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Ztřrdnň měb.

fj.
Poměrh rťrkwe k státU w řimskončmeckě
ťťssi. Swrchowmwst papežň.
š. 112. Řimskollčmcčti rtsařowú.

Karel

Weliký

wlúdl skorem nad celoU ščipadUi

EwropoU, zejmena přinálešelo kťissi jel;o Německo, Fran:
cic, Španěly a Jtalie. Za to žc ochrúnil papeže Ha:
driana l. a Udčlil mU krajiny, kterých Ua LoUgobardech
dobyl w letcch 775, UazwúU jest od papežc „ochrúUce

čili patriciUš
Karel

cirkwc“ (l. dll str. 462 a 399.)

pťissel k žúdosti Hadrianowa

Lwa !ll.

nč:stUpcc papeže

rokU 800 k wcinocům do Řima.

N pobth

jeho poUžil tehdejssi papež, chtěje sobč i Zemi swč za:
rUčiti potťebné wždy ochrax:y proti wfselčkým Uepťútclům.

SpolU pak mčl wywolen býti tento Uejmocnějfsipanow:
Uik ša stúlého ochrance w fs e ch kťcskanskýchžemi w Ewropč,

a mčlo w něm obnoweno dýti býwalá cisaťstwi ťimské,
jež w pútém ftoletč rošpadnmim ťřsse(r. 476) bylo ša:
Uiklo. Karel mčl slawným spňjobem powýfsčn a od paa

pcže pomazúll býti u

ža cťsaťe

ťimskébo

w zč:u

padni (Uémecké) ťťssi š hodnostt a sláon býwalých cču
sačů. A proto když na Božt bod Narozeni Pánč w chrámč
sw. Petra klcče U skUpňů oltciře w modlitbč pohřťšml
j.
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Řimskoxtčmečti cisařowču

byl, tU pťistoUpilk UčmU papež Lew 111., Urowázen jsa
dwěma biskUpy, a wstawil mU Ua hlawU korUUU ciu

saťfkoU.

W okamžikUtom pak zaszělo

ž tisicerých

úst w chrcimU pťitomných zástupů nadsseUéwoláni: „Qd
Boba korUUowaUěmU, welikčmu a mirUmilowUémU cťfaři
7řimaUů, Karlowi cisaťi, blabo a witčzstwťl“ Nato swa:
tým olejem pomazal jej papež, UdčlUje mU tťmto cťr:
kewltim ťádem poswěceni k Uowě tčto důstoonsti, aby
jakožto Ueiwyšssťw kťeskanskčm fwětč mocnciř i ochraUU

cirkwe Pánč a rozssiťowáni wiry kťeskanskéža son
Uejwdšssia Uejswětějssipowilmost powažowal A Řimané
sbromáždčrxi widouce po 324 letčch opřt ctsaťe fwého,
š šájotem přčjali Karla, jemnž byli již pťed 4 lety jako
ochranci Řima wěrnost přisahali. Nawreitiw se na to
do jwé ťčsfe, dal sodč Karel w dofawcidnim krcilowském
sidle swěm w Cáchcich přiscxhati Ua Uowo jakošto cťsať
ťimskoxtěmckýi Uoon oddanost od lidU swěho.
Neočekáwané toto powýssellť Karlowo mčlo owssem

zwlcisstnlwýzUam inedostišnon dúležitosi.

Dwa

Uejwyšfsi hodnostářiweswčtč kčeskanskěm,papcž a cisač,
zawašowali fe k fworněmU působeni kU blabtl cťrkwe a
kťeskaUského swěta, jakož i kU wzájemné sebc podpoťe a
ochrarxč!. TitUlem

cťsaťským poftawen

w čelo žápadUich

byl wskUtkU cťfať

ewropskýchkrcilň a kUťžat.

A

diisiojnost tato bhla lťm wzácnčxjssi, an si jť Uikdo sám

pťiwlastniti chměl, anž od jwětského wladaťe ji Uabý:
wal, Uýbrš pťijkmaje ji z rUkoU Uejwyšfsiho hod:tosiářc

cťrkchibo, práwč proto wyšssimleskrm weleonfti cisačské
ošáťen fe stkwčl Blle wedle této ncjwyšssi hodUostimčl ci:

sať tasč wzt cssenéa zúwažUčpowiUnosti, maje zaftáwati
Uech dUchoin prospčchy cťrkwewaec a prawa wrchnt

Rimskončmečti cisařowč.
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hlawy jeji zwlásstě, ale i l;motnoU siloU bráUiti
kťe:
stanské ftáth proti wsfelikým útokňm Uedřcitclským;za
to wssak mčl také prúwo, žádati od pcxpeže, abw opět
tento š plnoU wúžnosti dUchownť swé moci i k obranč

osobyfcťsaťowh a prciw jeho zakročowal.

Cajem arci mohla fe stúti i welmor tato Uebež:
pečUoU a fskodlion.
PokUd okxčsirany mělh Ua
žťeteli jen prospěch cirkwe a blaho národů, nebylo se
toho sire obúwati; ale jelikož lidmi owlúdaji i lidské
chybh a ofobni ohledy, mohl nčkdy oběma straUám nowý
pomčr tcnto býti Ua chizU. Cifaťowč žajistč mohli pod
zxeiminkoU obrany

wťrh kťeskaUské jobč hleděti

hlawrxě

jen rožssiťowáni swého panstwť we swčtě; anebo zaš
Uaopak mohlť papežowé zasahowati i do oborU práw a
moci cisaťfkč.

Qstatně při takowémto spojenť moci státni š dnn
chowni, bylo wskUtkUtěžko Ustanowiti určité mezcx,aby při
porUsieUť obapolnš swornosti jedna moc do drUhč Ueša:

sahowala. Tkm pak méně mohl lid meze thto we jporU
Uastalém rozeznati a posonditi.
Pozdčxjfsi zknsserlost okážala oprade
thto neislcdky

sskoduéwdloUhýchbojťch papcžstwť

š cisařstwťm.

Karlůw syU Lwaik Uzawřcl š papežcm EUgcnčcm U.
(824) smlomou, we které chen wolba papežů a přtsaha
jejich wčrnosti cisači jakož i oddanoft lidU ťčmského,
Uýbrž i meze jwětské moci papržské pod nadwlcidim cč:
sařským byly Ustanowem); kdežto žafe pošdťjssi jeljo

n.istUpce cčjať Karel Holý r. 875 přčjal w Řimč od
papeže JaUa Nll. korUUU cisařskoU š toU wýsadoU, aby
w pťipadech sporných přislussrlo papržť. o UástUpUťctwč

cčsačskémrošhodnonti. Z tohoto prúwa jjž nuluč čafrm
1,j
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Řimskoněmečti cisařowč.

mUsely Uastati Uesnč:ze a tťenice, zwlcifsk když rokU 887

rozpadta se býwalá ťifse Karla Wclikěho na čtwero krá:
lowstwť: na nčmecké, fraUcoUzské, burgUndské a itálské,
takže titUl cťfaťský stal se přččiUoU dloUhých a krwawých

sporů mezi nimč š jché

a š tehdejfsimi papeži š drUhé

straUy. Nle již roku 919 pťesslo krúlowstwť nčmeckč na
dobU sto let š kmeUe fraUckěho Ua kmeU saskr), na woj:
wodu totiž Jindřicha A„ š přijmim M.ičnťka, a tU byl

zase již jeho syUQto l. od papeže JaUa )(U. w Řimč
Ua cisaťe korUnowáU re 962, wzkřkfiw tak opčt ci:
sařstwi Karla Welikěho, Uačcž ostala korUUa cťsaťská již
wždy U krcilů Učmeckých. Yle když se oba Uejwhšfsi tito
spráwcowé západUčho kťeskanstwa l)Ued pťi tom Uemobli

shodnouti o meze fwých práw, whmodl si cifať Ua Ři:
manech

flib,

že Uikdh bez swoleUi cifaťského UebUdoU

woliti papčže (r. 963.) YUo poflěže osobil si r. 1046
korUUowaný cijať Jindťich lll. práwo Ua stolici papežu
fkoU dosašowati, kohokolř by ša hodUého poklúdal i š opoo
minUtim wolby cťrkewnimi zákony pťedepsaUé. Než brzy
fcssloztakowého práwa dosazowaciho, aU již r. 1059 na
řimskšsyUodčza papeže MčkUláfselld zákonem Ustanwer,

abh wolbU papeže kanl po každésborkardčUálůw;
za to wssak zůstalo potwrzowaci prciwo cisaťúm pťeš ce:

lých 100 let až do wolby papežc Řeboťe Nl.

r. 1073.

Z pťátclského poměrU mezi státem a cirkwi wžUikly

zwláfstni Učkterěwýjewy w občaUském

a společe::t:k

skěm žiwotč stťedowčkých kťeskaUů. Ckfaťowé totiž, ma:
jťce se starati o zwelebeUi wirh Kristowy, často počanli

Učljilťm, Ua pť. pomociwojska, rozfsiřowati

UčcUť

PúUě, méUě starajkce se pťi tom o anedenť lidU pou
baUskčho kpožUáni nábožcnstwi Kriskowa, takže zdeilo

Řťmsio:xčmečti cifařowé.

Z

fe, jakoby jim jslo jpissc jeU o rozssaťelxi jejich jwětjkěho
panstwi; Uedo kde zasašen kťiž, 1um wztýčen dyl i cia

faťstý prapor, š pťijetim Uowč wirh m mělo spojeno
býti i podmanťni fwětské, odedž také ta UechutzejmeUa
Sasů a Slowanů proti wiťe křeskanské. (l. dčl 465

a 473)
Podobně pak pťi 1omto obapolUšm se pronikáni
cirkwe š wlciďoU stcitni powažowáni btxli wssickni po:

bloUdili

Uebo oď wiry

odpadli

křeskanéža ob:

čanh i státu Uebczpečnés a zakročowúno proto pro Uchlné
Uňboženské jejich pťeswědčeni proti nim Uejen pokUtami

dUchownimi, ale i ztrátoU jmčni, cti, a hrdla a jinými

tresth

swětfkými,

jako mUkami,žaláťem a wyhnan:

stwim, takže naposled zdála fe mnohým stťedowčkú cťr:
kew býti fpisse státUim
ústawem Uežli Učxboženskoll
společllostť.

Jelikož

papežowé

řťmssti mohli

fobč kteréhokoli

z tehdejssich ewropských anoinků
wdwoliti ša ťlmskšbo
ctfaře, wywošowalo se ztoho práwo, že mohoU opět toho,
kdo fe jedUúUim fwým této čestUé důstojltosti Uehodným
stal, toUtčž moci š této cisaťské důstojltosti fesaditi. Seo
sazeUi š důstojnosti cisaťské bhlo owssem dle tehdejfsich
Uázorů oprciwnčUé, ačx Uedá se Upťťti, že zajadilo wždy
w oččch lidu UesmirnoU rúUU moci anownické Uoůb(xcz
Powúžťmeuli wssak, že obyčerě sesazeUť cisaťowé ncUa
stoUpili hned k rozkazU papežowlx, majice takě fwé pťi:
wržence a ktomU jesstě braUUoU moc, pak oceUime fUaďno,
že sefazeUi cisaťe často býwalo pťičinou tUhých bojů, do
Uichž UUtnč i obecný lid stržen býwal. Qbyčejně pak

UúsledowaloUa toto sesaženii whloučent

z cirkwe,

Uačež pak lid poddaný Ušnáwal to ša son

poUinnofts
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Papežowč středowčci.

že wssimaje si tohoto rozhodmxtť Uejwyšfsi l)lawd cťrkwr,

takowéhoctfaťei ro domácčho swěho panownika
wkce poslUsseU Uebyl.

Škoda, že ctfaťowé Uedrželi se slowa slawUébo UěkdU
cifaťc Karla Welkěho jenž ťikúwal; „Jai jsem ochráUce
a pokorUý obhújce rirkwe;“ aUebo že Uepřihlťžoli wždy
swědomitčx k plUěUi swých wžuefsenúch powiUUoftť, o Uichž

Uapsal aUglčrrémU rrúlč WčlémU papeš Řer;oř M.:
„Přikázcmť cirkwe jesi, abyš kanl sprawedonst a ubyš
chránil ústawy dUchoin, které ti Bůh kochranč swěťil.“

š. 113. Papcžowč stťcdowěri.
PrúwomocUosi papežů, kteráž w siaré době obžwlúsjtě
ža črch pronásiedowčmť w celé rozfčtblosii jwé rozwťjeti
se nemohla, ža stťedowěkUw úplně miťe je objewila, we:
liký počet rozmcmitých prúw w oborU dUchowUťm i swčxt:
skěm w fobč žawirajkc.

W ohledU ctrkewnim

bhl papež w siUtkUprae

wým středem jedUoty křeskaUské,wrchnim whkollawatelem

wssechprciw ctrkeinch, hlawnim strážcem a perim

roš:

fsiřowatelem wiry Kristowh, Uejwyšssim šúkoUodárcem, ixi:
ditcxlem a soUdcem kťeskaUskébo swčta.

W siaré době ponecháwali papežowé motropolitům
(arribiskUpům) wsseliká práwa Uad bisiUph w prowiUrii

čilikrajinějejichUfedlými; m etro po li towé ťidili wolby
biskUpůw a biskUpy potwrzowali, swětili a kU konciln
(sUěmU) prowincialnimu je swoláwali. Jen w pťťpadech
obzwlússtčx důložitých neb nUtUých fám papež šakročowal.
Qd 10o stoleti wssak byla práwa metropolitii žteUčrUa,
jcljkož papežowě jami rozličná práwa dťiwe metropolitům
žiistawená wykoUáwali.

Papežowč ftťedowěci.
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Podobně dčlo se š biskUpy. W siaré cirkwi wyo
končiwajčsamostatnš son práwomocnosi w diecési a ch
w nUtné potťebč žakročch papež; w stťedowč!kupotwr:
zUje papcš wolbU biskupň a žádá na Uich pťisabU po:
slUssnosti. Baktež papež wyhražxxje sobč rozřcssenč dňe
ležitých cirkewmech zčřlcžitostk a pčljťmá od biskUpůw a

metropolitůw odwolúnť čili appelaci.
Papežowé Ua obecných sněmťch i jiUde nejen wy:
d.iwajť platně zcikony pro celoU cirkcw, ale posilaji i

dle potťeby swé wyslance
š poscxlstwima ponU moci
llegáty a UUUcie) do rožličných krajin, whjimaji i celé
ťrhole z ťádně prúwomocUosti bisiUpské, a wyhražUji sobě
Udělowánť různých úřadů (prechd) a čekatelsiwi na dU:
chownť obroči (benesicie) w jednotliwých žemich.

Na znamčni preiwomocnosii swě Užiwali papežowé
pťi slawných přiležitoftech kU pokryti blawy tnk zwané
tiary,
jež we stťedowěkUproměnila je w troji korUUU.
Nejprwé dal se po wolbě swé za papeže korUnowati MikU:
láš lll (1059), Uačxežza papeže Urbana M (l362) trojnú:
sobná korUUa 7ee)w obyčej weffla.

Wedle této Uejwdšssi práwomocnosti duchowni w cira

kwl, dosáhli papežowé také brzd takowého wlin ina
swčtské zúležitosti,
jakéboUikdddťiweneměli. Stali
sc dozorci a joUdci swčtskč moci knižecť.
e) Troin.isobuoll korUUU papež Uosi, abh sc tim nazUačil jcbo
trojuňsobllý úťad: Učilelský, knčžský a krúlowský; jakož takě fe
tndp wyznaťuje trojuúsobučl moe papeže, kteroU prowoznjenad
cirkwi bojlljicť, wilčzuon (skrze blahořečcni a swatořečeui) a
trrici (aU Užitek odpusikňw dnssem zcmřelých přiwlastnili doc

woluje.)
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Pťihližimeřli již k prospěchU,

jaký še swrchoe

wanosti této papežské práwč w stťedowčkUwyplýwal,
můžeme se w celkU úplnč Ufpokojiti. Již účel wznesscný
sám o sobě pozdwihowal lidstwo kwyšssimU snaženť.

Wirc: Kristowa, blcchonárodů uu tot byla ta dwš hlawni
hesla wsseliké činnosti papežů, kteťi tehdúž hýbali celým
křeskanským jwětcm. WssickUi národowé jfoU jedinoU spo:
řcidanoU welikoU rodinoU šc společným otcem, papešcm
ťťmským, jcnž do žiwota Uwésti hledi mrawh kťessanskě,
papež jest wrchnčm řiditelem wsscch knižat, který jediné
wedle šcikona Bošiho ctižúdosti ncbo libowůli jejich meze
stawi, soUdě jich we jmenU Bošim. Ncl počútkU doby té
zUsilechčUjipapežowé jUrowé mrclmd núrodů nowč kcirkwi
pťistUpUjťcichak odloženi nemrawů a Ueprawostč wsscu

likerými Uúboženskými, wzdělawatclnými i mrainmi
proftťedkh jc nabcidajť. Šiťeni wirh a oswěth, Uodporou
wúni Učenosii a Umčni, zakládcini dobročinných ústawů,
konáni sprawedlnosti, ssetťenť pokoje, Udržowánť rownoa
wúhy

mezi

morť krčilowskoU a poslUssnosti poddanskoU,

u wsse to wycháželo z Řťmcl, a eirkewnimi ťádh i dU:
chowenstwcm fsiťilo a Upcwňowalo se w núrodech. Cir:
kcw zdála sc býti welikoU sskoloU. w niž papež dle roz:
kc:žU a w dUchU Kristowě

Uárodh wyUčUje, ťidi a sprc::

ije;
bylcck wzdčláwacim ústawem občcmským„w Uěmž
Uárodowé mčli znenúhla Učiti fc pozdějfsimn weťejnémU
OolitickémU žťwotU k ochraně swé swobodh apráw swúch.
Y Uprostťed relého

fwěta

kťcsicmského stál tU weťejný

sond, jeUž we jmeUU Bošťm panownťky k žodpowťdcini
wolc:l, wálkh a pťewraty w řissichodwraccl, kUšiteěným
podUikům wyzýwal, a ssiťeni se sikodliwých žiwlň wsse:

možnč žclbraúowal.

Bbsazowňni cirkewnich mift w střcdonoťtnj
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N w tom ohledU bylo papežsiwi lidstum welmi blaw
hodárné, jak to i znameniti nestranni mUžowš, jako
GUizot, Jan Můllcr, Bken a jini wdččnč Uznúwaji, ač
k cirkwi sami ani Uepatřť.

Kýžby jen byla obapolná horliwost fetrwala až na
konec, abh se byly nemohly objewitii sskodné stránky
neobwyklé této snmechowlmostilthby
byli wfsicknř dr:
želi se těchto Zásad a mezi, UespoUsstice š oči půwodlli
účel moci tkto; kdybh byli papežowé wždh mohli Užť7
wati nejwhodnějfsich prostťedků a nejpřiměčenějsstmť jen
cestamř byli prowáděli úkolh a zúnchsly swě; a kdhďy
ddlo Ueschúzelo Učkdyi nutné Uestrannosti a nezisstUš
fslechetnosti, nikdy bh byla nepťestala stťedowěkú práwo:
mocnost papežú wydúwcxti Uejprospěssnějfsich wýsledků ku
ZdarU cirkwe a kU blahU núrodů.

š. 114. Qbsazowúlli

cirkerich

Uaistw stťcdowčkll.

Za pťťčinou zwlússtnich poměrů meži státem a cir:
kwč w stťedowčkU wywinul se i zwlcifsini spůsobs jakým
fe dUchowenská mťsta obsažowala.

Qd starodáwna býwali biskupowé

obyčejněwo:

leni od kněžstwa a od lidu. Nwssak již za časU Mero:

wingů (481u754)

zjrdnali fobě králowé franssti wliw

na wolby tyto, těm spťsse„ an biskUpowé tamějfsi brali
účastenstwi we wsscch řišských Záležitostech žejmena na
sněmťch, a také wellké požemky mčli i znamenitých wý:
fad požťwali. Jesstě wčtssťho práwa dobyli fi wssak kráa
iowč franfsiť ša Karolingů tod r. 772). tak že konečUě
wlastnč fami woliwali biskUwy. Ncbo biskUpowš dostá:
wali od kralň za swé wěrně flUžby mnohě statky zemo

1()
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fké w léno,často i četučjfsi nežli jwětsstip.ilxi, ano Qta l.
l937) Udělil jim i celé hrabstwi a wěwodsiwť, chtěje
tak pomoci jejich mocná a k odporU nakloněUá ťišská
knťžata siawU swětského na

Ušdě eoržetia Ze

statkiř tčch

múseli wssak biskUpowé jčsiý počet wojáků wydržowati a
w čaš potřeby je swým lennkm pánům do wálky posia:
witi; měli mlti owfsem zwlčlfstnkho k nim wůdce, než
mnozi btstUpowě posiawili se fami ofobně w čelo wojska
swého. Nle prěxwě za přťčiUoU těchto statků wžnikl mhlný
náhled, že může jen teU býti ďiskupcm, kdo mci takowé

statky čili léno; ano pťi dosazowánť hledčli oprade
mnozi jen na takowé ofoďd, které bhly k.tčmto swštsiým
slUžbám schopnějfsi bez ohledU na jejich spůfobilost dUe
chowni, k čemUž jefstč často i pťátelstwť, osobnť náklone

nost, znúmosii, pťkmlUwh, dary ano i hoto:rú koUpě ta:
kowých misi pťisiUpowala.
Nejčasičji brali se biskUpowé š ťadh dworUich kao:
planů, awssak pomalU šadáwala se takowci mťsta skorem

jeU fslcchtčckým
i

siáwala

fynům, a členům š rodin

krúlowfké

se takřka dčeřdičnýmiu Tak byl kratr

cťfaťe

Qty l. jmenem BrUno od něho Usianowen za arci:
biskUpa w Kolině nad Rýnem, jebo syn Wilém dosazeU
Ua bistUpstwť do MohUče a strýc jebo sial se disknpem
w TrewirU. N jesstě jiné nepořádky siáwaly fe pťi
tome RokU 925 dosadčl mocný brabě Nkwitanský Her:
bert z Wermandoiš pětiletébo swého shnka HUgona za
biskUpa w Remessi, jenž ďyl fpolU takč hUed wyswěcen,
a biskUp Soišsonský Zlbbo byl lUU pťidán za whkona:
watelc biskUpskýchúkonů: a o dwě leta pozdčji zmocnila
je žase w JrskU zámožná rodina ďiskupsiwi w YrmagbU,

a přeš 200 lct oďfazowala

je swýmř ťleny.

JiUdy

p

Qbfazowáui cirkewnich mťst w siťedowěkn.

U

zaď hromadtlo se Učkolik biskUpstws w rnce jcdiného.
Tak pťenechal král HUgo (Tf 946) swému strýci Manaex
ssefowi čtyry biskUpftwťNreťatské, Mantowské, Tridentské,
Weronskě, ano ťarcibiskUpstwi Milanské, uu čili wlastně
jeU pťťjmy že wssech, an fe tento o úťad ďiskupský mnobo

nrsiaral. Jelikož š bisknpftmťm spojeny bply wždy žem:
ské a později i lennk statky, byl také U Uich tcn oby:
čej, že se i biskUpúm tyto manské statky w lčno od kr:ilů

podawaly takowým sUUsobem jako swětským manUm
Ze wssak se zdaly meč a prapor ktomU nek)odným Uži:

wali kralowe k tomU prsteUU a berly,

jež owssem

k:yly jen šnaky biskUpsté moci pťi inwestitUťe. BiskUp
kleče mUsel dťčwe sklúdati pťisahU wěrnosti maUské králi,

a při odewzdčiniberly aprstenu, kbiskUpowi prawiltento:
„Pťijmi tento chrčim“; tUdťž ždcilo se, že král Uech jme:
nnje biskUpy a statky (regalie) jim dčiwá w léUo, ale
že i sxim úťad biskupfký jim odewšdáwá. Ježto pak
odcijtťm lcunťch statků krčil bisknpa trestati mohl, ny:
slilo se, že může tedy ibiskUpa

B úťadU

jeť,xo sesa:

diti.
Proto také často Uaklúdali králowé š biskUpU dle
fwé libowůle nessetťťceanibiskUpských ani lelmich statků;
obsaznjťce mťsta jejich ze swětských ohledů a prospěchů

(simonie), a erssimajčce

sobě pranc úřadU dUchowniho

a potřeb cirkewnich. N tťm trpěla cirkcw welikoU ZkúšU.

Taktéž dělo se i š opatstwimi

w klásstcťťch.J

tato Udělowali často králowě a katťžata nejraději tnilxič:
kiim jwým, ktrťi bUď we wojsstě Ueb jinými swětskými
flnžbami se jim zawděčili, chtťce jim tak Uejen odměny
alc i hmotnčho žaopatťerli zjednati. YUo stalo se také,
že tito „opatowése ani Uebr)wali kněžimi, ano žc wůbec
an nesložili žádných slibů klássternich, lidmi swětskými
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zůstúwali, Uěkdy docela i žcUati byli, a š manšelkoU
i ditkami w klássteťe pťebýwali. Jelikož pak sami Ue:
žili dle pťedpisU ťehole, ncstarali se an U osiatUich čleUů
ťúdu

o zachowúlli kúšUč, kteráž

we

mUohých klásitečckch

wždy wicc klejala.
Podobného

druhu zloťčldy staly jc Uezťťdka také pťiz

dofazowállť dUchownťch jpráwcú
tliwé

farh.

Ua jedno:

MUozi biskupowé, kteři swá mista od wcl:

možů si koupilť, hledčli zase tyto dané sUmmy Ua nižssim
dUchoweUsiwUwdmltiti, prodáwajice jim farh a jiUá mista
duchowenskú a Uehledťce při tom často ani na schoonsti
a wšděláni„ alli Ua Uúbožllost a chowúni toho, kdo sc
o farU Uchášcl. Byl to někdy w stUtkU prawý obchod

š rirkcwnimi mtsiy, jejž fwatokUpectwim čili simoUii
nazýwajť po Simonu Magowi z časil aposstolských, jeUž
chtčl od Apofstola také konpiti darh a moci DUcha
swatého k diwůčinčlti a rozdáwálři milostčPáUčš (Skutky

Np. 8, 18.)
A tak se často posllchowalo swěcellim kněšftwa za
plat,x fary Udčlowaly se za peUize Uebo z jiných lidských
ohledů, časio i swč!tským lidcm, kteřt si k dUchoinm
úkoUům Učjakěbo zúsiupce zjednali. JiUi zase dUchoin,
nedbajtce Ua starssi cirkewnť naťizelti o kUčžském bez:

ženftwi. wstnpowali do stawU manželskěho, a jsoUce w
duchowltl fprúwě siarali se, jakby swč ditky zaopatčili
z přijmů cirkchťch. N tak mčla cirkcw mnobo sicc
duchowlňch uu k pťijmům, ale málo jich ku práci. Nej:
wětssť zúhUboU pak pťi tom bhlo, že zatťm mnozi Učeni,
nábošlli, mrawni a horliwi duchowni postrádali slUfsUě
wýžiwy, jessto žámožltých pťútet a mocných pťimlUwců

Boj o iuwestilnru.
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Ueměli, aneb UelessUým a nepoťádným spůjobem dU:
chownť spráwh se domahati Uechtěli.
BiskUpowé

pať majťce často wtce biskUpstwi Uesť:

dleli tam po celý čaš anebo we wálečné dobš nekanli
žádUých úkonů w diécesich; a tim zmizel wsseckeUdozor
a wsselikci péče o dUchownť jprcin. NejsoUce pak často
sami wzdčlcmými anebo bezúhoUUými, Uehleděli také U
dUchowenstwa na Učenost a kázeň; a nejsoUce z lidU a
mezř Uťm wyrostli, nedbali ani š Uim w bližfsi siyk
pčijiti, a tak zůstáwajice mU cizlmi, nemohli wirU Upe:
wňowati a mraw jeho szslechťowati. N tak hyUUlo Učl:

božeUstwť Kristowo i kázeň mrain,

jelikož Uebdlo

možmi skrownčjssimU počtU ostatniho pťikladněho dU:
chowenstwa pťemoci zúhUbnč Ucisiedky z podobného ob:
fazowúnt powstalé.

š. 115. Řrboř Nl. a Jinďťich lU. Boj o iUwrftitUrU.
W

šdala

tU dobU kdč cirkew pťed očtma lidť klefati fe

zwolen rokU 1073 od lidU ř od kněžstwa řimského

kardinal Hildebrand za papeže ipťijal jmenoŘehor N!
Pochazeje z chUdýchrodičů wlašských whcwičil fe we wzor:
Uém klcissteťe KlUňackém (ClUgm)) we FraUcoUzich, kdež
i pťedsiaweným bhl, we mrawech přlsUých a bezúhonmých;
požiwaje pak úplné důwěry U pťedefslých 4 papežů pťeš
20 let a pofláU bdw často od Uich jako wyslanec (legút)
do zemčx Uěmecké a francoUzsié w záležitostech cirkewnich,
Uabhl Uejen zbčblostč w ťťšeni cirkwe ale pčeswědčil sc
l:

fk,lm
juou

ň ud!)rd„ju
otfs!ǧ!
U

Uň mořo
f,ouupcrch

os,oedep
RU
rupltuuuch

;n
U

Uuu4u
sidUlU

jen Uerad přťsimal teUto nejwyšfsi w cťrkwi riťad, radě
jeim cisaťi JťUdťichowi 17., aby ho Uepotwrzowal; na
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hližels dobře ty welikě obtťže, budeli chtitťnějaké oprawy
zawádčti. Nebo sám pisfe o tomto smutltém stawU cirkwe
w jednom jmém listU těmito skowy: „Wýchodni cirkew
odpadla od wťry, a zwenčť zaš tisni ji newěřicť. Kamo
koli hlcdim, sotwa lze kde Ualeztť biskupa, jenžby ťčld:
ným fpňfobem k úřadU swšmU byt pťissel, anebo jehož
žiwot by byl tak zařišcšns jak slUssi se na disknpa. Tak:
těž Ueni Uikde knišat, jimž by sslo o čest a sláwU Boži
wic Uež o jejich wlasilxť čest a ttcřt by fe wice starali
o prcimo a sprawedlnost Uežtť o smůj wlasiUč profpěch
N lťdě, mcxzi nimiž ostciwam, Rťmane Lol:gobardš a

Normané juk jim to časio rtkáwam jfon horfsi Uežli
Zčdé a pohal!é “
Bhw pak protč swé wůlč wywoch a potwrzen od
Učmeckého cťsaťe Jindřicha 17., powažowal to ža swon
swatoU pominnost zasaditi se wssemť proftředky o to, aby

panticť Uepoťcidky ž cirkwe odstranil

a wiťe

PaUě opčt wladU mezi lřdmi zjed:ml Cirkcw mUsi
m tom smyslU pisse Rchoč KTU we swých listech, stnj
co stiij oswobozem býti z nhnčjsscho stawU poroby a
z jařma fwčtskě moci. Swatoknprctwi, odwijlost a po:
rnsseni duchownich musi přcdewssim š rirkwe odstraxxtčna
dýti. Nebo dokUd bndon miti dnchowni swé manželky a
ditky, Uclzc toho

očck.iwati,

aby

Ucžhleděli si až přiliš

důchodů a rodin swých,.anebo aby fe sialť odhodlac
nýmř a obětownými pro cirkcw P;ině. N doknd swčlfsti
púui bndoU sami podělomati knčze dnchowenskýxx:istatky
brz ohlrdll Ua fchopnosti, borlťwost a zachowňlost jcjich,
dotnd bndoll tito od Uich zcrla odwislými, Uestarajice se
o cirkew Púnč, ale jen o přkzrú fwčlskon.

Mčl are Řrhoč M.

k náprawč cirrwe wýrečných

Boj o idlmcftitnrud
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schopnostť, jako UezwiklanU dňwčrU w Boha, UpťčmUoU

lúskUk cirkwi, erhrožerU podnikawost, UeUanUoU wy:
trwalost a obětaon trpěliwost; pťč tom pak UezkalcUoU
čistotU mrawů, UezifstUoU horliwost pro wěc Boži, Ue:
obyčejnott žkUsserst a bystroU Učenost.
Nejprwč začal papež š dwťma hlawUčma Uečestma

w cčrkwi,še fwatokUpectwim

a š klesloUkázUi

dUchowenstwa. HUed Ua postUi synodě w Řťmě r. 1074
wydcin pťisný rozkaz proti maUšelským sňatkňm dUchoe
weUstwa, aby totčž Učkďo žeUatý Ua kněžstwi swčcen Ue:
byl a žúdný knčž do stawU maUželského wstUpowatč se

erpowč:žil.

Kdo pak již ženat jest, abh hned fesašen

byl a Uijakého ctrkewniho úkoUU wůbec konatř ncfměl.
ue To Uebylo owssem Uic Uowěho, alc podobných wy:

hrúžťk si oďyčejnč erssimáUo.
Proto pťipojil Řeboř
papež zccla Uowý a posUd erbyčejný
pťidawet,
jeUž týkal

se wčřčcich famých,

bera

kU prowedeUi šúkazů těchlo. Ustanwer

jčch Ua

totiž:

pomoc

že každý

wčťicť, jeUžby je zúčastnil w cťrkeinch úkonech (pťi
mssi swatéa Udšlowcirň fwútosti)takowého kněze šrUatěho,
š cčrkwe se whlUčUje. SpolU pak rožesilal po wssech še:
mich kčeskanských k bčskUpům přčsUč o tom rozkazy,

profe,

Uapomčnaje, kciraje ř trcsth wyhrožUjr.
A kde Ucpomae
haiy dopisy, posilal zwlásstni mr,:flaltccl abd biskUpy poda

porowali a jim pomahalč. J ačkoli potkal se obnowený
roztňz th š Urobyčejně tUhým odporcm, dosáhl přece
po letrch papež wyplUčUi sslcchetnýchsnahswýchasire tčm,
že lid pičdal se Ua straml jeho a dopomohl zákoUUtomU
k platUosti,

jelikož wěřťci chchodilř kU kněžim žcxnatým

Ua slUžby Božť,

fwútostř od Uich Ucpieijimalř a jim Učo

žúdUých poplatků (descitck a j.) Urodwcidčli.
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PodobUým spůfobem wystoUpil papež rokU 1075
a jefstč dútkliwěji o tťi leta později proti swatokUpectwť
čili simoUii, a protiswětske iUwestitUťe taktéž Ua syUodě
wŘimě
UarizUje: „Kdoby UějakébiskUpstwi opatstwi
Uebo Uižsst dUchoweUský účad Uepoctiwým spůsodem Ua:

byl Uebo z rUkoU swětského pána (laika) přijal, bUdiž
sesazeU, a kUťžata. kteři UdělUji tato mista (iUwestitUra),
bUďtež ž cťrkwe wylončeUa.ee J zcikoU teUto Uebyl sice
Uic Uowého Uebot Už starssi zúkko cirkewm zapowldaly
simoUii sefazthce prowiUilých w tom ohledU dUchowUťch

a wlečUjice

jich ž cirkwe Nle Řehoč pripojil k tomU

zase teU dodatek Uebýwalý, že zakazal kněžťm wňbec pťi
jčmati od lidi swětských cirkewni mťsia (beUesicia, obroči),

aže zapowěděl i laikúm, aby dosawúdnim fpůsobem uu
prstenem a berli u biskUpůwa opatů UeUstanwowali
(iUwestitUra),a tito aby jim přťsahywěonsti Uesklúdali
Tťm zasahl papež owssem do lenUich prúw knťžat u

a wszdil

neodhčerý odpor proti sobč, Uicméně Řeboť

eriděl jiUé pomoci kofwobozeUť cirkwez rUkoUswětsiych
čili k erdwislosti dUchoweUstwa od kUižat Uež tčto, a
proto hleděl podtiti kořen wsseho tebdejfsiho zlého w cirkwi,

aby zase biskUpy iknčžstwo ua š cirkewnim

dUchem

i žiwotem cirkwi ziskal.
Pči prowúdčnť důležitých tčchto zúměrů přifsel pa:
pež Řehoť sll. do welkých fporů š králem Uěmeckým
JiUdčichem
MA., jehož ssestiletědo Umirajťcč otec jeho
JťUdřich lll. rokU 1056 tehdejssiml: papeži WiktorU ll.
k wychowúlti odewzdal. Na Uesstčstt zemřel Wiktor ll.
po dwonletém papežowúUt, a Uadaný sirotek zkažeU jesi
úplUč od swých whchowatelů. W 15 letcch prohlásscn za
zletilého UeUměl owssem sprawowati ťťssi, maje sspatUých

Boj o iUwestitUrU.
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k tomU jesstč rádců, ano neumčxl ani wládnouti nadnch
rUžiwostmi fwými. Pťcwrčlcené whchowúni ižkažené po:
měrh Učinily jej prostopássným chotčm, Uecitelm)m wla:
daťem, a bdly toho přičinou, žc špůsobem žrela Uecir:
kewnim ofazowal četUrřbťskUpstwi a opatstwi. Tak wy:
praijč
tchdejfsi kroUikáťi, že hledčl fe d.iti rošwéstť šc
sličnoU choti fon,
a že Učssetťil cUdUosti jwobodUých
an wěrnosti wdaUých, d.iwaje jim w dar a okrafu i dra:
hokamy kostelUi. DUchoweUskci mista obsazowal milúčky
fwými, zwláfstč ze prstěho GoflarU, kdež celoU žimn
fe Uejraději mczi Uimi dle fwčho způfobll bawťwal, aUebo
rozdáwal je wcřeroU dražboU těm, kteťč Uejwice podáe
wali, třeba bhlř bez wědomosii, mrawů i powol.ini
kuěžskéhoe Wůbec pak panowal dle fwš wáffně a liboe

wiilee erfsimaje
si ani práw ani šwyků lidu, Zejmena
Safů, jichž Uesprawedlnosti a Ukrntnostťfon až k od:
boji doUUtile
x,řek)oťk Uetlstálým žalob.im poddaných Unpomilml
laskawě i ďůtkliwě UekusseUého krále, předkládnje mn
blaho cirkwe i dňstojnost krťilowskoU; slabý Jindťich slie
bowal Unpraweni, Uznáwaje chyby fwé a oceňUjr starost:
liwost papcžowU, ale rádcowé a společUici wždd zafe po:
kaziri dobroU wňlč králowxx. J wyloUčil tedy Řehoř neš
hodUé tyto rcidcrz cirkwe fjrtťc krále famého; a chtěje ho

obrátiti Ua praon cestUžcidal, aby dle powiUUostii práwa
r;idce ty odsiranil. Když UeposlechlJiUdťich, wyhrožownl
mU papcž wyloUčeUim z cirkwe, ale Jindřich witězstwčm
nad Safh dobytým žhrdUUw poslonchal rady milých fobčx
služebUiků. KoUečUč r. 1076 zwal jcj papeš po fwěm

wyslčmri, aby few ponděli po lle ncdčlipostlti Ua jynodě
ieimskě k ofprawedlUěni

pťiččtcmých mU zločiUň žejmena

2
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msmatol!llpcctnoi a cišoložstwi
bUde z cirkwe wyloUčen.

osobně dostawil,

jinak

že

Nle rádcowé Jindťichowipřimělinhlti králc ktomn,
že. swolal siďé bisknpy a opaty z řisse Uémcxckč
do Wormjn

na dcn 21. lcx.dna 1076, kdež sefašený jeden kardiUeil
obwiňowal Řehoťe z wfselikých smdsslestých šloččnů k. p.
kaciťstwi, čarodějnictwi, Ua dňkaz že Uemú býti ani pa:
pcšem; a že tcdh Uikoho práwem trestati nemůže. a dez

odkladn byl tU Řchoř Ull
zenéť)o se siolice papežske

od nich prohlássen za scsa:
a Ua rychlo wwprawcn š nrio

lržcm timto schwalnl posel do Řima
Nťma práwě

do onč opowčché

Pojel prissel do

shUodrǧ asi sta biskxxpiř.

a přcdčital tU list králůw k papeži počinaje: JiUdťich,
král Uťkoli z násilť, nýbrž z wůlc Boži uu Hildebrana
dowi Uikoli apofstolskémlt alr sspatnérml nmichn, a po:
kračnje Uwhpočitáwčim domnčlých neprawosti 7ř.eboťowých
Rozboťčenost pritomných rostla strassně pťi čteni tomto
jrn Neboř sebon nebýbal a když dossel ťtenať kU konci

wdzýwaje papeže abd dnsiojnost jon složil sic že ho
maji Nťmané wyhnati z měsia. uu tn bhli by fe již
wrhli Ua smělčho pofla ale Rehor postawě se mezi ně
odwrútil

obmýfflelté Uúsili jcjich na žiwot jcť,xo. Nynť

trdy jednomyslnč š přťtomttými z cirkwe whlončil (o::
komlmikace) papež Řehoť krále Jindřicha a tťi lzlawni
dťsknpské rádce jeho. Z toho pak pro Jindťicha núslea
dowala Untnč ztráta wlády králowské, an dle stťedowěu
kébo Uúšorn žádný wčťťcť š Učjakým whlončeným z cir:
kwe, byl i králem, obcowatť Uesměl ale i pojlnssnost
poddcmých k anownťkU takowémU na tak dlonbo ža
rožwcišcmon prohlássena byla, dokUd bd tento se š rirkwť
Ueslniřilz Ql když mnozť chtěli pochybowatť, zdali byl

Řcboř
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oprciwttčxn, wyloUčitť JiUdřicha

ž cčrkwcx, odwo.

láwal sc papeš k sw. Nmbroži ťl. dčl str. 293.), jenž
také cisaťe leeodosia z csrkwe whobcowal, a ponazowal
k tomU, že KristUš, když odkažrwal Petrowi celé stádo,

z práwomocnosti jcbo aUť knčžata ncwyijl.
Sotwa že rožhlússema w Němcčch špr.iwa o wýrokU
papešowU, odwrareli se hUed dofawádnť pťiwržemi od
lrúle JiUdťicha bojice se trestů cťrkcwniňd, kdUž by š wye
lollčenrcm obcowali. J Ucheizcl se wskUtkUbršo Jindťich
U knižat o býwaloU oddanost jejich, sliije
Uaprawitť
dofawcidnč swš jednánk, ale 1ito ncwěřčre mU, odbodlali
se konečnč ch k této odpowčdi: Nčkoli Jťndťich Uikdy
fe Učstaral o prciwo a zákony, a jeho neprawosti i wě:
rolomstws wůbec jfoU žnáms;:chtěji sc prý pťece zúko:
Uitým spůfobem š Usm wyrownati, a proto poprosi prý
papeže, abU pťisstk rok (1077) okolo hromnic na ťťšský
fnčm do NUgšbUrkU přijel a spor tento sám rošsoUdil,
ostatně že zUám jcst JiUdřichowi starý ťťšský žcikoU,
kdyby krcil celý rok w cirkaani klatbč setrwal, šeby pak
anšdh
práwo kU korUUčžtratil. Proto že žcidaji od
nčxho, aby se zcela papežskémU rožsUde poddal, wfsecky
wdobcowcmé ode dwora propUstil, wssecky oznakh krú:
lowské bodnosti a celoU wlcidU až do rožhodm:ti pape:

žowa odložil a sonromý žiwot zatim wedl uu Když
krcil byl wolným, wýminky thto pťijmoUti wyslali kmžata
pofelstwi do Řima k papeži Řel;oťi, proslre bo aby
pťijda na snčm rišský konec Učinil dloUhým již tťenicsm
w NěmrckU. Král Jindťich dowěděl se wssak, že knišata
již pomýsslejť na noon wolbU, ataké fe obciwal, že zax:
jisté w YUgšbUrkU na snčmě těžkými žalobami pťed pa:
pežem jej obsypoU, a nejfpisse i na konečUč jeho sejae
28
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šeni Ualebati bndon.

Proto nmknil fobě raději pťedcho:

Zťm krokem papeže Udobččti a jeho pomoci š knižaty se
smiťiti.
uWyi!:c:l fe tedy Ua cestU k UěmU š choti swon,
šeš synem a průwodčťm přčd wánoci 1076 cestUje pťeš

Nlpy do Řima.

Nle Řehoť zatim již Ubiral se na sněm

do NugšbUrku; žwěděw o pťicházejiclm králi, Uedůwěřo:
wal jemU, a tUdťž pro wlastnť son
bezpečnost uchýlil

fc Ua pewný zámek KanošsU.
fwňj pťťchod;

TU Jindřich ohlásil

papež wssak Uechtěl ž počátkU brz

ani š Uim wyjedUáwati;

knižat

ale Ua mocné pťimluwy swo:

lil k tomn konexčně,jestli krúl weťeršmU pokáni sc pod:
robť, aby opět do rirkwe pťijal bhl. Jindřich podwolil
se wssemU, a po tťi dni čekal oblečeU wlnčným roUchem
kajirich ze wnitť zčlmkU pťed drUhými l;radbami nš postU

a modlitbě, aby pťijat byl opět do rirkwc.dťe) thrtý
den ráno zastaweno pokáni, Ua to UstanoweUy wýminky,
kteréž splniti Jindťich pťisahoU se zawcizal. Slibil tol
tiž, že ty wyobcowané rádre od sebe propUsti, rirkewnť
nepořúdky při obsazowúni mist dUchowenfkýchodstrani, a
do té dody, až by se š knižaty Ua ohlrissmém sUěmě

wyrownal, wsselikéwlády se ždrži. Papež pťijal Jin:
dťicha zase do cirkwe, Uwedl jej do kostela a podal mn
Ua důkaz fmťťcUť š cťrkwť pťi mssi sw. Tčlo Páně 28.
ledUa 1077.

Nedůwěra papežowa fe brzh podstatnolx oswčdčila.
Král totiž spolčll se hned we Wlafslch š Učkterými lom:
bardskými sslechtici a biskupy,

kteťč š papežem byli Uee

ue) Podobně pokáni činčli t pťedchůdcowě Jiudťichowč,

Ua pť.

clfař Bwaik l., Qtto Weliký, jakoš i Robert ll.j. krúl sranu
conzský, a Sneno, král Dúnský.

Boj o tUwestitUrU.
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spokojeni a snažil sc papeži cestu do Němec kU fnčmU
zameziti. Nicméně radil paprš pťece nčmockým kniža:

túm, aby jiňého krúlc fobč newolili; ale tito rozmrzeni
jsoUce na Jindťicha, že bez iwolenť jejťch wlúdU w Lomu
bardstU nastoUpil, zwolili si Ua fUčmč we Forchheimč

r. 1078 wéwodU Šwábského RUdolfa za králr.

Papež

wáhal Uhni, chtěje zabrciniti občanskoU wálkU, zdali ho
m.i potwrditi ša krcile, donaje, že snad pťccc fe UlUpo:
daťi, Ua snčmč pokoj a Usmťťrni wyjednati. Když wsjak
boje ňepčestciwalh a RUdolf w tčrti bitwč šwitčzil, když
němrckú knižata papeži Ucodhodlanost jcho pťedstirali a

Jindťich cestU papeži na fněm porúde zabraňowal: Ušnal
konečnč Řehoť na synodě čimfké U přitomnosti 100 bi:

sknpURUdolfa

za krale

nčmeckého

poslaw UdU

zlatoU korUUU r. 1080.

Jindčich wssak shromáždil powolné fobč bisillph
z Nčmec a Lombardie, počtem asi 30, do Bri:cna, pro:
hlčxsil tam papeše

Řchoře ša

fcsazenél,xo a

Uasilim ža

protipaprže Ustanowil bistUpa RaweUského Kwibrrta
Zwitčšiw na to w nowé bitwč nad NUdolfrm táhl Jin
dččchN š welikým wojskeln kU branúm Řťma r 1081
a po Z lcla wěčnč mčsto oblrhal
J

obkličil papeže w andčlstém

r
hradč, ch!čxjek)čchoťc

dolmtiti k tomU, aby jej za cisače korUnowal. Blle pa:
peš nedal fe zwiklcxti w jodnáni swém a stál Ua tom,
ady Jindřich dťťwe fmiťiť se š cirkwie S papežcm w
ťom fonhlasilř Uexsslechetnčjfsi trhdaž mUžowé, jako kar:

diuččlPrtr Damiani, bisknp z thie,
arcibiijp š!lnftlm
zKanterbUry a HUǧo opat KlUňácký. Tu pčisjli pa:
prži Ua pomoc Normaué z obon Siriliť a oswododiwssr
jej, Uwcdli ho do čxxalerua.

Jindřich

pak sc wzdoro:
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Uapežem wjel do Řima, kde od Uěho je dnl korUnowati.
Řrhoř roznemohl fe w Salerně, swolal k sobč kardix:
nály„ oswťdčch pčed Uimi UpťťmnoU fon
péčř o cir:
čew Pánč, a tU w Pám: skonal 25 kwětna 1085. PosledUč
slowa jeho brgla: „Mťlowal jsem fprawcdlnost a UeUá:
widčl jfem Ueprawost, p!oto Umťrám we wyhnawsiwi.“

Řehoč M.

l;orlčl pro čest Boši a blaho cčrkwe,

nadsseU jfa fwatoU powixmosti Ujmomi fc zotročilé cčr:
ťwc; on podnikl wsse, ro ža dobrě a whodné Ušnxiwal,
neohlšžcje fe při tom Uikdy na fon osobll a profpčch,
Uýbrž š UcšlomUoU důflednostk jenom Ua dobroU wčxc

son

a na pomoc Božť spolěhaje. Při tom jfa mrnwů

bezúbonných, záfad pewných, swědomť ťisiého a srdce ho:
roUciho: také dossel U wssech nestrannúch dějepifrů fpraa
wedliwčho Uznánť a ocenčnť. NaplUčU jfa bolestť nad
zkaženosti tehdejssiho wěkU a pewně pčeswčdčert o potččdě
a opráwnčnosti snah a opraw jwých: hleděl š Utěfsenon
Uadčjť wstťčc lepfsi bUdoUcUosti ckrkwe, fpolehaje při tom
ua božstý půwod cťrkwc a Ua nUtné trdy pčifpčni Boži
k swatémU tomUto

dilU. lle)

Škoda, že sám nedočkal fe konce úsilowmšch fnah
swých o oswobozenk cirkwe ž poddmwsii panstwa jwčxt:

ského; Uebo trprw r. 1122 stala fe we Worme
Ucčrteiúmlnwa

papešc Kalirta

ll.

š

ko:

kralem Jindčxř:

chrm M w ten smt,xsl, že bťskUpowé a opatowč w Nčm:
e) chwýtrčučjssť biskorikowč protrstautssli oplýwaji Ucstrannou
chwájon Řrhoře Nlp, tak ZexjmcnčcMiřltrr, Woigt, Schlosser,
Leo, Ncaudrr, Hasr, KUrď, jouhlasice ď Di)llingsem, žc bdl
paprž tento prázdrn wssrlikš ojobui wlcidychtiwosti a ctižádosii.
zůstáwaje i ua ftolicj papcžikč zdožm)m a přisuým nmichcm.

Boj o jwododu cirňoe.

cich maji fe budoucně woliti

ťúdU cirkewnťho

š
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úplnou

wolnosti dlc

od kapilolh a ťeholniků.

Krúl mčce nepodú wywolcněmu prstemx a brrly, ný:
brž, chreli mU dáti statty zemské, Uděli jich žezlem
jwým. Tak kaUčeU byl tlchý fpor tento, jenž pťeš 50
lct rirkew w Němcxcku a we Wlassich rozrýwal, a jnčm

Latrránsiý l. (r. 1123) potwrdil tento chli:tmsiý

čilř

onrmfký konkordút.
š. 118. Bojc pnpržň Hadriana lď. i Nlrčandra lll.
o swoldodu rtrkwc.

Po nkončeněm boji Jčndřicha 17. nezaniklh núhledy
jeho o poměrU cirkwe k stútU, ale ssiťily je čim dale
tťm wice, nabýwajice i nowých pťiwrženců. Čekalo se
jen na přčmčřcnoxxdobn, ary se zújady 1y1o mohly Ustmeče:
Učti w žiwotě, a tato zd.úla sr býti wk)odnú za časil

Bedřich a l. NUdoonfého (Fridricha Barbarošjy), jenž
r. 1152 wládU w Nčmeckal nastoUpil.

Práwě proto, že

Bedřčch pťi fwých welikých fchopnostech a swými horls:

wými fnahami powýfsil řissi Nšmrckon oné sláwě, jafé
Za Qttončx požiwala, donmťwal se miti práwo, abr) wy:
mmlil takě země swé ž oné odwislosti od řimjfých pa:
pežů, do jakšž prý dosawáduimť wladari bt)la Uwedeua.
Ano král Zamýsslel ďorela whdobýti sobě opět i oné
panownické moci nad papržským stútem, jakéš Uěkdy Učx:

mrčti cčsaťowé tam miwalť, počitajc do ni ijamé Ulčslo

Řťm.

Hadrian

17., papcž (od re 115.1) pošnal bršo

šximěry Bedčichowy, a hlcdčl tUdiž wssemožnř je šasta:
witi. Llle Brdřich, maje za sebon knižata nčmeckci jwět:
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ského i dUchownibo stawn, nehodlal je tak snadno po:
drobiti pťánim papi žowúm. Pťedewssim směťowal ktomU,
aby obnowil býwaloU krúlowskoU moc německých cijařů
we Wlassich, a proto konal wsseliké pťťprawy kU swé ko:
rnnowačni cestě do Řima.
Papež nedůwěčowal krcřli
přichčlzejicimu š wojskem ozbrojeným a pojistil se w pew:
nosti jedně pťed Uim doUlds Uežby wýminky korUUowačUi

wyjrdnúny

bUly.

N když docela král proti obwyklénm

spňfobn pťi jejitť swém š papežem

Uechtč!lmU, an wsio:l:d

pal na brůnU, podržeti tťmene! domniwal se dozajista
papež býti pťeswědčen o nepřáteljkbch zúmyslech Bc:
dřichowých. Nwssak když doswědčili welmožowé králi stao
rodylost obťadU toho, wykonal jcj 1akě, nechtěje hned
na počcitkU obtiže Uemilé si spúfo!xiti, a korUnowún jest

Ua to dne 29. čerwna r. 1155.
Než za UčdloUho pťisslo k nowémU fporU meži
oděma. RokU 1157 poflal totiž papež cisaťi list Ua jnčxm

ťišský we FraUcii (w Besansomx), jejž tam dwa wyslmt:
cowé papežfstš pťčnesli a jej pťedčitali. Meži jiným stcilo
tam takě: „Zc si nemiiže papež mysliti, čim by byl
mohl cčjaře od febe odwrcititi, an k jcho powýsienť wsse
wykonal; wždyt prý mU š nejwčtfsi ochotnosti i cisař:

skoU forUnU Udělil a jest botow i jinú dobrodini
(beUesicia) mU prokážati.“ Nad tim welicc rozmrzeli
fe přitomni welmožowé, ťkouce, že prý oni jwobodUčx
zwolili sobě krále, a papež prý tU doklcidú, jakoby Um
byl nčmeckoU ťifsi w léUo dal, (ačkoli papež jen o Udě:
lcni cijařské koruny a nikoli ťisse nčxmrckčmlUwčl.) Llle
rozhoťčerst byla tak welikci, že wt)slancowč papcžssli
mUscli hUed opUstiti branice ťišskč. aby o žiwot Ueb
w jiUoU úhonn nrpřijsli.
Když wssak i Učmlxčtťdiskn:

Boj o fwobodU cirkwe.
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powé pťidali fe na straUU cisaťowu. objafnil mirmni:
lowný Hadrian w Uowém listě (w prosislcč 1157) wý:
znam ončch Uenáwiděných slow we smyslu zcela nežú:
wadUěm.

Núsledeiciho rokU nastaly wssak již žasc nowě fpory.
Bedřich l. whprawil je opět do Wlach; dal si totiš
od prciniků w Bologni wfjecka prciwa italskěho krúle
i mčst a jiných šďorů dopoďrobna wyssetťiti a Ustúliti,
abh jčch pak beze wssech obledů wr)kolláwati mohl; Uato
prohlúsil pozcmky markraběnky Matildh, kterč tato ťim:
ské Stolici odkázala, ža léUa ťišfkú a počal také i wsfe:

liká prúwa anoinckú

w famé papežské šcmi prowá:

dčti. Tim arci papež citil se skracrUa w dofawádUi swč

wladačskš moci i anoinckě

erdwislosti,

a kdhž wh:

jedslúwáni errdlo
k cili, chtěl již wyloUčiti Uepowol:
Uého a odwážslého cisaře zcirkwe, ale brzká fmrt(l159)
prowedeni úmyflu tobo pťrkazila.
Když pak je jedUalo o wolbU Uowébo papeže, pťe:
kročřl Bedťich l. mršc moci swé a jprawedlslofti. BUk
zijkal sobč knťšata němrckck a slibem je zawúžal, abh
jen toho ža papeže Užchli, koho cčfať chtiti bUde. Jessto

wssak jcden z oněch don

wyslanců ze fnčmU Bejml:

jonskšbo š jmenem Nle:altder

111. od 23 kardillalů

proti wůli cifaťowě byl šwoleU ,žastúwal fe Bedťich
Wiktora 17. jen tčemi hlafy (cisačjkýlni) wolrUého, a
flrolal k r. 1160 syxlodU sobě oddmtých biskupů, abh
prý o práwč Wiktorowě rozhodli. Božwáll i paprš
Alr:andcr, jcnž se owisom Uedostawil; ža to wssak mUsrl
ž Řima

Utéci, aU tam cťsač mocUoU straUU pro scbe šť:

skal: an čkdyž mrži tťm Wiktor zrmťel, dal žwoliti ci:
sač šasc Uowého protipaprže Pafchala Ul. (1164), Uačxrž
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er:ander
111. cisaťe z cťrkloe wyobcowal (1167). Po
smrti Pajchalowě (1168) zwolen opčxtKali:l Tll. wšdo:
ropapežem,

tak že Uebylo rožtržtúm

koUccx.

Zatťm wssak stali se Němci son
fsich wrlmi

Uenúwidčnými,

wládoU wc Wla:

an repUblikanská xnčxstabý:

walé lrálowskš wládě již odwhkla; a když Bedťich proti
nim wálrčně whtúhl, poražcn jest od Lombardského wojska
U Lexgncma 1176,

čťmž pťinUcen k UšawťeUř miru

š p a:

pežem w Brxnatkúch; protťpapež Kali:t mčl doftati za
odstoUpenou jedno opatstwi, cifař wssak mčl powažowali
odkaz PčatildiU za majetek papežskč stolice. Bedřjch při:
jat opět do cirkwcx, Uwital papcže š obwyklými tehdáž
obťady.ďe)

J w
tnhý fpor
chem U.
Bekctem,

Nnglii
wypUkl za papeže Lllex:andra Ul.
o neodwislost cirkwe mcži králcm Jixldřirp
a arcibiskUpem kanterbUrským Tomásscm
jenž býwal dťťwe oblťbeným kancléřem krá:

lowským. NowězwolenémU arcibiskUpowi předloženo 16
článků čili zákonů proti pofawcidnťm wýsadám cťrfwe,
šcxjmexm o půhomx šawinilých

knčžč pčcd jwětskč soUdy,

o odwolánť sc w dnchownich rozepťťch ťU králowsišmn
rozbodmxtť, o fpůjobn wolby bisknpů; člúUky ty Bckct

sire podepfal, ale pozdčji z powolenť papežowa podpiš
swůj znjr odwolňl. Král tťm rozdrúžděn jfa k.xzal mn
zabawiti stntťy bisiUpsfé, a po útčkU Brkrtowč stthal ř
wěrué mU knčxšstwo mxo i přibušné

jrho.

e) Že dy při těto pťťltžčtofti dhl pnprž Llle:audcr Ul. fflapl ci:
sařč Bedťichowi l. na klxk, jeft Uenloloruci smysjlenka maljiň
nebistorických. (Wiz obssirný popiď tč jlawčlosti w „Čafop.
dnchow.“ 1810, ftr. 636ew650 od Krdre.)

Swrchowančl moc Papešň.
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Papež Yle:ander Ul. neohrožcně zastáwal dosawcid:
nich práw cirkwe, pťedstťraje krúli Jindťčchowi ll. po:
chybeUi jeho i podaťilo

se papcžč posléze smťťiti krúle

š arcibiskUprm, jenž se do Blnglie anrátil.

Tomúš Bckrt

wyloUčil Uynť rúdce krúlowh, mezi Uimi ibiskupr,x, zcčr:
kwe, ža kteroužto pčťčinoU krcil Jindťich šase wrlmi Ua
arribiskUpa zanewťel, tak že w Ucrozwášlxém bnčwU pro:
ncsl pťánč, aby takowěho prý snžowatrle byl Už jcdnou
šbawen. Na slowa ta člyťi rytťťowé zawraždili arcibio
skUpa w kostrle dUe 29. prosiuce l170.
TU fe ko:
ncčně dal krúl nakloUiti č UplnémU smťťelxi š papežrm;
odwolaw ončch16 článků nawrcilil clrkwi starú jeji práwa„
a podrobil se pťťlessnémU pokúni.

še U7o

Swschowaná moc papržň za JnnocrUcr lll.
a nčxstUpcú jcbo.

Jčš papež :ičehočM., jar jsme wčdčlč, nalehal wssemč
prosiředky na tchdrjssi panowUťky kťeskanstčEwropha abh no
Zcmťch swých Uejen rošssiřowali a hájili wťrU Kristown,
nýbrž aby iuwlňdě swězřťdilise wšdy zákony a šásadami
kťrstanskými. N proto žcidal od Uichs aby w tomto ohledn
poslnssnými byli Stolice ťťmské. Nle Uepodaťilo fe UUl
pčrcax, aby rozf.ihlě tyto Zámčry Uwedl do skxutečného žie

wota, Ua nejwýš dosahl jen toho, že oswobodil cťrkrw
dojem o irxwestiturn z poddanostiknižatswčtsiých, atrp.rw

pozdějssi U.istnpcejcho Jnnocenc Ul. (1198u1216)

pro:

wrdl úlnyslh Řehoťowy lťplně.

Jnnocenc

Ul.

pochúzeje z Řilllské fskrchtickérou

dčUy, znal dobťe tehdejfsi poměry swětowě i rirkewnť,
a Umje teprw 35 let wčkU swčho, měl pťi swé Ucoby:

28

Swrchowaná moc papežůe

čejné práwnické a stcitnimoUdrosti dosti sily i prostťedkú

k tomUto powznessenimocipapežsié; a oprade
se mU takě,

že za

jeho časU wesskerú knižata

podařilo
jwětská

Nposstolslě Stolici podrobena bhla a swrchowanost tnto
Uznúwala.

ck

Moc papežstú stčlla tehdáž Ua wrchollt
fwého leskU a slúwy. Papež rozhodowal w sintkn při
wolbách Uěmrckýchkralů, podúwaje jim anebo zao jUi:
maje korUnU cisaťston; papež Udčxlowal také Uejen krá:
lowsič titUle, k. p. UassemUPťemhslU Qtakarowir.12()4,
ale rozdáwal i skUtečnúkrúlowstwť, an jednotliwci se mU
pro mocný jeho wliw sami podrobowali, podáwajťce mU
jwé země a pťijimajice je na to žase z rnkoU jebo, za:
wazUjice fe sami dobrowolUě k přiměťeněmll poplatkn,
aby potťebné ochrany a pomoci jcho Ubezpečeenidhli;
k. p. krcil dalmatstý, blllharjký, arašonstý a j. Nebhlo
snad an jedně země w Ewropě, již dy bhl pcxpežtcnto
bUď zúkonů Uedal Uebo podminek mtrU newhjednal, nrdo

fmlouwy šcsonedy

Ucpotwrdilu Papež dohližel Uech Ua

weřeroU wládU kťeskaUsiýchpanownikčx, ale i Ua mrawný
jejich žiwot, zwlásstě w ohledU manželskčm, ke p. U čr:
skšho krčlle Pťaxmdsla Qtakara l., U krále franco:lzskébo

Filipa Nugxlsta a Mfonfa l)(. we Špaltělich. Taktéž rozo
hodowal rozepťe w krúťowstých rodiUeich (jako w Norwe:
gúch, když dwa Uápadnčci k nčmU fe odwolali, a w
Uhřčch, kde dwa bratťi o trůn fe hassteťili) a rownal
fpory wládnoUcich králů (jako frallconzskčho a anglického).
Paprž Ujimal so utiskowalxýchpoddaných proti libowiili
a Uásili kUťšat„ a zase hájil kuišata proti pťrchmatijm
a wzpolmim poddauúch„ k. p. kdož kťišári :Uťsto ofwoo

Swrchowaná moc papežů.
bozowáni

swaté šemčx od newčxťťrich zmocnili
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cijařstwt w Caťihradě.
Nejjasnčji objewila fe tato swrchowaná moc papežskei
i we jwětských wěcech w AnglickU
když r 1205 pixi
dwojaté wolbě arcibiskUpa Kanterburského papež jiného
třetiho mUže od wysiaan anglických w Rťmě woliti dal
Kral Jan nechtčxlUznati těto wolby, žrUssil odporUjici
kanoinckoU kapitolU a žabawil taktéž siatky arribiskupsté,
Uačež papež Jnnorem žastawil proto siužbh Boži (intcr:
dikt) w žemi Nnglické (1208):
a když král Uásilťm na
knčžsth ersseni tohoto žúkažU wymxtiti chtčl, wyloUčil
pxapežkrále Jana š úplnýmsol:hlasem lidU icizich knižat
r. 1209 z clrkwe (erkommunikacč) jejadil jcj š trůmx,
sprosiil poddané přisahy poslnssnosti, a podáwal již korUnU
tU králi francoUzstémU. Než král Jan poddal se raději
papeeži, žrUssildosaw.idni swé kroky a Uařišeni, aodewždal
fám papežskémlx leǧálU korUnU son, jenž mU ji pak we
jmem: pnpeže, když fe š cirkwt smtřil, opět na hlawU

posadil.
K delssim a tUžfsim sporúm

německéža Bedřich
wychowúni,

dofslo wssak w ťissi

a ll. (naroščného 1194),

o jchož

dědičnoU wládU w zemi Uěmecké i wlassskč a

králowské korUnowčřnťw Cáchách se byl papež Jnnocenr

welkými obětmihorliwě stnral. Podle pťikladUdčda fwébo
Bedřicha x. (xr 1190), chtčl totiž i wnnk jeho Bedřich U.
cisaťskoU swrchowanost i wšhledem územi papežfkého ku
platnosti přiwěsti. Nle tU wrazil na odpor tťm wčtfsi,

an prúwč Jnnocenc Ul

wlastnč tcprw papežům wrchni

moc nad zemi papržskoU šjednal aod risaťsišho Uaměstka
w Rimě prisahU wěrnosii wymohl Zdá se že jako pau
pežowé tehdáž soUstřeďowali k dUchowni moci fwě t weu
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fskrrou moc swčtskon, že chtčl Brdřich Zafc Uaopak kpae
nownickč swé moci i wrsskeron prciwomocnost w dnchownťch
šálržitostech připojiti, anebo aspoň kUčžstwUwssocknswět:
skoU moc a žemfké statky odejmoUti. Proto byl by rád

odňal paprši rrloU jeho žcmi jakoš i cčrkewnim hodno:
stáťům řťssskájejich léna, abU prh spisse nawrátili fe žase
k aposstosiémlx žiwotU prwni cirkwe!
Bediich jl. hned pťi korUUowaci fwě slťbil, že. pro
ochráněni samostatttosii pclpežsié žemě Uikdy Uěmeckonřissi
še Sicilstým krúlowstwťm w jrdno nefpojč, jnkož i še
bršU kťižácké wojsko do fwatě žemč whprawť ; Uwffak cmi
1oho cmi oUoho slibU UefplUil. Bapež Honoriuš 1ll. sse:

tťil ho sice, ale Uástupce jcho Ř ehoť lx. hUrd Ua po:
čátku swého papržowúni přťsně Ua Bedťicha U. doleťxať
a jej z cťrkwe wyloUčil (1227); když pak Bedťich fwým
witčxzným wčllčenim w Lombardsklx ohrožowati se ždúl

zemi papežskcu:

byla klatba ncl Uowo proti němn wy:

hláfsella. Cťfať hájil fe UejeU pťrd knižclty we weřejm)ch

listinúch alc i zajimánim bisknpů papeži oddaných, jež
teuto kU sněmu proti nčmU powolati žamýsslel; ale bršká
fmrt Řcxhoře l)(. (1241) skončila tnto občma Uejwhšfsim
hodnostem Ua swětě tehdáž welmi záhUonU rošepři.
Nowý papež J n U o c en c 17. hledčl fe zper Udoo
břiti š cťsařem Bedťichrm; ale maje za tos že mocný
we Wlafsich cťfať jej zamýssli docexla fnad šajmonti, odeu

jel radčji do Francie a fwolat obecný

sněm

do

Ly oUU (1245) k rošťesfent Záležitosti této. Cifať tU
obwiněn z kactčstwť, lťiwé pťisaby, jwatokrádeže a kox
UrčUě whobcowán z cirkwe a sesašrn š trůnU; Ua to
knižata wyzwána

k Uowč wolbě krále Učxmeckého, jež fe

takě Uskutečnila, tak že po fobě jesstě za žiwobyti Bco

Počátek wúpraw kťižúc!ých.
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dťťchowa núsledowalť cťsaťowé Jťndťich (l247d a Wilčm.
Nčkoli pak cťsať Bedřich jl wyzýwal tehdejssi knižala
kn pomoci a obraně, šnenúhlá opoUsstělijej pčťzincowé
jeho, šwlússtč pro domněloU podezťčloft jeho we wiře, a
i proto, že wř. Wlassich nepťátele fwé údlUě žUičiti hlea
děl; i zemřel opusstěný r. 1250 w 56. roce wčka swého.
NestranUémU pozorowateli Události těchto samo wstlto
pUje na mysl, že zajisté mimo nejprwnějssi dobU w cťr:
kwi jesk sotwa drUhú w dčjepijU cťrkrwnčm jako tato,

w niž by býwala takowč: ťada welřkých papežů,
ktoři se Ueúhonnostk a zdožnosti,

důmyslem

a Učenoftč,

jakož i rášUosti a mytrwalostť k prowedenk toho wyžna:
xrnenciwalisco ša sprawedliwé a potřebné Užnáwali.
Či máme je haněti sUad proto, že pťewzali a pťť:
wlastnili sobč také otčžejwčtské wlády, ana jim jc sama
doba tebdejssi Uabťžela, krúlowé k nim dobrowolnč swé
kormryUosili. žeidajčceaby jťm opět zemč ty w léno byly
dáUy? Wždyto tehdejssťmobchém smýssleni pozname:
náw.i wýslowně soUwěký bistorťk z ťádU sw. Bpnedikta
MaroUš Pm:iš, že cčscxčBedťich ll. Uepťčprawťl se o pťi:
zeň krcilů srancoUZskčho a anglickébo a ncUpadl w poe
dezťenč kacťťstwč wlastně niččm jiUým tak, jako že Upče
ral papežč moc, aby soUdil kUižata we swětských wěcech.

71!.
Kxťižáckéloýprawh

do swatč země.

š. 118. Bohnntky n počútek wýpraw kťižňckých.

Hledťmeli Ua pohmxtky a účel tčchto taženi
žčičkd)ch: fwčdťi Uám nejjanějť
středUiho wěku.

kťi:

o Uábošenskč Uadfsenosti
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Qd starodáwna již konáw.xli zbožUť kťeskaUé po:
jwátnč poUti Ua ona fw. mksta w Paleftině, kde se
Krisiuš Pán Uarodil, kde žiw byl. Uče a zázraky konajc
al kde sc za Uáš obětowal. Nno i sama stařenka cťfa:
ťowna Hrlena tmn cestowala„ když shn jeji cťsať KoU:
siantčn skwostný chrám hrobU Božčho w JerUfalčmé wy:
stawěl. Bwssem tťm bolrstnčxji cktili to kťcskané, když

rl 638 arabsstť Mohamedúně

Jerlxsaléma se zmoc:

nili, weťeré wykonáwánt UúboženstwťKristowa zakašo:
wali a jen sonromoU úctU Spasitele wc chrcřměBožčho
hrobu pťipolestělč. ch hůťc počťnali si egdptsitť Mosle:
mťni, když w 10. stolrti Palestind fe zmocnili; nejen
že pronásledowali a týrali wssexlijak kťeskaUy, žeidajice od
nich zwlcifstnť plat za Uáwsstěwn sw.HrobU, alo konečnč
zcela Zapowédělč pťistnp k UěmU; mimo to kázal kalif
Hakem wssecky kťeskcmskěkostely zawťťti a koftel Wškťisfrni

Pcině w JerUsalrmě docela zboťiti. Nejwyšssiho siupně
wssak dofcilxlo Uúsili toto když rp 1073 tUrečti Selčlle:
kowé swatého mšsia dobyli. Sweťepl fUrowci tito pťe:
padúwali jednotliwě polltnkky Ua cestách, olUpUjice jr,
pannúm a ženúm Ucisili činťce a těch, kteři se bránili,
wraždčce. Nno i na celé množstwi se odwažowali. Když
r. 1064 odcestowalo 7000 polltniků pospolU ž Nčxmec,
majtcc w čele 4 biskUpy a mnobo kněži, hrabat i rytiťů,

anrátilo

je jich jen 2000 do domowa swébo. Bl i ti,

kteťť je dosiali do jwatého města, byk i olollpeni, mčli
pak jcsstě platiti zwlásstni plat za wpnsstěni do chrámU
hrobll Božiho, w Uěmž Uebylo widěti ostatnč nic jinébo
leč znelxctěné oltáťe a zbanobené poswátnš Uúdoby; a
kčeskané tamějssi wdpr.iwěli jťm š hrůzon, jcxkbiči mrskáni
a ťetězi swiráni býwajť, jak Turci kněši jejťch weťejnč

Počútek wúpraw křižúckých.
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týraji a arcibisknpa mčstem ffmýkaji. Wzdhchali úzkoftnš
o pomoc od šápadU; a papež Řehoť 711. (1075) již
wyzúw.al celoU EwropU k tomU, abh kťeskunú Pale:
stinstých se Ujala; awfsak tehdejfsi rozmsfsky w Uěmeckě
ťčfsi nepťipnstily, aby je přáni jebo UskUtcčUilo.

Teprw r. 109Z UastoUpil tUto poUt do jwatě země

i fraUcoUzskýponstchik
Uepatrné sice postawy

kněz Petr

z AmieUsU„ mUž

a sprostého odčwU, ale přisUých

mrawúw a ohniwš wýmlUonsti.

Zaplatil žúdcmý plat

za wftoUpeUť, a wefsel do mčsta Páně, aby wfse Ua
wlastni oči spatčiti a wfjecko fcim slyfseti mobl; i strn
nUl nad spoUstoU mťst fwatých a Uad útisky kťesicmů.
QctUUl fe: w chrámU Božkm a jediná 1oUha Uaplňowala

jrdce jeho, abh ojwobozeni byli spolmdčrci jeho ztěchto
mUk a trcipeni. WroUcnč prosil Ua modlitbách Boha o
pomoc t lomUto fwatémU dilU, jpolebaje Ua pčijpěni
celěho kťeskanstwa, zwlňfstč papeže a krátůw, aldyž Una:
wen timto rozjimánim zdřťml, zdčilo se mU, jak scřm
Kristnš PáU k UěmU pťifsel ťka: Wstaň, abhš wykonal
dťlo mé a pospěš sobě, aďh očifstčna byla swatyně mú a

pomožer

bhlo wěrným mým. Procitna Uepochybowal

nikterak o skUtečUosti zjeweUi tohoto, a wstana pospi:
ssil hned k patrčarchowi JerUsalemskěmU Simeonowi,
abh mU poslčmi swé oznámil. Tento Uejen še schwálil
úmhslh jeho, ale dal mU ihned profebné listy do Ewropd
k papeši a kU knižatům, aby Ujali fe domU Hojpodie
Uowa a wěrných jeho. ChUtě whdal jr Ua zpcitečnť cestU,
liče wfsUde žiwými barwami Utrpeni křeskanů wýchodUich,

wypraijc
o swém widěnť, wyzýwaje k pomocř a rozZ
Uěche kwýprawč. Nejdťťw ziskčmpapež Urban ll.,
pťipomčnaje jobř snahy a úsili swých pčedchůdců w tom
Z
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ohledU a kdhž také ťečti wysicmci žúdali bo na jynodě

w Přacen;e (1095)

o pomoc proti Turkům, zapťijcihl

přitomm)ch slawným slibem, abh přistoUpili k jwatémU
spolklt braUnémU, jckaile přilržitoft k tomU se Uaskytne.

Roku 1095 k listopadU swolal papež Urban ll.

za toU zciležitostinoon

jynodU do KlermoUtU we

Francii„ kUťž fe doskawilo 92 biskUpů, mnozř opati,
wšwodowé, ť)rabata a rytiťowé a nepťehledrrý počet lidU
duchowltťho

č fwětskékjo, k Uimž Ua welikém

Uúmčsti

jhromážděxlým takto mlUwil Uadfsený papež:
„Welikú protiwenstwč trpť cirkčw fwatú Ua zú:
padš, jesstě wfsak wětfsi ch wýchodč; a jakkoli se š cčr:
kwť wýchodnť we wssem nejrownč:wúme, pťece útrpnost
rčtime Uad jejim Uefstčstťm, cm jsme již zpowixmosti
křeskanskézawázáni, pťispěti ji kU pomoci. Kdožbh toho
erédčl
a nekwťlel Uad tťm, kterak Ur)nč wýchodni kťe:
skančtrpč a !terak země jejich padly za koťiskerčřirim ? Bo:
left to zajčsté blUboká, a Uefjelšsti weliké;

jefstč wčtfsi pak

bolesttato, powážťmeližeč jw. země š JerUjalemem
w rUkoU Uepťátel se UachášťpSpasitel Uúš, přijaw
na jebe tťlo a spůjobUlidskoU, bhl žiw w oUě žaslibené
zemi; každé misto tam zaswěceno slowy, jcž mlUwil a
dřwh, které konal; každý werš Pčsma swatého staršho i
Uowého zúkona dokazUje, že Palestinskú zemč jako dč:
dictwi Božť a mčsto JcrUsalemské jako siúnek wfsech ta:
jemstwť Páně neporUfchh zůstatř majť.“
„Ncž toto jw.eté mšsto, tato wlnst Ježisse Krista a
kolebka Spasitrlc Uasseho Urmá Uin žcidUého účastenstwt
w jpasenť tomto. Nebo w chrčimn, z Uěhož KristUš wya
hnal prodawačxe, aby posskwrněn Uebyl dům Božs, tam
Ucmka zlého ducha nynč wcřejnč se hlaja.

A tdo mci
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Zš

Uhnť ctťti MatkU PáUš a w chrcimě Božťho hrobU Uáo
božně klaUěti se Syml jejťmU, jeUž smrti zúhUbUý osten
odňalř Dobhtek UmistčU jest we swatyUťch, a abychom

patťiti mohli Ua tuto ohaonst,

žádaji tibezbožrtiri jesstě

od Uáš welkšho platu. WěrUé kčeskatch pronásledeť,
pannh porUssUjť a trýžnť; běda nám, ncšpť:e!trhne!meliz
dokUd jesstě žiwi jsme, takowé žločiUU; lépe bU Uám
bylo Umťťti, Ucžli dčle tuto zábUbU bratťť Uassich sUúsfeti.ee

„Proto každý zapři sebe s.im, wezmi

kťiž Krio

stňw Ua sebe, abhš Krifta ziskal; žádný kťeskanUebojuj
proti kťeskanúm, aby nehynUla ale raději se rozssiřowala
a rozmcihaťa wťra swatú. Pťesiaň každé Uepťátelsswť,
každé Utčskowáni a wražděUi; každý Ukaž UdatUost a sta:
tečUost son tam„. kde pro Ui dosúhneš odesstěUi hřťchů
a mUčeUUickékormty.
Nikdo se Ueboj Uebčzpečenstwť:
Uebo kdo bojUje pro Boha, tomU podlchnoU Uepčútelě;
Uikdo se Ueboj UoUže a UedostatkU, Uebo kdo Boha šiskú,
wssude jest bohat; Uikdo Uedej se Udržeti pleúčem swo:
iiUcůw, Uebo milost Pckně i těch, kdož šde žůstanoU, bUde

ochraňowati“ !
N když meši tim wolal Uadssertýlid: „Bňh to
chce, Búb to chcel“ mlUwil papež dále:
„Eihle, tak tedy wyplňlxji se slowa pisma: Kde
dwa Ueb tři shromážděni jsoU we jmenu mém,
Uprosiřed

nich;

Uebot jeU Božťm

jei jscm

wUUkUUtťm ftalo

sc.x,

že stejnci horltwost wúš wssecky pojala„ a stejné slowo,
že „Búh to chce,“ wyrčerto ze wssech úst wafsich.“
„To slowo tedy bUdiž heslem wassim we wsielikčm
Uebezpečenstwi, jemUž se pro wťrU KrťstowU podrobste;

a kťťž Púně bUdiž wúm žUameUim pokory a posily
we swatém dťle tomto.“
ǧ;ie
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„Kletba Stolice apofstolfkě zasiihnikaždčho, kdoby je
opowcižil toto pťedsewzetč swaté zamezowati, požehnáni
pak jeji řidiž cestU wassi a prowúzej Wúš pťi wssech kroo
cťch wassich we jmeUU Paně!“

Sotwa
sioUpili

že skoUčilobnčon

čeč son,

tU hncd pťi:

k UěmU skorem wssickni pčitomUi břsiUpowé a

rytčři, a klečťce žcidali ža dowolent k swaté poUti této;
Ua zUamenk pat účelU a fpolkU tohoto pťipťnali sobě
kťčžek z čerwcnčho sUkUa na prawě rameno, aby widUo
dylo i zewnitř, w čť slUžbU wstUpUji a pro koho jměnč

i krew obětowati chtěji, odedž Uazwánř kťižúky. Na:
wrcitiwsse je pak do krajin swúch, wyzýwali š erby:
čejným

Uadssenim

wssech bez rozdťlu kU kťižúckémU taa

ženi do Palesiiny. W lidu Uastal rUch neobyčerý,
šwlásstč we FraUcii a w Jtalii, wssecko toUžilo po wy:
swobozeni swaté země aswatěho města, každý chtěl účust:
Uitř fe w fwaté wúlce této„ bez rozdilu stawU, pohlawi
a wčkU; bohati ť chUdi, silni iflabi, mladť isiaři, ml.io
denci i mUži, žeUy i palmy, sslechtčcowě ř poddanť, bi:
skUpowč i kněži, mnissi i jeptčssky u wssickni přicházčli,
hlúsčce fe o křiž, powszzUjčce fe wedle Uaděje skwělého
witězstwi Uad erč.xčťcťmi i wsselťkými powěstmi o roze:
ličných krwawých znamentch Ua ncbi a pozorowaných

wálkcich w powětťi. e Wýprawa

sera

Ustanowena Ua polowici

rokU 1096. Skoda jen, ač to ani jinak býti Ue:

může, že pťipojowali se k těmto powolaným kťižákům
i mnozť lidč bez únmslU swatého abez smýsskenťkajčcčho,
z pohnUtck zcela swětských Uebo zisstných, ctčžadostiwých
a Uekalých, taktéž i lťdě powěsti nekalé, čimž dobrš wčci
wrlmi se Ufskodilo.
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š. 119. Wrwni wljprawa kťižúckú1096.

Dobyti

Jerusnlrlna 1099.
Někteři

UežkUsseUťUeb kúšUi Uezwykli lidč nemobli

se dočkati lbůty Určené; ř wywolili

a táhli Uapťed. Tak wedl Walter

fobě swěho wůdce

šNemáUic

jea

deU takowý zásiUp pťeš Čechy. W Prazehi jiUde dáwal
je tento erúzaný
lid w Uásilnč křtěni Zťdů a zabťjeUi
wssčch tčch, kdo fe proti tomU špoUzelť. Nadarmo bylo
wfseliké domloUwúni biskUpaPražského Košmasa, že jest
to proti zčxkomlBožťmU i cťrkewnimU; Uepowolarli kťižáci
Uedbali Ua rožUmUé důwodd a túhnonce dále pťeš Uhry,
ptali je skoremU kčxždéhoměsta, je:lť to již JerUsalém.
Když pak z UedosiatkU potrawy dali se do loUpeUi a
draUcowáUč w Blllhmrskx:s zrnbalo jich mnoho ozbrojeně
wojsko, a jeU skrowný žbytek doražil až do CařčhradU.

Brzh

po Uich wyprawil

ohniwý Petr

ž NmierU,

se š jiuým zástUpem fám

a posiawiw je w čelo, wh:

bťzel k účastenstwi kťeskanfký lid we FraUcii, w Bawoš
ťich i w RakoUskU, a jebral welké množstwč lidU wsse:
likédo. Jsa poctiwého jmýfsleni, mčl owssem pťi tom
dobrý úmysl; awsfak pťece Umčl lépe ťečUiti aohniwými
slowy k Uáboženskémx: doji wyžúwati, Uežli pťijUě fpra:
wowati UeladUoU tuto jmčsici lidU, kteráž Ua Upťťmné
a dsxtkliwé Uapominúni jeho Uedbala. Tak U mčfta
Semlma w Uhrúch, když widčli fpojenci jeho ssaty a
zbraň Walterowých kťižáků na hradbách wywčssené, zlosti
a mstyžádosti wyřťtili je hUed Ua město,
pobťjice

4000 obywatelů a domy jejich obirajkce. N když w BUl:
hařťch pro nčjakě UedorozUmčUť pačali zapalowati nllýUy
a boťiti domy, pťepadli je posskozeUi obywatelé a roz:

38

Dobhti JrrUsalčma.

sčkawsse Ua 2000 osob, pobrali ujim asi 2000 wozů a
rozplassili je Ua wfsecky strany. Teprw U Caťihradn
spojili se š Walterem.

Cisať tamějssi Nlc: zawolaw si Petra, obdarowal
jej sice žnačně. ale jpolu Uapominal jej, aby sc sám š
kťižúky swýmř do Ysic UepoUsstěl. BohUžel wssak Uedo:
čkawi dobrodrUzř Ueposlechli moUdré rady a pťcxplawřlř se

chUtě pťeš mcťe, ale čekali tam marně2měsice
křřžáky; a kdUž tťto Ucpťicházelč, a potrawy

na prawé
se Uedostú:

walo, dúwali se do loupeni domů i stád w okoli, Ue:
dbajice Ua kcižanť Betrowo, a wraždťce majitrle, lteřř fe
brúnilř. Než tU pťepadli je TUrci a obstoupiwsse je,
moťilř je hladcm; a když jťm 25.000 křižútů š 500
jezdců na pomoc pťitcihlo, obskočrni jsouitito od Turků,
a pobiti až asi Ua 3000, kteřťUteklť Ua starý jeden hrad
U moťe a pťeš moťe do Caťihradn pak fe nawrátčlť.
Waltcr sám zcchynul w bťtwě; Petr pak wssim prčlwem
přičital strassnoU zcihUbUtuto erázanosti
jejich lonpe:
žiwé a wražcdlné.
Událostmi tčmito docťleno 1oho jťstěho přefwčdčenť,

že Uerozumncihorliwoft a mrawnť ercizcmost erybo:
juje swatč žemě, a že bez přijné kúzně a obezťetUébo
wůdce nemožno takowě množstwť UejrozlnaUťtějfsibo lidU
Ua Uzdě Udržeti a k fskastnémU cili dowésti.

Wsrpmx1096UastonpilBohUmirzBUillonU,
prow.izen kUčžťmi a rytiťi, prwnť
kčřžcickoU wý:
prawU„ táhna od RýnU pťeš Uhry, Bulhard a cifať:
stwť Řecké, až dostal fe w prosinri do Cařihradn. Pod
ztracenťm hrdlčc byla wsseliká lonpež

a

jakěkoliw Uúsilť

šapowšzrno. Na jače 1097 pťeplawili se přeš moře do
Malé Nsie„ a rozložice sc tu túborem, čckali jcsslč Ua

Dobyti Jernsajčmae
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ostatni sborh kťčťáckě, jrž dťlem po modě a dilem po
pewné zemi sem přichazeli. Počet wsscch obnússel asi
600.000 lidi, ž Uichž bylo asi polowička pěfsich, ssestý
dil ježdců„ ostatni pak byly ženy a dčti kťižakňl

Namiřili nejprwé k N icei,

kdrž re 325 byl prwni

obecný jněm cirkewni oddýwein. ančcký wladař čťhal
sice a obmýsslel jako prwé šahUbiti šbrojnč poUtniky tyto,
ale Uepodařčlo se mU to nad statečnými křižáky. Tito
podráždšni jfoUce těmito úklady a jpatčiwsse zbytky po
prwnich pobitých kťižáctch, rozlitili fe na měsko aoblehli
je; a rdyž jmtčm wyřicil se na nč š 50.009 jeezdcč,doue
jowali Udatnč proti UčmU, až ďyli TUrcč poraženi, wčž

w hradbách podpálena a 20. čerwna U)N mčsto dobyto.
S

chUti a radosti tčchli kťčžáci dúle;

tU wssak neo

očekáwanš podnikl proti nčm jultán nowý útoť U města
Dorhlea
še 150.0()0 rychlýmč jezdci, kteři wojsko kčr:
skanskě še wssech stran obkliččli a fsipy je šasypciwali.
Kťeskané wssak odrazili přece sskastnč Uepťťtelr, žtratice

owssem 4000 mUžů, ale wťtěznými frážkami ftále rostla
wálečnci mysl jejich.
Nin nastala smUtUá a obtižnč: cesta sttchoparnými
pnsiinami, w nichž mnozi bidou i Uefncizemi zahynUli;
ale konrčně kťižáci dorazili k Edese„ a pomoci domá:
cich kťeskanů zmocnili fe fnadno města toho, Učiniwsie
je hlawnim sidlem prwniho Uowého knižectwi křeskanského
w Ysii.

W řijnU 1097 dorazili k mčstU Nntiochťi

Sr,ďr:

ské, pewné nad mirU a takťka nedobytné. Schazely jim
wffak Uejen ncistroje a w.ilečné UměUi w dobýwámi měst,

ale i potrawa mizela; še 70.000 koni šústalo jen 2000
kUskx,ostatni zabiti a jnědšni Uebo nedostatkem potrawh
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whsileUi padli; i pťťcházela noUže, po Ui hlad akoneťUě
dostawil se i mor tak zcibUbný, žc siorem nebhlo whoda

Uěho mista k pochowáwáni; ltd iwůdcowč počali se roz:
Utikáwati, wětssina onfala pak tčm wťcenad wťtězsiwim,
když TUrci UeUstále útoky swými počrt jich zmeUfsowali.
Nle !Uižata a biskupowé radili pilně wzdčláwati pole,
hleděti stťfdmosti a ssetrnostť, napomťnali kobnoweni
kázUě, powzbuzowali k dúwěťe w Boha a wdbizeli k
wroUckm pobožnostem. TU pťiwezlh wlašskě lodi zúsoby
potraw i zdrawých křižáků, hlad š morem mizel, wúlečm)
dUch ožiwl. Křižáci počali oďlebati město: a aj, jedné
Uoci prstil jeden křesťaUz města še zdi dolů prowaz,
wůdcowé a rytiči doftali se po Uěm Ua wěž, wpUstili
brankoU wojsko do mšsta, kterě přepadlo hned stráže a
otewčelo brány kťeskanům. Domáci kčeskané spojili se
š křižciky, a dali se do drancowánť i krweprolťtť, takže
10.000 TUrkú w seči té zahhmxlo; a Nntčochie po 8 měu
sičném trapnčm obležens Uachcizela se dUe 3. čerwna 1098
w plUě moci a wůli kťeskaUů kťižúků.
Když kťižč:ci celý ro! w Nntiochii stráwili,

hmxli se
Poslowě š Betlema přifsli

dále na swč bojowné poUti.
k Uim, zonce je k swé ochraně; ť pospifsil knim rytiť

Tankred se 100 jinými hrdinh, a Betlemfsti thtali
š jáfánťm.

thUd

jich

pak Uchýlil se k JerUsalčmU a wy:

zwidaje tam Ua křeskanech, nawrátil se kn kťižákům, wya
prawuje jim šc zaUťcenim Utrpenť a spoustrl w misiech
fwatých. J zapomennlo se hned Ua wssecky nefnáze a

swťzele, každý dychtil jen fpatčiti již JerUsalěm.
Množstwi lidU, mezi nimiž 20.000 pč:fsichkčižákú a 1500
jezdců, hrnUlo se w pčed, a když z dúlky š wrchU Ušťeli
jwaté městou radostť dlačice dadli na !olena swá. welea

Dobyti JerUfalema.
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bilč Z tobo Boha a powšbUzowali se k srtrweime. che:
prwě whslúUo poselstwť k wladařowi EgyptsiémU, jenž

w JerUsalšnlě wládl, aby dowolil kťižákňm Boži hrob
nawfstčwiti. Swolil k tomU sice, awfsak š toU wýmino
koU, aby wždh jen nškolik ofob beze wfsi zbraně wftoU:
pilo do mčsta, a pomodlice fe w Božim hrobě, zase tisse
Uazpčt se wrátili. Nle kťeskanjkáknťžata odpowěděla jemU,
že Uepřissli sem posloUchat sUltáUa, nýbrž š Boži xpo:
moci dobyti mčsta, jež jindy kťeskanUmpatťiwalo Jesstč

wice pak wybtšeli se kčižaci k dobyti mesta. widoUce, že
Ua poledm straně, kde jindy stawal chram ŠalomoUUUw
Uyni whpinala se tUrecka mefsita (chrám) Wfieliťa opa
třeni wladaťe egyptsiého proti křižúkům drciždila tyto jeU
k wštfsiml: odporU; tak opatťowčmo město hojnými zci:
jobami, hradby opewňowány, ojeUi okolo mčsta hUbeno;
ze strachU pťcd zradoU wypowěchi jfoU kťeftanéz mč!sta
a jen něktcrým za welikoU wýplatU powoleno žústati;
lid w městě ozbrojowún až k počtU 40.000. Na počútkU

čerwna 1099 počalo oblchánť JerUsaléma; pútý den již
padka prwni zeď kolem města, takže kťižúci stahowali se
ke drUhé; a nemajice dostatek Žboťicťch strojů počali na
ni již po ťedřicčchwylézati, alc ranami fmrtelnými sko:
leni jsoU od TUrků; i Ustali tedy na čaš od dobýwúni,
dadoUce z daleka pťčwážeti dťťmť na bořťdla. TU wssak
Uasiala hrozná parna; potok CedroU wysechl, woda z
Z rybnťkU Siloe byla nechUtnci, osiatni stUdny pak byly
od TUrků ZasypúUy; strassná žizeň trápila wojfko. Ztobo
Uastaly nemoce, tisice silUých Umčrali, pUchem fsiťil se w
parUU lctUim jefstě wicc mor Ua wsiecky strany, kťižáci
Zemdleni lizali již rosU z kameni, pili krew a kladli sobě
k ochlazenť čerstwé hrUdy zemč Ua prsa. Nle i tento:
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kráte pomohly Zafe lodi wlašsté, wešoxxcenejen potrawn
a wkna hojnoft, ale i nowé kťižáky a silné nástroje k do:
býwánť. Lid zafe tťm okťál, nabyl chUti, a chystnl se k
UowémU útokUd Začalo se š Bohem; bisiUpowě a knčžť
wedli Uejdťiw lid w slawném průwodU na borU Qliwet:
skoU, chwálťce Boha a wzýwajťre Matkn Boži o mocnoU
pťimsUwU U Shna Božťho. TU pak powstal mezi nimi
ohniwý poustrwnťk Betr a rošblťžeje fc š hord Qliwet:
ské na swaté město, mlUwil takto: „Mťlost Pána Boha

naffeho a Ježisse Krisia, Syna jeho, sprowúzrla náš až
k cili poUti nafsi, a wyfwobodila náš z nezččslných nex
kežpečenftwi; jen jesitč posledni prčicc ncim zbýwú u
dobytč swatého městcll J při ni náš ncopUstť pomoc
Páně, jestliže zachowáme fwornost a lásku bratrskou wec
spoleke Wzdáleni jsme od kčeskanskébo swěta, še wssech
siraU obklopUjč núš nepťčitclé, i nešůstáwěc nám nic na
wůlie bUď mUssme zwťtěziti

nebo

Umřťtť.

Wssecko,

co

jsme až potUd wybojowali, bUde ztraceno, wssecka fláwa
dosawádnť obráti se w hanU, jestli neprowedeme tohoto

poslednťhopodnianti, jcstli erytrhneme

JerUsalčm z rU:

koU newčťicčch.“

„Pobledněte jen dolů na mčsto, kterak szpUť po:
hané hyždť a hanobť swatú mksta, kde Shn Božť kráčel
a trpěl, patťte, klerak tam Krista podrxchě bičUji a křic
žnjť! A wsfak za Uěkolik hodin Uasse bnde město swaté,
král sláwy neim otewťe brány swé, dá wťtězstwč těm,
ktečť w něj pokorně wčxťi. a setťe do prachU hrdost ne:
wčťťcich. Protoš bUďte bedliwť a fwornťl Smiťte fe
tUdťž š winniky swými, želte hťťchů fwých, stůjte neohro:
ženi a statečni w boji každý na mťftč sobě wykášňném;
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a pak můžeme
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wfsickni bešpečně očekáwati pomoc nea

l!esfoU !“

DomlUwil uu a wssickni chhstali sc k útokn, š ra:
dosti hotowi jsouce podstonpitť smrt pro Krista. Hned
po Ukoxččeniprůwodn nastal útok na wěž a na bránn;
kťeskané metali z prakň a jiných Ucistrojů těžké kamenh
na zeď, ale fotwa že se bližili kc šdi„ tU húzeli na ně
TUrci kameni, trámh, waťťcť wodU, olej, smůlu a sirU;
mnoho kťeskanů tim chchylmlor i bojowáno až do wečera
ale ničebo nedocťleno. Naftal druhý den, 39tý U JerU:
salénx.a, 15. čerwemxc 1099; kťižcicibhli jefstč srdnatějssi,
spolehajťce na Hofpodina; po 7 hodin bojowáno dež
kUnUl pawcžou jeden rytiť š horh oliwctsfé, siwici se w
šúťi sluncčni, a wňdce kťižácký drabč Bonillon použil

whodnč té pťiležitoski a wolalšnadssenťm:

„Ejhle tamto

žnamem“ š nebeš u pomoc Božť tu jistá. N křeskané
rozjačeni a Uadsseni spatťenťm timto hnali se tťrn srdna:
tčji k útokU, takže w jedml hodiml padla již drnhá zeď
a wálečnci wčž postawena kc zdi tťeti, do pťikopn snea
sjena slúma a zapálelra, aby koUť wětrem do města se
walici šahčmčl Turky.
N již w třeti hodinu odpolednť, prciwě w pátek w
touž bodčnU, kde Spasitel skonal na kťsži, spUstilč kťižcici
Z wálrčllé swé wěže zdwihaci most na mčxstskoUzeď, a

po něm brnUli se cwalem do města, bťmire nanstrassené
a UtikajtcťTUrky: „Pán Bůb š Uámil Bůh to tak
chce!“ a š jáfotem tcibnouce Ulicemi kU chrcimU, kde kťe:
skcmé Jerusalemsstť k Bohu wolali, aby kťižcikům witěz:
stwť popťál.

W měsič nastalo nynč owssem strassně krweprolitť;
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každý pťipomťnaje sobě strasii a trýšně dofawadni,ble:
dčl nhni wymftsti fc za to TUrkům awprwnim núwalU
zapomemxto na Boha i Ua cit lidský. Na potkáni wssecko
wražděno a posslapáno, tak že Ulice pokryty bhly mrtwo:
lami a poraněných i ozohawených bylo bež počtU; meut
Ussetťeno ani starců, ani žen neb dětť; dranchťce domh
metali TUrky dolů ž oken, dčtmi húželi o Zeď, jiné páa
lřli a strafsně mučili. Nno cmi chrúmU nchfetťeno: Uedo

kdhž je sem asi 10.000 TUrků Uteklo, wrazili lam kři:
žeici za nimi, křičice: Wssickni jsoU Ueznabobowé, wssickni

posskwrnilinámswatyni,wfsickni

as zhynoU. a tU zawraže

děni jfoU 1akncisilně, že krew po schodechz chreimnrtekla. Nato
wrazili i do židowské shnagogy, kdež byli Zřdé Ulkrytil

a w žUťiwosti swé zapcilili ji a spálili tam shromáždě:
Uých. Ze 40.000 TUrků zůsialo jich sotwa tolik na žin,
co bylo třeba k odklizeni a zcchrabánť mrtwol.
Nelidfká UtrUtnost tato ťúdila pťeš wfsecko napo:
mťuánť wůdců, knšžstwa a sslechctnčjfsichkťižúkň; lea
Uedala fe we wžtekU swém Udržeti, a pťesialateprw když
Už Uedylo co loUpiti a wražditř. TU lid Ukojiw pomstU
jon
znenáhla přicházel k jobě, počťnaje rozwažowati,
co dhl páchal, a pow.ižliwi whzúwali jej kU smsřeni
š Bohem. Ustanoweno wečejně procesi, bofýma nobama
a š odkrytoU blaon táhl lid měsicm zpťwaje dkknčinšni
BohU za dosažené witězstwť a slidec polepsseni prosil

jej za odesstčni. Kťcsiané JerUfalemssti š pláčem witali
wťtěze, dčkUjťce š plným

srdccm zwlásstě poUsiewUťkowř

Petrowi, jenž jim hned pťcd 5 lety wyswobošenč fliboo
wal a š Božť pomoci m)ns také wymohl.
Hrob Spasitclúw a mčsto jwaté JerUsnlěm byly
w rUkoU kťižáckých;

tim

wssak Ucbhl

jesstě účel

celé

Dobyti Jarrusalemal
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Jestliže wýjledky posud ziskané Ue:

zase zmaťeny,

!ázala

UUtUost. aby kčeskané

žmocniti je hleděli celé swaté země Palcsiind a wedlejssi
Shrče. Jakožto střcd a hlawa mělo se tU nejprw žaloo

žiti křestaUské králowstwi,
whwolen

a protož 22. čerwence

jednohlaiUě zbožný a statečný wůdce křižciků

Bohumirz BUťtloUUza krčlle JerUjalemskěho.
Wýžnamný důkaz pokorné powahy swé podal tťm, že
Uechtčl si přidat jmena kr.ile nazýwaje je ten stochrcmccm
Božiho hrobu“ a že Uedal se korUnowati, nechtě Uositie
jak prawil, žlatě kornny tam, kde Ukťižowaný Pán jeho

nosil korUnntrnoon.
Me radostnr) mčr tento netrwal za dlouho; Uebo
brzy pťitcihl wladař eghptský je 100.000 jezdci a 40.000
pěfsimi Ua JerUfalém, kdežto BohUmir š knižath proti
Uěmn sotwa 5000 ješdcči a 15090 pěssichmohl wywěsti
do boje. Me co scházelo Ua počtU, to dodala erbyčejnú
jrdUatosl a spoťádanost křeskanů proti malomyslnosti tUe
recké; kťižúci wrazili Ua jejich tcibor, šmocnili se ho, hnali
útokem na TUrky, a tito počali prchati z boje. Bohmnťr
poUžil nyni lsti wálečně, an porUčil hnúti odňatý TUra
kiim dobytek, aby tito widoUce prach od něho se zdwiu
l;ajčci zděsili se, že ohromné množstwi křeskanského woj::
ska pťichúzi; Uato wrazil Ua TUrky Uásilťm a zmateUých

webUal mnoho do moťe, jiných tzoobili, ostatni pak na
útčxkžahnali (12 frpna). Od toho času pak počal roz:
fsiřowati trálowstwť podrobowúnim wedkejfsich měst, Uzae
wťral fmloUwy pokoje š okolUťmi wladaři tUreckými a

arabskými, a Ufadil patriarchu JerUjalemskěho. Bohužel,
žc šimnici a nepťižniwým poduebim pťemožrn zrmťel
ctnostný a slalečnh trnto krúl jiš dne 18. čerwence UU()
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po jednolcté wládč na wýchodě a pochow.in zcl obecnébo
fmUtkU w chrcimě Božiho hrobU.
Jiný wýsledek dobyti JerUfaléma bylo založenť

čúdů rytičjkých.

Křeskaněewropsstťtotiž pťipisowali

zdar prwni wýprawy hlawUě kťeskaUskýmrUtiťům, čimž
powzncsla fe wážnost a rozfsiřila úcta jejčch welice, tak
žč toUžili i množi jiUi ok!ětowati se kU blahU wýchodu
nich kťeskaUůe N tak powstaly rytčťsié ťády na wýchodě,
jejichž členowě fobě kromě obyčejrxých slibů klcissterrtich,
Ustaroičnč čistoty, úplné chUdoby a dokonalé poslUš:

Uosti jesstě wytkli za účel, že budoU nemocné

osse:

třowati, poUtUkky ochraňowati a xoroti TUrkům
bojowati.

Byli to zejmena Johanité,

templářř a Uě:

mečtť rytťři.

KUpci ewropssli šaložili si w Jerusalěmě (r.1048)
kostel š wedlejssim sspitúlrm (1099), w Uěmž obslrcho:
wali Uemocných někteťť obětawi mUžowě, kteťiž r. 1118

pťijali Uášcw „rytťťi fw. Jana

Kťtitcle“ čili Johau

Uitč, za odznak slonžil jim bilý kťčš na černěm oděwU.
Pozdějč mUseli se ž Palestiny odebrati do Ewropy a
obdrželi r. 1535 za podťl ostrow MaltU w stťedozem:

nťm moťi, odedž obt,xčejněMaltcssti

či Maltanstť

slowon. 8 w Čechách mčlč jčž roku 1156 přeworstwť
w Praze š kostelem a klúfsterem Panny Marie U mostU
a Udrželi se až do Uafsi doby, zastciwajťce Uynč obyčej:

nou fprcin dnchowni.
chle
Uich powstal w tentýž čaš r. 1118 jiuý
ťád rytiťský š bilým oděwem a čerweným kťťžem; člea

Uowé tohoto ťádn pťrbýwali w JrrUsajěmč wrdlr bý:
walého chrámn (tcmplU) ŠalomoUnského, odedž Uazwáni
jjou Tcmpl.iťi,
sloUžťcehlawUě kochraně poUtnťků.

Dúlssi wýprawy

Poždčji

křižčxckč.
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wslak odstěhowalť se do Frcmco.Uz, až šrUfseUi

isoU r. 13l2

Ua obchém fUěmš cirkewnťm we Wienně.

Do Čech pččsslř již r. 1232, založřwsfe Ux kostel sw.
Wawťince Ua Starém
městě Pražském (m)me sw. YUUU

U Haasowců).
Třeti

ťúd rytiťský wywiUUl se z Uěmeckých sspitálo

Učch bratřť w domě němcckěm, kterýž w JerUjalšmš
r. l128 k ossetčowánť Ušmeckýchkťižciků a poUtnčků byl š

šaložcn. Proto našwánč jsoU rUtiťi němečtť. a po:
twršeni jsoU r. 1190,

šawúzawsse se bojowati protť

TUrkům a pťijawsie ša odznak bťlý plússi š čcrUým kťř:

žcm. Již pťed r. 12l5 Ualezúmc ža krcile Pťemysla
Qtakara l. šaložerU komcUdU rytii:ú Uěmeckýchw Praše
přř kostele swe Petra

Ua Pořčči, ďe wsi HloUpčtčUem

U Prahy: r. 1233 prodali wssrcko králowně KoUstancii
a wystawčli fobě Uowý pčťbytek š kostelem sw. Beer
dikta nrdaleto fwébo pťedcfskébo (U Krcilodworské Ulice).
Pozdčji pťistěhowali fe do PrUska a měli tU hlawni si:
dlo. JfoU ďosUd zwláfsk w RakoUskU, w SlezskU a Ty:
rolskU. šabýwajťce fepččť o nemocmč a dUchowuťsprúon.

š. 120.

Búlssi wýprawy kťižrickčwe xll.

stoleti.

1. DrUhá wýprawa cťsaťe KoUrada lll.
a krcilc Lwaika Ml. r. 1147.
NasiUpcowč pertbo

krcilcJrrUsalemského hújili sice

dost Udatnč toto králowstwi tťeskcmské protč wfselikým
Utokům, jež TUrcť podUikalť, nemohoUce Uikterak ožclcti
štrcity hlawUťbo mčsta swatš zčmč. Proto jčm byla
wclmi whod stálá skorem neswornost křeskaUskýchknižat
w Palestině, čtrťť rozdčlili si dobyté země na mUohčř
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knižectwi, jako NUtiocheUské, Edešsenské, Tiberiadské a j.
pod wrchUi wlúdoU krcile JerUsalémsiého: wůbec pak
mčli křeskané také přiliš malr) počet wojska (w celkU afi

12.000 mUžůw) proti mohUtUým Saracenům, še wfsech
fttan je obklopnjscim. N tak fe stalo, že TUrci zmocnili
se již rokU 1146 opřt Edešsy, hlawnťho sidla býwalčho
prwniho

kUižectwť fraUcoUšského Ua wýchodě, pťi čemž

na 46 000 obywatelů dčlem pobito dilřm zajato a mčsto
samo wywrúceno bylo
OsUdna ztrúta tato dojala křeskanskon EwropU Uci:

ramUč; i chystala je wyzýwana ohnion wýmlnwnosti
sw. Bernarda
, opata cistcrciáckéhowe FrancoUžťch,k
opčtné wýprawč do wýchodUich zemi; kťižcici sprosskčni
jsoU wfselikúch danť, ženy a dětijejich wšaty pod ochraml
cirkwe; wyprawený tid whbizeU důtklčwýmť slowy zbož:
Učho ťečnika rozUěcowal se úfpěchy prwnť wýprawy, a
Uadčjť Ua odměnU nebeskoU, již mU cirkcw hojně přifli:

bowala. J bhla nadssenost 1akowá, že pťi walném fhroo
múžděni wssech bojechtiwých Uedostúwalo se ani kaUa Ua
kťižky, takže swalý

ťečUik swůj wlastni plč:fskk tomU obče.ep

towal. J krúl francoUzskýLwaik

slll š mnohými

rytlři wyžcidali jobč kťkžowčho toho
swětcowých k wýprawě.

odznakU z rUkoU

Téhoš clle doscihl fw. Bernard i w Němcich na
sněmč Šphrském U cksaťe Konrada
sll., který taktéž
slibowal osobni jwé účastenstwi w Uowě wýprawě, a k
němU přčdal se i krúl český Wladijlaw
U.„ wlastUou
rUčUim listem sw. Bernarda pozwaný, š mnohými wé:
wody, rytiři, biskUph a kněšimi. N tak jefstě rokU 1147
dosialo se fskastnč wojsko francoUzské i Uěmecké, počitajic

každé asi 60 Ueb 70 tisic třižáků, aš do Nsie.

Dčxlsii wýprawy rřižáckč.
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Nlc tU rozdřlili fe oba Uxirodowé; Němri dali se
offemetrtýmč průwodčimi řeckými wésti takowými cestami
a městU, w nichž obywatelé jcjčch samibuď zbytcxčnšpo:
trawy nemělš, cmebo jen ša weliké peniže jim nčco z poo
krmů odprodati ochotUi bdlť; jiUi pak lakali od Uich pod:
wodnicky jen peUťše Uebo mťchali w žlomyfonstčswé kťie:
žákům do prodčxwallé mony
roztlnčcUé wáprlo, čimž
mnok)o jxčchpťčsslo o žiwot.

KoUečUč dowedli

je lstiwi

wůdcowě do welké pUsté krajiny, bez pťistťessi,potrawy a
Uápoje, kdež fe jim žrňdnč ztratilč, poslawsse na Uě TUrky,
kteťč kťčžáky UčisilUě přepadli,

a celé wojsko pobili,

žjť:

mali a rožplassili až Ua 7000 mnžů„ ktrťč fskastUě wUu
wčizli Učbo statně fe wysekali; žeUy a dětt UsmrceUy jfoU
Uapoťúd do jedUoho.
Malý Zdytek kťišákůw Uěmeckých jsa bež sily a od:
wahy, wyhledal si wojsko fraUroUzské„ aby scxš Uim spoa
jil. Yle i Franconzowé w Malč Nsii oloUpeni jfoU tak7uu
též od Řeků o wssecko swé jměnť, a mťelč dilem nedon
statkem nebo mečem tUreckým, takžcx z celčrwýprawy jen

malé dwa zbytky š krcili fwýmč do JerUfaléma

se

dostaly.
Banowllťci oba ansstiwili tU Boži hrob; načež poxad
radiwsfc fc š tamčjssimi panoinky
kťeskansiými, počali
již š walným profpčchem dobýwati města Damafsku;
awfsak rožepťe o tom,

komU prý š Uich dobyté město

připadne, UtlUmowala horliwost jejich, takže když Turci
se bližili, wssickrxi kťtžcici strachem pojati
od města.

jsonce,

odtčchli

Nato wřútili se oba krňlowé rozmršelť še žbytky
lidU swého š Uepoťťšenon domů
r. 1149, wedoUre z
četUék,dojwého

wojska jeU Učxkoliktisic šlxbožených a rozu
4:
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hoťčených kťižákň, kleťť nespokojenost tUto U domáciho
lidU křeskanského walně rožfsiťowali. Tim UtUchla Ua čaš

wssecka horliwost a občtawost pro oswobozeni kťeskanů
wýchodnčch, a řečnický půwodce jejť sw. Bernard mUsel
snásscti nyni newinně mnohě nezasloUženč wýčitky apťi:
koťi za nefskastnoU wýprawU tUtou

2. Tčeti wýprawa cťsače Bedřicha l. r. 1189.
Čťm dcile tťm wťcc rostla sila tUrcckčl na wýchodě,

kdež žatťm křeskanskú knižata w stcilé neswornosti mezč
seboU žili a kťeskaně sami nekúšaným žiwotem jwým se

oslabowali. Proto pokoUsseli se Moslcmini bez nstňni o
to, aby býwalšbo panstwi swěho wc swaté zemi opět
nabyli, což se poslěze mocnémU eghptském:x Saladi:

Uowi podaťilo. Spojil se totiž š hrabětcm Ramen:
dcm, kťeskanským knižctem Tripolským, kterýž ze msty, šc
ncpťisscl k wlcidč, swěho krúle JcrUsalémskébo QUidona

zradil; nebot když QUido swedl še Saladinem rozhode
nou bith U Genezaretského jezera (U Hittin) r. 1187,
tUr hrabě Raymnnd š UntlUweUými rytčři kťeskanstými
zrádně Ua útčk se dal„ načež král QUidú Ua hlawU poa

ražen a i še swatým kťižem zajat byl. Nato dobyl Sa:
ladin muohú mčsta, a po 13dennim oblehánťšmocnil

sc č JerUsalema

3. ťťjna 1187, w Učmž nrbhlo ani

dostatck wojska, ani jrozUměni wůdců. Pťi č;wUkUtrUb
a kotlů wtčchl mocný Saladin do mčsta. Chrám kťca
skanský porUčil žase pťeměniti w mohamedanskoU messitU.
Když při tom sUndawali š bčmě pozlacený kťťž, strhl se
od pčitomných kťeskanů tak srdečný plúč a wroUcť naťč:
ťčmť,že i chladni diwáci k lťtosti pohmlli bhli. S ohleo

Dúlssi wýprawy křižcickě.
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dcxm na kťcskmxy wydal Saladin
tyto dwa šákoxm:
1. KaždčmU kťeskann wolno jest dle libosti jeho žňstati
w mčstš JerUsalémě a swobodně wykonáwatť tU swé nán
boženstwť, auexbo může se č ša jiston wýplatU whstěho:
watč. 2. Boži hrob šachowej fe we fwé fpůfobě a za
Určilý pťispěwek miiže jej každý kťeskan bež překážky Ua:

wsstěwowati. uu Po oblássenť těch1o fwobod žůstali w
skUtkU ťcčtť kťesralxč w JerUsalěmč,
latilxsfti či šápadui
wssak wdplatčli se cl wdstěbowcxli se š krúlownoU. š pa:

srčarchoU i š lidem; pťi tom propnstil Saladin wdowy
i sirotky žcxjatr)ch Ua swobodU,

rozděliw

jesftč mezi Uč

celoU wýplatu 220.000 zlatnťkú a dal je zdarma do
Ewropy doprawúti.
Wcsskerú Ewropa želela na nejwýš žtrcith swatého
mčsia, připolninajťc sobě tčch občxti a swizelů, jež pro Uč
podnikla, U litUjic, že jc již we swé moci sice lnčla, c:le

winoU swých wlastuich je zase žtratila.
W rUkoU kťe:
skcmů nalezala sc tehdáž již jen tťi města: Nntiochie,

TyrUš a Tsipoliš.

Protož wyžýwal tchdejssi paprž Ře:

hoť Ulll. wssecky fwé wěrně křcskany k nowé wýprawě,
a Ewropa zase se šanitila k welkolepélnu tažcni kťižá:
ckémU. Nejmocnčjfsi králowé Ewropssti odhodlali je kU
swatémU tomUto boji; 67letý ciscxřUěmeckýBedřich l.
doklúdal před celým sněmem, že má dosti sily k této
wcilce, a rdlťťstwo, dUchowenstwo i bezčetné množsiwť
liďU přidrUžilo sc hned k nim.
J nassi krajané čefskč
se k Uim přihlúsili. Tentokráte starali je již Uapťcd a
opatřowali sc protč wssem nebodúm. Každý, kdo chtčl
se pťipojiti k wýprawť, mUscxlfe wykášati žásobol: po:
trawy neb zálohon peněz Ua 2 leta, a jen chudým sliu

bena pomoc od mohowitějssich; z ley

f

Uepřijat nikdo a
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Ua wssčlikoU Uekázanost pčlfná pokUta Určena. Takě sobě
dťiwe wyžúdali wolněho průchodU od dotyčných krččlů,a

teprw pňk wdpowřzena wálka Saladinowi.

SUltcin pťál

sobš pokoje, a nabizel wssemožné wýhodd kťeskanům; sli:
bowal jčch nejen ponechati w Užkwúni dosawadnich městs
ale wyhražowal jimiwolný přťstUp do Božibo hrobU,
připoUsstěje„ aby fe tam i kťeskanssti kněži Ufaditi mo:
hll; ale Uadsseni křižáci thsice jistš witěšstwť, Uechtélřse
tim spokojťti.

RokU 1189 wytáhli tcdy w kwětUU od RýUU w
počtU přewelikčm, a dostali fe fUadno až do Caťihradn;
ssest dni pťeprawowali se kU koUci března 1190 přeš
wodU do Llsie, a tU páčili jedni mUožstwť jejich pťeš
100.000, jinť mlUwilt docela o trojncisobněm počtU. Nc:
sčetného tohoto lidU křižúckého, jenš tcihl w poťride,
doftatcčUoU žbroji opatťen a kussenýmiwůdci pronč:úzchs
Ulekl se owssem mirný Saladin tim wice, seznaw, že to
Ueni šbožný průwod poUtUických ctitrlů hrobU Božiho,

ale prawa wojenská wýprawa.

J

chystal se tedy proti

nim š podobnoU moci wálečUoU.
TUrci lákali kťižáky wlidUým spůsobem a ochotným
šaopatřoweinim potrawy 1en dč:le do wnitř žemě, až octlť
sc w neúrodUé krajině a těsném údoli; tU pak nenadále
wyražčli zc zciloh Ua kťeskany, obklopiwsse je šc wssech
stran. Než třižáčtť wůdcowé fe ftatcčným cisaťem Ude:
ťčli obezřetltě Ua TUrky a mocně je odrazili.
Llle těžko

bylo w pusté žcmi opatťitidoftatek potrawy; akdhž kťe:
skmtě konččně potrawU sobě zjednali, jpatťřlř opčt pťed
seboU pčečetné wojsko tUrecké w počtU asi 3001)00 mUžů,

které wedl fám zeč Saladinůw

jmeUem Melech.

sirassrni Udeřilť kťeskané w onsalšm

Pťe:

bojť šc wssi siloU

Dcilsii wýprawp křižúckč.

Ua wojsko Uepťátelskě, prorazili

ZZ

střed jeho a skolili jich

asi 10.000 a ostatnť, ač š welkon ztráton, fskastněroze:
hnali. Nwssak Uowú posila wojensici z Ewropy nepťio
chcizela; a Uedostatek sonžil kčišáky nckramně; hladem již
trhali trciwn a žťznť trčipeni šsúli krew zabitých konť,
chtě.jťce okťúti.

Pošornje

to tUrecký wůdce, nabťzel fčnn

cijaři pokoj i pokrm, šaplati:li útrat 300 eeUtů zlata
nebo afpoň za každčho kťižáka jeden zlatnik. Nlc erhro:
žený Bedťich řekl Ua to: „Kťižáci nebndon fodě wkae
powati cesty zlatem, ale mečem si jiproklrsti za pomoci
Ježisfe Krista. Tolik pcnčz na wýplatn nedám, Ufpoko:
jišeli se wssak za Uciš za wsseckh jednim tolilo zlatým,
wyplatim ti jej!“ Toho owssem Uepřijal pyssný ncpčie
tel; a ráno počal boj. MUžUě wyzýwal cťfať swých pťcd

bitwon skowy: „Důwěťnjte w Boha, a držte se mnžněš
až zwitězčme, občerstwime se.“
Wojsko kťeskanskéUdcťilo na město Jkonium a sskastnč
je dobylo; TUrci, kteťi předesslými porúžkami postrasselxi
Udatnš mysli pozbyli, prosili Uynť o pokoj, afultán wyc
bizel cifaťe, aby fcim Určil, co majl kťrskanům postou:

piti; i pťijal to cťsač,fnltcin swolil, a mtr

wťen r. 1l90.

byl Uša:

.

Kťižáci dostali potrawy w ljojnosti, občerstwili fe a

táhli radostně dcile na JerUfalěm;

10. čeera

1190.

Nynť nebylo tU wťce nepťútel, Uebylo hladU a žiznč,
křeskanský swět welcbil cčfaťe Bedťicha, dobyti hlawuibo
města fwatě šemě zdálo se jistojistým.
Nrž Učchlé Ue:
fstěstl zkazilo wsseckh naděje w jediněm okamžtkU. U ťckU
KalykadnUš pťecházeli křižcici pťeš úzký most, člmž byla
pčeprawa owssem welmi zdloUhawú; cťsaťstý princ jrs
Uapťed, cifač fám pak w zadn. Mrži tťm chtčl se do:
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mlnwiti cťfať še synem, a Uechtěje pťetrhowati beztoho
již zdlolchawý pťechod swého wojfkcl, Umťnil si, že raa
ději na koni ťekU přebředne; zrazowalimU to sice mnozi,

ale obiný

stařec erěřil

radě szssených a spUstil sr

pťeš wodU; tU wssak oponstť jej we wlnách pťilissným
Uamáhúnťm sila, on klesci š koně, woda ho zachwútila.

thli
se sice hnrd ša Ukm do řekh uu ale wytáhli již
mrtwého. NúťkU a bčdowcilli Urbplo konce, onfalstwi
zmocňowalo

se wssech, wssrcko bylo ztraceno.

Kťižáci

ztratili otce u wůdce, i požbylišmxxžilosti,rozptylowalč
fe a hoťem wraceli se domů. Powszzowal
jčch sice
mladý princ Brdťich k dalssimU tclžchls a sebraw žbytky
wojska pospťchal š nim, aby pomohl kťčslealtúmpťi oble:
húni pewnosti Nkkomx (Ptolomaiš) wr swaté šemi Ua
moři ležčci, Uež i jeho šachwátil š welikoU částť wojsta
zcihUbUý mor 20. ledna 1191, a zmaťil tak posledUi Ua:
děje i sily křižúků.

Z. SoUčafná wýprawa krúlů francoUzského
Filipa a anglického Richarda r.1190.
Nčkolčw nefskastným pciďem Bcdťicha cisaťe i fUUa

jcho žmaťena byla celú wýprawa a úspěchykťižúkůwrlmi
slabš byly:

UrUpUstili přece od pewnosti Nkkonfkč, očcxká:

wajťce Uowč pomoci a pofily z Ewropy. Nebo již wy:
prawili fe FraUc.oUzowé š králem swým Filipem YUgU:
stx:m, jakož i NUgličanš š kreilem Nichardem Lwťmsrdrem
do swaté země. Qbč wojjka spojila se w letě 1190, ale
šnámá řewniwoft a neswomost starodáwnck mezi těmito
dwčxma Uárodt,x noslibowala

křestanům w Palestinč.

již Uapřed walného prospčchn

J U tohoto wojjka byla k.izrň
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welmi pčijnú zawedena a ssetťena: Uikdo Ucfměl se ani
skwostně oblékati; také ženh nesměly ď nimi jťti; hra o
peniže pťlsnč zakázúUa a 1rcstcina; wsseliké Urúžky a Ubli:
žowčmť wzújemUé pokUtowúno; žlodějowi měla se oholiti

hlawa. měl býti polit žhaon fmoloU a piskem i pečťm
posypún; wrab měl ža žiwa zakopán Uebo š mrtwoloU
zabitého zároweň do moťe Uwržen býti. Jesstě před po:
čátkem žimh dostali fe křižúci do Sicilie odedž Ua jaťe
r. 1191 whploUli. Franconzowé dostali se již w dUbUU,
Llngličalté pak w čeerU do Palestiny. Zamsčili tedh
žrowlta na peonst e!lkkoU, kteroU již pťedchůdcowéje:
jich 3 leta oblehali, a U Uťž již 9 bitew swedli. Ko:
Uečně po tolikerých žtrátcich žmocnili sc jť, anat fe jim
fama U. a 12. čerwence 1191 wzdalaa wltězUěwtčchli
do města Uejprwé pak dali tU žnowU zafwťtiti chrúmh a
oltaťe; abh poděkowati mohli BohU za wťtčzstwl
Škoda jen, že FrancoUzowé i Nngličané žapomťnali

Ua nethUUtelnoU potrebU jwornosti mezi seboU chtili
se zmocniti brzy iJerUsalémae Nebot zafe již Uastáwala
meži Uimi rožepťe, komU prý ž Uich Ua blawU bUdc po:

stawena králowská korrma JerUjalčmskú, až swatěho mčfta
se žmocni. Angličané Ujimali fe předesilého krále Jeru:
salémského, jeUž ze zajetť propUsstěU bhl; týž měl býti
opět dofažen Ua dobytý trůn JerUsalěmský, FrancoUžowé
wssak chtěli miti jiného krále w Jerusalémě. Z tobo po:
wstal weliký rožbroj mezť obojim lidem a králi jeho,
takže wsseliká zcmicenost mizela, wpostUpowáUi k dobt)ti
města samého se Ustciwalo a FraUcoUzowé rožmrželť jcsitčx
téhož rokU domčx fe wrátili.
Jen skrownč: čúst zč:stala„
připojiwssi fe k wojům krúle anglickébo.
NUgličaně setrwali tU sice jesstě po celý rok w boji
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š TUrkU, a túhli již jedUoU w katkU š erbUčeroU od:
wcchoU Ua JerUfaléme QpatrUý Saladin chdstal fe jen
š búžni k obraUě proti UeUaďálémU útokU, Ua Uějž jesstě
pťiprawen Uebyl, awssak Urfwoonft o roždšleUt kořisti,
až prý se zmocUi mčstn, rozwrdla Ua Uowo wůdce, tak
že od útokU UpUstili. Mezi tl“m počanl již zafe šUťiti
mor we wojsstě kťe:sianském a mimo to FrancoUzowé Ue:
chtěli posloUchati anglického krále, wcdoUciho spojeUé sily

wojensté.
TU krúl cmglický Richard

Saladinem

Ua 3 lrta,

raději Uzawřel pokoj še

jejž tento rád pťijal, a wyžádal

kťeskaniim pomoťi palesiinfké od Joppe až k Nkkomx, a
swobodné pntowúni k BožimU hrobU. A když se Ua to
křižáci š radosti do JerUsaléma hrnUli. Uemujice zbraUě,
kážal jich fUltún wlidnč přijxčšoUti a zdwoťile pohoftitil
Také i w Blštléměs w Nazaretě powoloUo beš pťekážkh
konati kťestaltské slUžbh Boži,
čimž Uspokojenť kťižáci

odplnli š potěsscnim do domowa fwého Ua podšim
rokU 1192.

Cil wýprawd třeti, aďy JerUsalém opětbyl erkoU
kťesiaUských, Uebhl tedy an nin dojašen, a tak Ulizela
Uaděje i odwaha k jiným wýprawcim, ač práwě tehd.iž
bdla dobcl Uejpťťhodnčjfsi, když Saladin Ua jače 1193
ščmťel a ťisse jeho se rozdrobila.
Yle Uedostáwalo se
UntUé swoonsii
mezi wýchodnimi knižaty kťesteanstými,
jak w krúlowském rodU Jerusalémském, tak mezi rytiř:
skými ťády, a Ewropa
widonc to štrúcela chUlei odě::
tawost, tolik jměnť a krwe jwé marně wťnowati wý:
chodnťm kUťžatňm Ua Ukojeni

šiskldchtiwosti.

osoť.mč jejich

axtižádosti a
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4. Čtwrtci wýprawa na wýchod a zalošeni
latinského cisačstwi w Caťihradč1202u4.
Wýprawy kťižúckétenáhla sponstěld se ncčboženské
pohnutky, pro kteroU ž počútkU byly podnikmtth, a stci:

walh se obhčejnými wálečnými

podniky,

jen pro

zisk a nikoli pro swatoU wčc ojnowcmými. Nicméně ne:
opomijeli ani Uynipapežowč i nadsseUťkašatelš na wlastnť
sflechetný ctl wýpraw tčchto Ukašowati a pošnomn who
bišeti kťeskčmhk nowým taženim křižáckým, abh se swaté
zemč žmocniti mohli.

K poUUanti welikého papeže Jnnocence lll. wyšý:
wal ohniwý ťečnťk dUchowUč we Frčmcii jmeuem Fulko
(xjo1?02) lid kčesteanstý a šwlásstě bojechtion
sslechtn
k nowé wýprawě, ziskaw již č sflechtU wlašskou k tomu
účelU. J fchcizeli se w Benátkach wssickni kťižcici, chticc

odtUd wyploUti do Syric. Na nesstěsii postawili se za
wůdce jejich wéwoda Benútský Dcmdolo, kmet sice slepý
ale welmi úskočný,a z FrancoUzi“lbrabě BaldUinš Flcmdrn.
Dandolo wida nesnáše křižáků, že nemaji ani dosti peněz
ža doprawU a obžimU swou po moči do Asie, pťemloU:
wal je, abh ncjprw Zassli jobč na Zader, hlawni mčsto
Dalmatsiě, jcž se proti Benútkám již delfsi dobU zpěčo:
wnlo.

Také

pťibyl

sem jcsstě mladý

princ

ťecký Lllexr,

a šúdal za brannoUpomoc kťižákůpro otce swého Jfaka,
ktrrého prý bratr jeho oslepil, š trňmt fwrhl a před
jehož UkrUtnosti on súm jen útčkem sc zachrúnil. Sli:
bowal kťižúkňnt skwčlon odměmxls 400e000 hčxiwen, 10.000
pěsiich a 500 jezdcčl proti TUrkúm, mimo to pak o swé
wiili brz optňuč a fpluomocUčUi dělal kťižákúm Uadčji,
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žc za tUto pomoc Řckowé sliijť,

spojiti se we wťťe sc

žápadUť cťrkwi.

Papež zrašowal od oboU těchto wedlcjfsich podniků,
hrože wyobcowánťm z cťrkwe, ale kťťžáci (w cčlkU jeU
asi 20.000 mUžů) žawcizali fe flibem, že obč epodUiknoU,

a w skUtkUdobyliZadrU 1202, apodrobili jejBenátkám.
Na to plUli k Caťihrad:x, majice priUce Yle:ia š seboU
na lodi. Nesčislnci pos.idka Cačihradskci š pťečetUým obyu
watelstwrm 400.000 lidi mohla owsjem snadUo zničiti
skrowný počrt kťižáků, alc Uečinný cisať Uechtčl brciniti
městar doklčidaje, že chce až najednoU wssecky kťižáky žaa

hUbiti, coš se mU wssaknepodaťilo. DaUdolo š Brncitčam)
jiš dobyl 25 wěži, a tU teprw wytúhlo na rozkaz cťsaťůw
desetkrút silnějfsi wojsko na kťižáky šměsta; ale widoUce
hoťeti již mřfto, wr.itili se Uažpčt a cifař febraw klenoth,
w noci ž města prchnUl. Křižáci býwalého cťsaťe Jsaka
opčt Ua trůn Uwedli; týš korUnowán jest flawUě a za:
platil FraUcoUzňm pomoc od nich poskt)tmxtolx. Když
wfsak kťižáci žcidali, aby sr Řrkowě fpojili šc zcipadni
cirrwi w Řimě, odepčelř toho tito rozť,xodUč,ježto o slčbU
Yle:owě Uičehoerčděli a lid proti lc:tinské cťrkwiwčlmi
byl pťedpojat. Tťm powstala Uespo!ojenost a rlachoťes
čehož poUžil jedeU pťibUzUú cťsaťůw, jmencm MUrzUsloš,
daw Usikrtiti?lle:a„ z čehož i starý slepý cisať Jsak hoťem
žcmřčl, načež MUrzUsloš ža clsařr sr prowolal. Tťm pog
pUdil Ukrutnik tento proti sobč kťižáky, kteťi Ustanowili
fc Ua hrozné pomstě. Udeťili na Caťihxrcttds po marném
wssak dwojťm útokU pťiwolali lodic až kU hradbcim jcho,
a wojcici wstonpali po žebťťcťchUa hradby, odhánějice
posúde, prodrali se Ulicrmi až k brancimt a rokU 1204
dnc 12e dubna otcwťeny jjoU křižúkčxmwchody do mčsta.
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Caťihrad byl dobyt, sirach žmocnil se jeho obhwatclů.
MUržUfloš prchl, křižcřcinaplnili mčsto a ncssetťili ani
Uměleckých a starožitných dčl, ani obražů a foch, ani
drahocenných rukopisčl, ale wrc:ždili beš citU a milosiie
kobo dopadli, a nessetťili žúdnčho majetkU; tak jexnFran:
coUzowé rozdělili meži feboU koťčst400000 hřiwen stťibra

a 10.000 koni.
Křižúci nčdbajicc Řcků. wywolťli sobč nhnť sami na
Uprcizdněný teUto trňn ťeckýnowčho cisaťe hrabětr zFlanm
dru r. 1204, korUnowali jej w chrámě a založili tak

nowé latinské

cťsačstwi w Cařitxradč

š mčsiem

i okrefexm,ostatni pak země na tťi dčlh meži Benátčany,
FraUcoU;y a Wlachy soběrošdělili. Hned na to wdprawena

jestrychlá zprcřwa do Řťma kpapeži JUUocencowilll.,jež
ho wyžýwala, aby Eačihrad nawsstiwil a cťrkein obchý
fněm do Uěho fwolal.

Bullc moUdrý papcž rošmrzel

fe

welice proto na křižčikp, že majťce bojowati proti TUr:
řům, bojujť proti bratťtm kťeskanským. Qstatně dal fe
Ukojiti i mleoU tou nadějť, že fnad nynť možno ďndc,
fnadltějssim spúsobcm křižácké wýprawy do fwatě č;emě

podnikati.
Než Ursprawedliwé dobhti trůnU ťeckého od kťižákii
samo se bršy mflilo Ua nowém cťfařstwť, kteršž bez tobo
rozdčxleno br)lo Ua famé kraje,

Učxmajic ani pťižně lidU

an mocUč:wlčřdh. J oba princowé ťečti šaložili si dwč
nowá cifaťstwť w Malé Ysii, chtice wyčkati jen přidodné
chwťle k útoku na cion wlúdU Caťihradskou, jejišto mau
jitelé mUseli fe hújiti UeUstcileproti Uúsilným wpúdům
fUrowých Walachň a obáwati sč každé chwile náhlčho
útoku wladaťň ťcckých.Nemohonce nejistotoU a strachem
ani wychcizeti š rnčxsta před breiny, dowoláwali fc, ač
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marně, pomoci z Ewropy, až r. l261 Maloasiatsiý cisať
Michael se š ťeckými oďywateli

w Caťihradě

a 12. čerwence téhoš rokU trůU

smlUwil,

latiUský po 57letém

trwáUť škácele BaldUiU 11z„dosawúdni panownik, Uprchl
do Ewropy a pťedesslá wlcřda ťecká šnowU w Cačibradč
zawedena jest.

Wfsim práwem

Uepoťťtaji mnošť tUto wýprawn

wúlečUoU ša wýprawU kťižáckoU, jelikož UejeU účelU blaw:

nibo nedbala, ale Uásilnictwťm swým ofskliwost Řeků
proti LatiUčkům wszdila
a tak spojeUi řecké cirkwe š
řimskoU téměť Učmožným Učinila.

š. 121. Posledni wýprawy kčižúckěw xlu.

slolcti.

1. Wýprawa dčtská.
Papcž Jnnocenc U1. wssemožně o to Usilowal, abh
Uoon wýpraon
kťižáckoUkoUečUčwyprosstěna byla
fwatú miska z rUkoU mohamedanských„ i whzýwal za tťm
ňčelem celoU kčesianskoU EwropU k společUémU lašenť.
MUoši kťeskalté tehdáž domniwali se, když již wfsecka do:

fawádnč úsilť o JerUsalém a fwatoU zčmi marnú bhla,
že snad Bčch tim spůjobem trestú wfselikon Uekážanost,
ijstlost a Ukrutrtost lidskoU a proto Uedúwú jim šádoU:
ciho witězstwče Nle misto co by se byli mčli tťmto roš:

jimcinim dúti Uaprawiti, odhodlali se k erbyčerěmn
a Uerošwúženěnm tomU krokU, že wyprawi raději malé

eriUné

jesstě ditky

Ua pododnoUwýprawUkři:

žáckoU, fpolehajice se až pťiliš Ua dobrotU Boži, že prý
sUad aspoň ditkám těmto witčxzstwidopťeje. J wystrojili
w skUtkU mnoši

kťeskansstčrodičowé

dťtkh fwé Ua dalekoU

cestU k tomUto ncmožnémn podnikU. Chlapci frauroUšfstč
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zabymlli U welikčm počtU Ua moťi boUťť a Uemocemi,
dilem prodčmi jfoU do osroctwť; z Uťmeckých pak, jichž

bhlo asi20.000, wrátili se sice nčkteťť jrfstť w čaš domů,
jinť wfsak zabynUli hladem a jinými nehodami. Papež
JnUocrnc Ul. dowčdčw fe o dětskéwýprawě této, zwolal
prý k pťťtomným:

„WskUtkU tyto ditky Uáš dofpělé šaue

hanUji;
Ueďo kdežto my fpťme (nedbcime), túhln ond
radostně!“ Škoda owfsem, že mťsto spoťádané wýprawh
kťižcickéodhodlali fe kťeskané k tak mimoťcidněmll a beš:
účelněmll prostťedkll, iehož wýsledek mohli pťedwťdati.

Nhnť tedh tim horliwěji počal sc siarati o to fcim
paprž Jnnocenc Ul., swolaw r. 1215 hlawně k tomU

účelUobecný fněm cirkewUť do Řima

(Late:

ranfký
AU.), powšBUzUje k Uowé wýprawě kťižácké, a
očekáwajr jť š jistotoU pťedewssim od nčmeckého cifaťe
a takťka schowancr swébo Brdťicha ll., jrnž pťi korU:
nowáni swém w Cáchách taženť kťižúcké pťiflťďil, ale
do fmrti papežowy (1216) je nepodnikl. Náfledek porad
na snčmU obchém konaných dršh fe Ukázal w Uowých
wýprawcich.

2. Wýprawa Uherská a egyptfká 1217m21.
W roce1217whprawilse Uherský krcil Bndťej,
a Uihl do fwaté šemě; než rošdwojil je bržy š kťeskan:
skými králč w JerUfalémě a w ChprU, a nawlátřl se
jesstě téhož rokU š UepoťtzerU nazpět. Ale král JerU:
salémský Jan pojal úmhsl š pomocť dozůsialých w JerU:
salémě poUtUťkň šmocniti se země Egyptfkě,
jcž se
powažowala jako za brúnU nedo klťč do swatě šemě.
W tUtéš doBU dorašili nowť kťižúri izNěmecka
po

moťi do Palestiuy a pťipojili je k nim; iwhplUl š nimč
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wsfutkll král tento rokU 1218 proti welkěnm a dobťe
opewněnémal měsiU Damirtč
a dobyl ho po dloUhém

oblehúni (5. lisiopadn 1219).

Snltún tim polckún jfa

nablzel fúm pokoj a za Damietn chtčl na wýmčmx přre
pUsiiti kťeskanům Jerllsalém a wssecka mista swatči; alc
Ewropané nedbali tak o Palestinn, jako spiše o Egdpt
a napťcxd již Ujťfskowali se samč úplným

witšzstwčm,

UeražUjice wlastnčho rile kťťžowýchwýprňw a Uezmou:
dřčwsse z mimxlých ťasto dosti fmutných kussenosti.
S radosii postnpowali tedy dále proti hlawnimU měskn

KairU

podlé ťeky NilU;

ale tU přissli nrpřátelúm

práwě do rUkoU; TUrri jčch najednon obklopilč, ď dnchš
strany swirala je woda, kteroUž kašdon chwčlč Uepřátrlč
k jich zatopeni wypllstiti mohli; i prosili kťižáci xchni
sami o pokoj sUltána, Uabizejice mU žpět dobytoU Dao
mietU. Llť rozhoťčcni Egyptané radili fUltčmowi, aby
wssecky kťižúky úplnš zahladil, neUčinil toho přeccr ale

Užawťel pokoj Ua 8 lrt,
wssickni kťižeici z Egypta

Damieta

mU anrácelm,

a

wyhosskčni (1221).

3u Pátá hlawnť wýprawa clsaťe Bedřicha ll.
r.1228.
Po celý tento čaš horliwě dolebal n.istnpcc mer
cenre lll. papež HonoriUš lll. na cksaťe Brdřichae aby
k wypluěni slowa swčho dáwno slibowanoll wýprawlldo
swaté zrmě konrčně podnčkl. Tim wťce pak o to Uyni
po ztrátě Damiety Usilowúno, když ť ostatni lčcskané
hlawni wiml toho Ua cisaťe fwalowali, že pořčidodklúdú

Bc slibenoU wýpraon,
pťedstiraje žúležitosti domácť.
Bedťich slťbil tedy opčt, že pťcš rok dojista jlowUswémU
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dostojie

Kdyš

šZ

wssak po drnhém letč risať šase dčxlal si

donlrtoU lhůtn, swolil sice Uaposlcd, ač Uerad, zafc
papež, ale š wúhrúškoll, že jcj jinak po Uplymlti té
lhůty z cirkwe wyloUči. N Bedřich pťijaw wýmiUkU
tUto, ofwčdčowal slawnon pťifabou, žcby fr sám za wy:
obcowaného š cťrkwc powažowal, paklibh do srpna rokU
1227 do sw. země erytábl.
TU šasnoubil se ď dccroU
krúle Jcrnfalemského a dědičkou krúlowstwť; zatim wssak
papež HonoriUš zemťel, nedoččaw scxkýžeUétěto wýprawy.

NústUpce jeť,w papež Řchoř 1)(. začal nyni osiťe
dotirati Ua cisaře, aby bez odkladU mýprawu podnikl.
Nlr dlonholetým šdržowcinim UtUchla již takč horliwost
w lidU, a proto sesslo fe k wyzwáni podUikatelů welmi
málo kťižúků. a ty jefstč rošplassila nemoc, kteráž w letnť
době mrži Uimiwypnkla. Nicménť wydali sc křťžácipťcce
na cesiU a doplnli až do Wlach, kdrž se k společné wý:
prawč š cťsaťem w čcle shromažďowali; alc cťsač scim
ochUraroěl prý zúchwatoU rány morowé a wrútil se proto
již po tťech dnech Uazpět do Němec, čkmž owfsem zma:
ťrna jest celčl chystaná wýprawa. Papež byl welmi roše
mrzen nad zmaťenim tolikerých úsili, cm neUstúle o po:

moc z Nsie dožadowán a od Ewropy wyzýw.in bhl; a
powažowal i tcntokrcite toto odklckdáni Bedťichowo za
poUhoU wýmluwn, a pťipominaje jobě, že již 12 let
šbržnjc taženi tak potťebně, a aspoň dcwčtkrcit že je již
pťisiibil, wyplnil nyni whjednarron tresinon wýminku

a wyobcowal

cťsaře z cťrkwe, Uruznáwajc za

platné opčtnč osprawrdlňowánť jeho.
Cijať UasioUpil nynť skUtečně wýprawn kťižcickonač
jcn ď malým wojskem 10.000 pěfsich mUžů a 800 jezdců.

Alr papež pokládal mU to nynt za wzdorowitost

Ueb
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newážnoft k cirkwi, že dťčwe ani newymohl fobě ero
fchi pokuty cirkchť, a domnťwal je, žc sUad Bedťich
taženi toto w tom pouze úmyslU podniká, abh si rozo
mnošil sicin domU fwého a sobě dobyl kormm JerU:
falémské. Broto šároweň poslal rozkazy fwé k patriar:
chowi, ťádům rytiřským a wsfem kťeskanům na wýchod,
aby se š cisaťem do žňdného wyjednáwáni Uedúwali,
wystťihajčcc se ho jakožto UeposiUssUého, wyobcowaného
š cirkwe, který se an o smiťenť š Ui neuchášť. Bedťich
pťitčchna do Swatč žemě nalezl obyčejnoU Ueswornost
mezi křeskany a na mnohých strancich mocný proti fobě
odpor. Ztráceje tak wssecky Uaděje na dobytk nebo pťi:
zniwé dokončenč celé wýprawy, dorozUmčl fc tťm raději
šc sUltáUem Egyptským, když zaslechl, že lombardskě woj:
sko wpadlo do jcho apUlskčho krč:lowstwi w Jtalii a že
tedy Uáwrat jebo jest Uežbytný. J Uzawťel Ua rychlo
pokoj Ua 10 let š toU wýminkoU, aby JerUsalém, Bc:
tlém, Nazaret a jiná města kťeskanům byla poncchčřncls
ale i TUrkům abh wolno bylo, chrám JerUfalcmský nan

wsstěwowati (r. l229).
Súm pak Bedťich wessel w Jcrusalemě do Božiho
brobU, a jako Ua dúkaz oonweUť kr.ilowstwi JerUfaleme
skéhopostawil si korUUUkrále na hlawU. (Bd té dob!; zwali se
cisaťowé Učmečti ť dále králi JerUfalemskými.) Kťeskané we
fw. zemi wssak Ucbyli spokojeUi štimto mťrem, a měli w
podezťenť cčsaťe,žejejjen na oko še fUltanem Uzawřele ač
Bedťich w Ewropť skUtcčUěoswobozeUč swaté země roz:
hlassowati dal. Utwržowali fe pak w tom domUěUihlawně
tim, že fUltan kúzal jim sice odewzdati rošbočené chrámh
a domy JerUsalemské, že jim wssak Uechtělpřiwoliti„ abh
poronchané zdi kolem města samého znowUstawěli a opeo
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N tak cťsař, Ueze:xchowaw se ani Ewropským

ani Ysiatsiým křeskanům, na kwnp odcbral fe nyni naa
zpět š wojskem, chtěje Urownati
lowstwť swém Ypulii.

aspoň Uepokoje w kréiu

4. Šcstú blawltť wýprawa, Lwaťka j)(. krčxle

srancouzjkého r.1248u1270.
Wlúdu w Jeruialémč wedl zatťm marss.ilek cifaťe
Bedřicha sl., ale nebylo, kdoby ho byl chtčl poslouchati,
neswoonst a rošepře opět se obnowowalt,x. W tom ze:
mťel sultán Malek alKamcl, a tU Uajednou wdwalil se
přcd Mongoly tatarstými jeden diwoký kmen anccký ze
zadni Nsie awražiw Ua sw. zemi, dobyl opět Jernfcřlema
dne 18. řijna 1244, wyloupil chrámy, zawřel Boži hrob,
wraždil lidi a wlekl je ďo otroctwi. Křeskanč poftawili
fe proti Uim sice w bitwě U Gazy 18. řijUa 1244, alc
potřeni jsoU až Ua 60 rytiřů; a fwatci země až nn Uě:
kolik peonsti byla opět wyrwčma kťeskanům.
W tom časc práwě ležel Ua smrtelném loži zbožný

krcil srancouzský Lwatk
l)(., o jehož Uzdrawenčjiž
pochybowali létaři. J slibil BobU, jestli opčt ždrnwi
Uabyde, še podnikne nowon wýprawll kťižáckoU do sw.
země. Ač Utuchla jiš na mUoze horliwo st pro swaté tyto

podnikr,d, powzbndil král Ua Uowo odnion
řečťson
a nenadálým rozdělowcinim kťižkň mezi rytiře francoUzsič
o wúnocich 1247 lid k opětUčwýprawé, jež na 500 loa
dich 40.099 kťčžáků objahowala.
Jclikož se tehdáž wůbec za to mťlo, že bcz Egypta
nelže zmocniti fe Palestiny„ wyploUli r. 1248 kťišcicť
Uejdřiw k Damietč,
kterouž Turci Uposlechmxwslejea
6
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dnoho zrádre, pozdějiod sUltana Usmrcenébo, bez odporU
opUstili, takže to kťeskané zwlásstni pomoci Boži připčo
sowali r. 1249. Boš wstoUpřl krcil Lwatk do messity,
kteroUž dal Matce Boži šaswčtitř. TUrci Uabizeli za dox
bytoU DamietU na wýměnU sw. zemi i šajatě kťeskanh,
ale kťižcici opojeni prwnťm witězstmim w naději tcihli

proti KairU,

blawnimU městn w Egyptě.

Když pak

meši tim Zemťel sUltan, byli křeskané již jisti dobytim

celého Egypta;

bratr krále Lwakka pťebředl š radosti

rameno řeky NilUs stťhaje Egyptských Ua útčkU; tU wssak
whťčtil se na ně násinpce sUltánůw a fyn Uebožtikúw,

obklopil je wojskem swým, poražil je Ua hlawU a za:
topill je wodoU, takže se š celého zástUpU jen několik
mUžň útěkem šachrcinilo w Damtetě, ostatni jsoU pobťti
a krcil fám č še dwěma bratry zajat 1250 U MaUsUrU.
Wússniwi TUrci žádali smrt jebo, koneč:lě wssak Usnesli
se moUdťejssi mezi nimř Ua propusstěnč jeho, jcstli Dao
mietU anráti,
welikoU fUmUpeUěš žaplatť, zajaté TUrky
propUsik a Ua 10 let přiměři Ušamřc. Lwaťk krcřlš kťe:
siaUskoU oddanosti sncisselšajeň toto relá 4 leta, až se mU
i TUrci fami dřwřli; a papež potěssil ho šwlússtnim li:
stem, wyšýwaje jej ktrpěliwosti, Francoušy pař powaUn
žUje k modlitbúm ša krále„ k peněžitým podporám a
k tažens křižáckémU. Než TUrci sami Uebyli spokojenč
š tak mirným pťiměťčm, zabilř fUllana, Uačež pokUd
wzpoUra trwala, pofťytmlto kťeskaUům dosti časU, aby fe

še šajetť whkoUpili. Krúl Lwaťk zatťm šase Upewňowal
některci města w Palesiině, wložiw do nich křeskansképo:
uscidley, a nemoha do JerUsaléma, cestowal aspoň do Na:
zareta: když wfsak Uepťestáwala stálá neswornost meši
obhwateli domácčmi a křižáky, anrátil
se po 4 letech
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koncčně domů, r. 1254, kdhž mU matka wladařka Blanka
byla zemťela.
Nčl silonku swčho žiwota dowčdčl fe Lwaik jefstě,
že i Yntiochie opět wžata jest kťeskanům od TUrků Egypt:
siých r. 1268: tU wžbUdila se w srdci jeho sslcchetněm
jesstě jednoU toUha po Uowé wýprawč na noýchoda J wt,d:

prawil se opšawdu š rytčři fraUcoUžskými, jež byl, drže

trnoon

korUnu Púně w rUce, k taženi tomU wdžýwal.

Zamďfslel pak obraceti wlastnč TUrky na wýchodčx na
wirU KrisiowU, a an slyssel, že TUniský wladař w Nfrice
kU kťeskanům jest núchylný, chtěl tU na pobťeži wsstťpiti
semeno kťeskanskér. 1270; ale nesmirným parnem wy:
pUkl mor, kterýž zachwátilwojsko jeho, tak že jen zbytň)

anrátilh

se Uazpět do Ewrršpdl a i scim král sional

morem 25. sera 1270.
ToU měroU klcsla U kťeskanů žúpadnich wsseliká od:

waba kprcicem podobným; nyni nikdo wice z enoro;pu
siých mocnúřů Uetcihl do Paleftiny, jessto marné ždúlo
se býti wsseliké podnikčmi, šwláfstě kdhž TUrci w takowé
přefile byli a křeskané jefstě meži seboU siúle se hádali.
Qstatně byl již za tčch 200 let wybasl onen pofwcitný žcia
pal pro swatoU zemi, jenž nejwťce krcile i občaUy k wý:
prawám těm wybkzel. Swatci žemě Uyni zanechcina zcela
osUdU swémn, ač tam křeskané mčli jesstě několik pew:

Uosti jako Nntiochii, Ptolomaiš, Tripoliď, jež rytiťssti
ťádowé mčli Udržeti. Nle tito také brojili UeUsiálc proti
soběč, ač se někdy proti TUrkům přece spojowali a
kťeskané Uestarali se tak o to, aby se žemč zmocnili nýbrž
spťsse o to se hádali, kdo pak bUde králem Jernsalem:
ským. Za 1im padala jcdna pewnostšpo drUhé, TUrci co
mohli křeskanskéosadh sUžowali, až konečnč 18. kwětna

jt
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rokn 129l padla posledni twrz kťcskanskáUa wýchodč,
pewnost lekoU (Nkre, Ptolomaiš), ač se dlonho a dosti
statně bránila, a po Ui padla iostatni mista, nemohoUce
se déle držeti, do rUkoU Turkům.
Tťm

UčiUěn konec wlcřdč kťeslattské na wýchodě, i

rytťťowě sw. Jana odstěhowali se Ua ostrow w stťedor
Zemnim moři Cypr a odtud Ua Rboduš; a TUrci šůa
stali od té dobh w nepťetrženém drženi těťo Zemč.

5. Zciwčrečně úwahy.
Tak skončily se om,x wýprawy kťižácké, kterč po
200 let křesianský fwšt Uadsseně Zajimaly. Jest owssem
prawda,
že stálr,y k 70 milionům žiwotů kťeskanských,
ktrři dilem padli w bojčss dilem Uemocemi a bidoU za:

hr,nmlť; Uesčislné rodřUy upadly jimi w zúhUbU, celé
země br,xly zničenys a přcš wssecko toto Uamahúni i občti

Uebyl půwodni

účcl jejich pťece dosažen, Jernsalém

zú:

stal pťece jeU, ano jest až do dnesska, w rUkou tmxeckých.

Než snadno jrst pochopitč pťťčiny tohoto Uezdaru.
Kddybr,ybyli kčeskaUě šůstali

pťi sslrchetném účelu čistě Uci:

božeuském, zťskati totiž swatou žemi, kde Spasitel jwěta
Uččl, dobťečinil, žil a žemřčl, zachowawajťce pťi tom kci:
zeň, jwornost a horliwost, a kdrǧbh brǧli nchledčxli čafto
jcn fwětských an i sspatnúch ohlcdů a prostčedků, jako
pouk,xého wúlčenč, wlciddchtinxosti, ziskU a odiránijiných;
kdr,xbr,x
bUli knižata i lid Ua wýchodě setrwaliwswornosti
a lájcc kťe!skanskaš:u
swatá zcmě byla bh fe jUad bez welu
kého Uamáhcinť Udržrla w snkou jejich i Ua dcile. Nic:

méně

proto

UeslUssi Uizfo ceniti

wati dwonstoleté tyto whšssi

aUeb docela šawrhoe

fnať,xy člowččenstwa, poa

účel středowěrých rlássterů.

kUd UespoUsstěly se půwodniho
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fwéťjo účclU, Uebot po:

wždh zůstanoU jasným dokladcm horliwofli nciboženské,
k nčž se powznesl tebdejssi kťrskanstý swčt, nesselťe ani
ždrawč ank jměni, ani pohodlť a anižiwota, a to wffecko
z lásky k Wkapiteli swěmU a pro úlewU trpicťm bra:
tťim na wýchoděe
Wúlkami kťišáckými dosaženo aspoň pro onu dobU
tolik, že na 200 let Umťrněn byl žalost!lý siaw křeskanů
wýchodnťch a že TUrci často poraženi bhwsse, ztráccli
chUti, wnikati do Ewropy a hUbiti Ustawičně ťťeskanské

zcmě i obywatele jejřch. Mimo to pak ožiweno

mohUtněopět wědomi

Uciboženfké,

čťnalo ochabowati; lepssč ferámeni

bylo

jež prúwě po:

se Ž wýcďodcm při:

spělo takč k rozssiřenťa wzmúháUťse wšdčlansti

na

západč;wědy a Umčnč, obchod a ťemesla, plawba
a wúlečnictwi, to wssecko mnoho ziskalo tčmito četuými
wýprawami, takže Užitky tyto pťewažujť pťcce jeU wffecky
ty sskody aUebod!,d, ježwspolečenskčm i rodinném, mraw:
ném i núboženském ohledU š wýprawami těmi spo:

jenh byly.

sllle
Duchowni ťcidh a klňsstery w středowěkn.
š. 122. PodstatUý účel stťedowčkých klússtrrů.
Řehole byly w ftťednťm wčkUwelmi důležité a proo
fpčfsUé cirkwi i swětU, zwlčxssk od tč doby,

co wčxtssičást

!Unichů býwali kUčžčmi (pď.cer), a jen meUssi čast jejich,
k obyčejným prúcem Určená, w stawU neknčžském (frčru
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cšr, laik) žůstáwala.

Nrbo tim již mUsel se roszlťiti

odor čiUUosti kláfsterni, a ťúd sw. Benedikta, dle nčhož
dosawádni klúfskcry zařizenh byly, meel se přifpůsobiti
Uowým požadawkům a dle čafowých potřcb proměniti kU
profpčchU UciboženskémU a k UžitkU obccněxUU.

chisstcrh dle úmhsln zakladatelůw swých mč!lh býti
wzorem žiwota kťeskankšho a wyhowowati rozličným poď
tťebám člowěčenstwa.

Pťělyťbýti w mrawnťm
kladem

obledU

žiwým pťi:

žiwota bohmnilého, wzorrm pobožnosti i ftřťd:

mosti, čistoty a spokojenosti, pilnosti a posiUssnofti, chU:
doby a jcbezapťeni, řidice fe wýrokem Pčmč: „Chce:li
kdo za mnoU pťťjťti, zapři febe scim, wezmi

křtž a Uún

slede mneee (Mt. 16, 24). Ll w skutkU whfsel z Uich
Ucobyčejný počet Swatých, stkwťcichfe wsselitými ctUostmi.
Mnifsi, ktrťť bhli knčžťmi, měli též horliwě praco:

watina

fpasent

dUssi wěťicťch, obstarciwajťcrslUžby

Božť, hlcisáUť slowa Božibo, wyUčowáUi mlúďeže a lidU
we fskolúch i w chrcimťch, napraweni kajictch a pťťprawU
nemocných k fskastnémU skoUáni. Mimo lo pak mčli
dbciti o rychlé a důkladné rozfsiťowáni wlrh mezi pohan:

fkými Uárody.
stwi horliwých
a mišsionciťů.
Ll podobně

wzděláwúni

Bl oprade
wysslo z Uich wrliké množ:
biskUpň, papcžů, dUchownich spráwců a
měli

sobč hledčti zase bratťt

země, aby taki

Uekněži

w hmotném ohledU

núrodům Ua wtrU obrč:ceUýmUebo fonedům jwým k we:
zdejfsimU blahobth profptwali. Měli Učiti lid okolUi
hofpodciťstwi, klrstťcr a mýtťce lešshs wyfufjnjťcr mokré
baťiny, wzdělciwajčce půdn a zaklcidajťce zahradh i wiu
Uice. Pťi tom UUtUě měll přihliželi i k stawitelstwi a

účel sx:ředowčrých kleissterň.
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ťemeslúm, erlečUjice
ani wyšfsi Uměnť, jako řezbúčx
stwi a maliřstwk, jichž k okrafe chrámů Užiwali.

Bratťť kněži měli pilnč sobč hleděti Učeno sti a
Uměni, aby wedle klcissterů wzkwétalh dobré fskoly, aby
wžděláwali fe Učcnci we wfselikých wědúch, chen wbohoa
slowl, ale i w mUdrctwi, dějrpisectwi, pťirodowědč, poč:
tcičstwi, jakož iw

básnictwi, zpčwU a hUdbě. Méně Učcnť

pak měli opifowati

knihh starssi inowřjfsi, aby se

bUď rozsiiťowald spify takowč nebo aspoň w knihownách
potomkúm zachowaly. Y dčjepiš dciwá jim skUtcčně w
tom oborU chwalnč swědectwi. Koncčně pak měla se jr:
witi křeskaUskúláska jejich kblišUimU we wsselikých skUt:

ckch dobročinných;

měli péči miti o chUdéaossetřo:

wati nemocné, starati se o sirotky apocestné, o poUtntky

a cizince, ano i otroky měli wkapowatijměnim i wlastš
nim fwým žiwotem. ústawy tchdúž žaloženš dúwaji nám
skwělý dúkaz o podinhodném
wýslede wyšssich snah
tčchto.

Zkrátka,

ro wžnesseného

a sslechctného, co Učeo

ného a Umčleckého lidstwo může wynalezti a wykonati,
to mělo dýti úlohoU a owocem klússterů střrdowěkých;
wzorowé Uezifstné lúskeyk BohU a k lidem, přikladowé
křeskanské obětawosti a sebešapťeni, hrdinowé kťeskanské
statečnosti pro wkrU a erbyčejné kajicnosti, jakož i pěe
stitelé UměUii Učenosii m měli bydleti w klúfsteřich.
N dějepiš tato slowa o klússteřťchzaznamrnal: „ústawy
tyto zajistě sloUžilh stťcdowčkU za semcnisstě Uetoliko nci:
boženstwi, ale i naUky a Urnys oswěty a průmysln, ano
i hospodářstwč samo a čemesla wfseliká jimi se wice a wice
wžděláwaly. Bhlyť pťedni bUditelé a opatrowatelé oswčty
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ck

anowa

ťúdu bcnediktinstčho.

kťeskanskoewropejskě, a postawelti
blahodčirné. ee)

š. 123. Qonwa

i půfobeUi jejich bylo

i odwětwi řadU beUcdiktinského.

1. Bprawa we francoszkém
ňakU.
Na

(ClUgUy.)

počcitkU stťedowěkU byla

wsseobchě zawecha,

klásstcťe KlU:
řehole Benedčktinská

ač Uchyloldala se již walUě od pů:

wodni swé formy. TU wystoUpil r. 780 Benedikt
AUčoUský,

wňbec BeUediktcm U. Uclzýwcmý, oprawil

a doplUil siaroU řeholi, kteráž UUUťrozfsiťowalase poťád
rychlejč po kťe sňnském swětě Ua wfsecky slrany.

Tcck doul

siali se půsochčm sw. Wojtěcha a kUťžcteBoleslawa Al.
zčihy již BeUediktiUi také do Čech, Uejprw rd 993 do
Bťewnowa U Prahy; a již dřťwe asi r. 973 týž pa:
Uownik založil U sw. Jiřč Ua hradč Prašském prwnť klú:
sster jeptissrk beltediksinck, we kterém Bolejlawowa fesira
Mlada byla prwnč abatyssi. Nwssak prč:wč toUto rozssio
řenostť ochabowala půwodUč kúzeň tčm fptsse, č:čm wtce
klčxsstery tyto mUohýmč dary jsoUce odsypámálm, hojnostč

wsseho oplýdďaly. úpadek ten tčžcc nesli tehdejfsi hor:
liwi kťeskané, zwlúfstč Učkteťč swědomčlť člerwé ťádn
tohoš a prďto pomýssleli UrUstále Ua spolrč:UoU opranm

nebo opětné šawedrnl búwalého pořúde
dčž žaklúdány

„koUgregacc“

mnišského; tU:

beUediktčUfké, t. j. wčce klciu

fsterů spojčlo se k jednotUémU zachowúwánč této obno:
we!lé čchole.

Počútrk UčiněU btzy w KlUúackém
e) Palacký

klússteťewe

„Dějiny Ččskčeexp dil čést 2. str. Q. a 11eld

anowa

Francii,

řádu benediťtinského.

kdež zwlússtě drUhý opat
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sw. Odo (xjx942) Ucu

jen Urawidla sm. Benedikta znowU obnowil, ale i wc
Umohčm obledu je šostťil. Chtěje totiž pťetrhltoulč wsseu
liké růšnice w klcissteťčch, chopil se toho neobyčejného a
Uesmimč pťčsného prostčedku, že zawedl mezi mnichy u siao

wičné

mlčeni,

tak aby je jen šwlússtnťmipotťebnými

žUameUčmi k nčwyhUUtelnčmU dorozumčni wyjadťowali.
Chtěje pak nchráUiti jich pťcd wfjelikými hrrtbssimi poul
tlesky, zawcdl také blasitš weťejné wyznúwúni hťtchů Uebo
pťestupků proti ťrholi. Nicméně byl núwal k ťeboli té
tak Uejmirný, že mnozť žčli docelxa jen w lesich nedalcko
llússtcra, ale pťijUě podle týchž prawidel a tuk pťťklc:dněs
že powažowč:lti jfoU wúbec za lidizbožněa swaté. Mimo
Ustawičnou prúci, jež se š modlitbou stťidala, wčUowala
se hlawni péče chudým a Uemocným, jcš lnnifsi po weo
sUicťchsami wyhledáwali a hojnč podporowali, taktéž pťi:
jťmali do klňfstera chUdé cizince w takomém počtu, že se
i samým bratťťm Uěkdt) potrawd Uedostúwalo. Tčm spů:
sobem rozssiťil se erbyčejnť ťúd tčnto po Ewropě zwlú:
sstě ša sw. opata Ddiloua (ř 1049), takže Uejen we
FrancoUzich, Španšlich a Wlassich, ale č w PolsrU zae
weden byl. W polowici 12. ftoletť bt)lo již okolo 2000
klcifsterů Beltediktirlfkých, jež we jpojeuť a pod dohlčdkou
i spreion wpata KlUňackčho stály. Po celých 200 lel
bpl klňsster tento wzorem křeskxansiézbošnosti a wzdělau
Uosii, wydxúwaje mnoho fchopUých přčdstaweltých cčrkwi.

J papež Řehoť Nl. wr)ssel zťúdU 1obo. Qpatstwť Kluu
ňacké ersscno r. 1790; před Uěkolika lety teprw šemřel
posledni benedtktilt tohoto klcifstera. Mimo tUto nčjpau
mč:tUčjssi koUgregaci w KlUnech bhla brzy i jiUciw Ka:

maldolech

(limupo lslaluoli) r. 1018 a we Walome
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brose r. 1038, obě w Jtalii, a 1069 w Hirssawč
w Němccku zťizena.

2. Karthiáni.
Z řádU Benediktinskěho wywinUly se zwlásitUi ně:

které řcidy, zejmena KartUjiáUi
kladatelem jejich byl sw. BrUno,

we FrancoUzich. Zae
r. 10:18 w Kolině

nad Rúnem žrošeUý, jenž, jfa kanownťkem Remešfkým,
pro son wyšssi wzdělanost a přifnoU mrawnost welťké
cti a wcižnosti U fouwěkých požiwal. Chtčje oprawiti ži:
wot a kúšeň dUchownťch, a nalešaje w tom mnoho přea
kúžek, odebral fe r. 1084 do pUsté krajčny na skalnatoU,
stUdenoU a lesnatoU wýssinU (3136 stop) ncdaleko města
GrenoblU we Francii jihowýchodnt, kteroU tam „cřwre
l:ršUZšee (čti ščxrtrššj a U náš kartoUza jmentť.
TU
weďl přtsný osamotnčlý žiwot, zťskal brzy 6 joUdrUhů, a
stal se půwodcem řúdU Kartnsianů.
Po 4 lctech odee
bral se do Kalabrie w nejjižnčjssi Jtalii, kdež založilpoo
dobnou kartoUsU a tam r. 1101 skonal. Řeholm“ci tito
žiji sice w jednom klússteťe, ale jfoU prawými poUstewo
nčky we fwých celách (fwětničkúch), tak že ani společnč
nejedť. Zachowáwajť přťsnoU klaUsUrU, erycházejťce z
domu„ aniž nciwsstěw pťijčmajice, leda š powolenčm pťeda
staweného; zanússejť se modlitbon inočniho časU w chrčmm
a stUdiemi. Jmčnč nemaji a wyrcibčji zwlússtnč lekaťský

likér w towárnach, jebož wýnoš obrarť fe we profpěch
chrcimů. Zachowčiwaji mlčeni dle předpisU a požiwajť
jen postnč strawy.dee) JfoU také we Francii ženslé kla:
P) Pollhou wssak fmysfleUkoUjest, že sc pozdrawuji

Kartnsiani

slowp: Umomouto morjee (pomni uafmrt) aueb že spiwrakwi.

anowa

ťcidUdeUediktiuskčho.
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sstery této ťehole, k. p. w BeaUregardU Uedaleko Welkš

KartoUzy.
Welikých šrřslUh dobyl si řcid ten šwlásstč opifowán
nim knih. W dobč Uejwětssiho rozkwětl: ťúdU bylo asi

300 KartoUz, nynť jest jich 18, zwlcisstč we Francii a
Jtalii. Nejslawnčjfsi jesl dosUd Grenobelskú prwni Kar:
toUša, kdež 70 členů bydlť a již ročně w letnč dobč pťeš

20.000 cizinců ansstšije.

J

k Ucim dostali se již

r. 1341 Ua Qujezd do Prahy.

3. Cisterciáci.
Eistrrcicici

založeni jsoU okolo r. 1098 od opata

bcnediktinskcho Robertxa w pUsté krajině francoUžske Ue:

daleko Dijonn, ()jcčšux (Cisterc, od množstwkstUdUic:
cisteren tak Uazwanš); ale přifnost, kteroURobert zawú:
dčl, newábila nikterak nowých členů, takže je zdúlo, že
brzy wymťe nowý řúd tento. TU wstoUpil do ťúdU jeho

8 30 přateli 22lrtý fw. Bernard

š rodU fslechtického,

zalošiw w dUstém lese ša krútký čaš nowý klcisster(Glšira

mUx); a jsa teprw 25letý, pťewžal jeho fprúwU, i stal
se oonwitelcm čili drnhým šakladatelem ťúdU Cister:
cicického. Neobyčejnxá pokora, jež wssecky důstoonsti za:
mitala, šťskala mU Uesmťrnš úcly; aposstolfkú pak Ue:
ohroženost, š kteroUž kckral wsseliké poklesky lidfké bez
rošdťlU, newyjťxnaje ani Uejwyšfsich hodnostúťů fwštských
a cirkewnťch, nakloUila mU srdce wssech Upťlmných lidť;

ohniwú jeho wýmlnwnost pohnnla tehdejssi wúhawoll
EwropU k Uowé kťižúcké wýprawě do fwatš zemč; a
oswicený rozUm i moUdrú rada jednoduchčho tohoto
mnicha pťichcizcla whod cisařům i papežňm„ dochúzejkc

s6

anowa

řcidUbenrdiktinskčho.

soděčné odměny od Uich. Pťč smrti jeho ra 1153 bylo

w Klerwú asi 700 mnichů, a po Ewropě stúlo již 160
čláfsterů dle jeho wzoru zťižených, Uačež š neobyčeroU
rychloftť ssiťily ťe po celé 1oto stolrlť, 1akže w 50 lctech

500 opatstwť zťťzeno bylo a bratťť Bernardini prostou
pťimostť son a neúhonným žiwote:n zwlússtni obliby
u lidU nalezalť.

W

Čechcich byl

nejslawnějssť klcisster

w Srdlci U KUtné Hord, kde Uynť jest towárUa na tabák,
nyni jesstě jsou w OsekU a Wyšfsim Brodě, a na Mo:
rawč byli Ua pamčitném Wčlehradčx. RokU l793 zboťen
jest mezř rewolUcť klússter CiteaU:;
na 1émž mistě
jest nin káznice a treftnice.

š. 124. Řrholc kanownirké.

l. Premonstrúti.
Půwod swůj majč Premonstrátč od sw. No rberta,
Týž pocházel ze sslechtickě rodiny porýnské a neifa jesstč
ani knčzem byl již kanownikem w městě Banteml.
Dle tehdejjsiho obyčejc wedl rozkosslrý žiwot, oplýwaje
jmčnťm i radowánkami a Zwlásstnť ťťzenťBoši obrátilo
jej k pťisnémU žiwotU. Když jel tcštiž jednoU Ua koni
knějaké zúbawě, tU omrúčil jej blesk, čimž„ sotwa že
fe zpamalowal, pťiweden na jinoU ceflU žiwota swého.
Bršo na to dal se po pťťslussnč pťiprawě wyswětiti na

knězstwč, a oprtč

dofawádnť fwě misto, rozdal jmčni

fwé chUdým, načež š powoleUťm papežskúm chodil po
FraUcii i w Nčmecku, konaje kajčcč k lidU k.izani. RokU

pak 1120

založil š pťáteli jwhmi w pustč a nezdrawé

Kanownickč ťády.

krajiUč PremoUsirélle)
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U Nemesie wčx Francič nowý

ťád, ienž mčxl pťifnoU kázlli, zbožUým žiwotem, pilnon
pracť a wčdeckým wzdělcinťm jaksi spojowati spč:sob ži:

wota mUišskeho akanownického Norbert pťijal řeboli sw
NUgUstina chtěje, abh bratrl pusobili hlawUě kázamm
slowa Božiho a obracowanim pohanů a jinowěrců Re:
holnťri majice oděw z bilě wlny a šachowáwajťcc tUhý
půst bržy dochcizeliwelikého rozfsiťeni we Francii, w Bel:
gii, w NěmeckU, .Slczsku a PolskU. TU byl šwoken re

1126 Norbert za arcibiskUpa w MagdrburkU (Děwině).
J odedral se tam ač Uerad Uczměniw an swého chuo
débo obleku ani pťťsnebo dofawúdnibo žiwota; osmý
rok Ua to již šemťel Řad jcho dostal fe také brzy do
Čech na Strahow r 1140, aU Pražský bikap JaU obě:
towal k Uemn misto i naklad R 1627 bylo tělo fwaa
tého zakladatelc ťádU, Norberta, do Prabh pčeUesser„.
kdež na Strahowš odpočiwá.xee) Brzy powstalh i paa
Ucnské klássterh tšhož ťádU; w Čechcich založen prwni w
DokfaUech r. 1144. MUžský pak ťád ten rozssiťowal se
UeUstcile, počťtaje w Uejwětssim rozkwětU swém pťeš

2000 klássterů.

2 NUgUstiniáUi.
K Ualeh:mť pťčfneho mrawok.irre kardinala Pctra
Damiani z ť:idU kamaldolenského, od sw Romualda
zatoženébo (l018) wydali pclpežowé UU rozličných fyno
dčxch pťisnčjfsi rozkazy o fpolečeUfkém žiwotč dUchowUťch.

Dle

těchto předpifú Utwoťila fe kanowllická ťehole, kte:
we) Dd

latinskčho praemonstratum r:

uazuačeltou od Boha

we sUU.

U) Letossniho roku slawi se 25otlletá

pamcitka přeUesseUitoho.
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CbUdobUč ťúdh.

rouž wůbec „řeholi

fw. NUgUstanee jmerwali.

Hlawnim sidlcm Uowých těchto kanownťků řeholnich byl
papežský chrám Lateranskú w Řimč, pročež jc i Late:

raUské nazýwali. Do Čech Uwedl je Pražstý bčskUp
Jcm 17. pošnaw jc we francoUzskěm městě Nwignoně,
kdež tehdáž papcžowé je zdržowali, a šaložil jim wc swém
biskUpskčm mčsiě RoUdUici r 1333 peri
wclkolepú

klúfster š UadherUým chrámem odedž se pak Ua jan
mťsia w Čechach k. p Ua Karlow w Praze do Tťeboně
Lcmškrouna a jinam dosiali PUfobeUi jejich w dUchoin
spráwě bylo welmi prospěssné a wydatnč a čebolni žie
wot spoťúdaný.

š. 125. Řňdy chndobnč (mgnájl(n.nrč).

1. Bratťť sw. Frantisska
Wc 13. stolctť wynikly welice oba ťádh chUdých či
žebrawých mUichů sw. Frantisska a fw. Dominika, a to
hlawnč z té pťťčin, žc Uebyli tak od lidU odloUčeUi
jako dťťwějfsi kláffternkci, Uýbrž UeUsiúle i působenťm

swým ř wýžion

jon

š lidem sc siýkali. Jedni (Frcme

tifskáni) chtěli půfobčti wčcc fwým seďezapiránťm (chUr
doboU), drUzi (dominikáUi) swúm wyUčowáUim. Půwod
swůj měli zcela w tc:hdcjssich potněrech cirkeinch.
W tč dobč totiž powstal wc FrcmcoUzich knpcc

Petr

WaldUš

ew LUoUě,který pilně čitáwal pifma

swata a když mU milh přttel jeho žemrel wssrcko fwé
jměUi chUdým rozdal a chodě z mista Ua mťsto, horliwš
slowo Boži lidU kašal (1179)
Škoda, že časem odchý:
lil se od Učent t od ťádů cirkchťch, lisse se mnohými
zwlúsitnostmi, čťmž še swými cliteli od společUosti cir:a

ChUdobnč ťcidy.
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kewni se oddčlowal. StoUpencowč jeho, odwoláwajťcc fe
na pisma swatá, chtěli takč rychlc dle aposstolského prý
spůsobu zařižowati wirU i žiwot kťeskanský, a neUmějice
rozeznati půwodnť staw ctrkwe a podstatnš wlastnosti
jcji ďd pozdčjssiho wýwoje a wedlejssich orolnosti, dle
libowůle swé mnoho měnili a pťewracowali. Tak ža:
wrhowali i fwátosti, žejmeUa wečečč Páně, pokáni, kněžu
st!ťdia manželstwť, ncwfsimali si Učent a wýkladů fw.
otců a pozdějssi cťrkwe, opomijcli swcitky a občadh cirg
kewni, odstranilř cťrkewnť úťady

a wesskeroU poslUssnost

cirkwi wypowťdali. Nicménč měli weliké množstwi pťč:
wržene:ů, zwlásstč wenkowského lřdU. Nebo tento wida
jejich pťčfnost a chUdobU žiwota, oblťbil si brzy jedno:
dUchoU jejich wirU, a bonUě pťidržowal se nowého kaa
zatele aposstolskčho, jenž pťifně dotiral na pokažený mraw
wěťicich i dUchoweUstwa.

Proti Petrowi Waldenskémn a šstoUpcnrům jeho

objewil se w cirkwiPáně fw. Frantissekz

Nšjiji,

mUž ducha aposstolského a přtkladný kazatel slowem i ži:
wotem swým. chžto ostatni řády čafem welikých statků
nabýwalh a značnébo jměUi fobě nabromaďowaly: chtěl
sw. Frantissek prciwě wůči chUdým Waldenským dokúzati,
že i w cirkwi můžc obstč:ti relý ťád mUžů aposstolských,
kdežby ani jednotliwec. anř celý klásster žckdného

jmřni

neměd,

a jen od dobrowolných každodennich

almUžen dobrodinrů fe wydržowal, dúwaje tak žiwý pťio
klad sebezapřrni ž lúfkh kU KristU. Praci měli si wydě:
lati pro febe, čeho potťebowali; nemocnúm a nUzným
pak měli U lidU darh wyprositi. Proto Uašwáni jsoU

čehorc žedrawé

(lar. mencxjogucgg). Člcnowé řádU

měli choditi po krajich, aby w dUchU cťrkwe aposstolské
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lid U wťťexPcinš wyučowali, zbloUdčlě ua praon

cestxl

pťiwáděli a kleslé obraceli, čťmžby Uejlépe UebezpečUémU
působenť Waldenských pťitrž Učinili. Bl w skUtkUnowi
mUichowé jali se zčihy pčedstihati famé Waldenské, jak

w dobrowolné chUdobě, tak i w horliwěm a pilnéňt kú:
zanč slowa Božiho a w jčných ctnosxech kťesransrých. Čč
nťce pak to wsje w dokanlém soUhlan a poslufseUsiwi
cťrkwe ččmskě, Uabyli skUtrťnými zčxsluhami swými rychle
weliké přiznč a zUamenitých profpěchň we wssech zemich
kťeskaUskýchjak Ua panownřckých pdworech, taki w chýfsich
chUdin. FraUtissek sám osiatUťm bratťčm nejskwělejssťmpřio
klademw této chUdobč pťedchčizel. Qtec jeho byl bohatúm

kUpcemw Nšsisi, mčsičUeapolskěm, i dal,tedy malého syUa
swého Jana pilUš cwičťti we franroUzskě ťeči, aby jej
w obchodě swém mohl potťebowati, a mladťk čiUil ta:
kowé pokroky, že mU od toho i jmeúo FraUtissek (Fran:
cesko) šůstalo. Ale útlý cit chlapcůw UeUkazowal žúdných
wloh ke kUprctwk; mnohem jpksje byl UakloUěU k zbožu
némU dUchowUťmU žiwotU.
Težkči Uemoc, že

které sskaskUě wywcizl,

powznesia

mysl FrantisskowU k takowé lcifce Boži, že to wssem li:
dem š podiwenim bylo. „Prodej wsseckoco múše a roz:
dej chndým, a bndeš mčti poklad w nrbi, a poiď, Učx:

slede ssdne,“u slowa tato Pčmč (Mat. 19, 21.) zažni:
wala mn počád w srdri a mysli; a Frantissek Uedbaje
žádných odledťl lidských, darowal jednon chUděmU člowěkU
swůj Uowý drahý odčw, Uad čimž rozmrzel se otec jeho

tak welice, še jej foUdně dal whděditi jako syUa maon:
tratnéhoe Ale trnto

B radostť odťešklje i poslednkbo ssatn

a když nemobl chUdr)m z wlastUťho rozdáwati,
jim almnžny U jiUých.

wyprosil

ChUdobUč ťúdp.
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W roce 1208 žaslechl Frantissek Ua kúžan w ko:
stele siowa Spasitelowa, an whsilaje aposstoly do swěta,
řekl k nim: Nemějte žlata ani siťťbra, ani peněž w opaš:
cich swých, anč mosjny na cesič, ani don
sUkUť, ani
obUwč, anč hůlky: hodenť šajisič jesi dělnik pokrmU swého

(Mat. 10, 9d 10); tns zwolal w nadsseně raďosti: Po
tom jjem toUžil, toho jfem fobě wždycky pťáwal, abUed
Uzawťel„ že podlé tohoto

přťkladU fw. apofskolči i

on

bUďe kázati wirU Páně. Nynk oddal se celý skUžběBoži
w modlitbč a posiU, pťemýssleječ pťiprawnje se k fwšmU
nowčmU působeniu Benedirtčnř darowalť mU bliž rodisstš
jeho kapličkU Pannh Marče, wedle nťž šřidčl sobě maloU
jeskhňkUť swé sonromš pobošnosii. Na to w fproftém
ssatu, bofýma nohama, pťepáfcin prowazem, nastoUpčl
swůj kašatelský úkol; we 2 letech ščskal 12 bratťť, šawáa
žaw je k úplné chUdobě. Papež JUUocenc lll., jenž jťš
Uechtěl wůbec rozfsiťowatť počet četných tchdáž ťebolk,
schwúlil mU sice ústně sslechetný a odwúžný jeho úmdsl,
ale potwršenť pčsemného mU neUdělil, očekáwaje, že ča:
sem a škUsserstť fami bratťť UpUsti od Ueslýchané této
pčtsnosii. Nle obniwý zakladatel doťládal w důwěťe braa
třťm: Mcime sice chUdoU matkn (ťcholi) na zemi, za to
wssak bohatého otce Ua Uebč; jeir pewně spolehám na
Púna Ježťsse, který slibtl núm krúlowstwč nebeské a ne:
odepťe Uúm tedy ani toho múla, jehož k žachowňnč žčo
wota potťeblljeme. N tak po defet let rožfsiťowal se ťcid

teUto po celé Jtalii, Francii,

Španělich, Nnglťi a Ně:

meckU, takžc již r. 1219 nškolčk set bratři

(mUoši Udá:

waji docela 5000) se kU poradě fesslo, a 500 nowiců
hned zase pťčsioUpilo. TU konečně potwrdil papež Hoe
UortUš lll. r. 1223 ředolt tUto, a dal členům jejťm
ď
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prcřwo, aby Ua wssech mistech bez pťekúžky smčli kášati
a zpowťdati. Maje tedy UhUť pojisstšUý řč:d swůj Uchý:

lil se jám fwatý zakladatel FraUtissek do samoty Ua je:
dUU horU, kdež asi po 3 letech

w UábožUém rozjťmúUť

zemťel r. 1226 dUe ::. iljna. W pokoťe swé Uedal je
an Ua kUčze wyswětiti, powažUje se wždy za wclikého
hťissUikapřed Bohem. We don letech již prohlásila ho
cirkew ža swatého a za 30 let měl řcid jeho již 1800
klússterů, a mezt čleUh toho řč:dU zwlč:sstč winkal
meUitú kazatel sw. NUtoUiU PadUaUský (xlx 1231),

i Učerstk son

proslUlú sw. BanweUtUra (xf 1274) a j.

Tak powstalř ťebolnťci sw. Frcmtisska,

jež oU z pokorh

„meUfsimi bratťimi“ čili MiUority Uašwal.
prw rozdčlili

zUa::
jakož

Pozdšji te:

se Ua dwč tťťdh, jedUU pťisUčjssi, kteřč se

Uazýwali FraUtisskciUi
(Uebo Qbserwcmti) a drUhoU
mirUčjssi, jimž půwodUi jmčUoMiUorité
(Uebo KoUu
weUtUalowě) zůstalo. Do Čech pťissli již r. 1232 k fw.
JakUbU do Prahh, držťce se tU hUed od počátkU miru
Uějfsi řehole„ (kdežto pťtsnějssi ččli bofcici w klčisiteťe sw.

Nmbrože pťed PrassUoU branU w Praze (w Hčberňeické
Ulici) r. 1233 a U sw. Frantisska (Ua FraUtisskU) rokU
1234 se Usadili. W Uynějssim klússteře U PaUUy Mau
rie SUčžUé Usadili se teprw r. 1604.
Teprwé okolo r. 1525 powstal we Wlassich pťičio

UěUimMatoUsfe

z Bašsi

opět přisUějjsidrUh FraU:

tisskáUů, jeUž od kapUce swé kapUcťUy

se Uazwal.

Do

Prahh pťifsli poprwé rokU 1600 z Jtalie a Usadili se
na Hradčanech, a dostawčli si r. 1642 drUbý klússter š
kostelem U sw. Josefa na Nowěm mčstě.

ChUdobnč řády.
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2. Řúd sw. Dominika.
Dominikáni počťtaji fe také k chUdým mnichům.
Když Waldenssti chUdodoUfon we Francii zwlásskwy:
nikati hleděli, tU powstali Frantisskáni, kteťi wyssedsse z
lůna cirkwe Učinili dobrowolnoU chUdobU základem swé
společnosti, aby ta! dali wžorný pťtklad křeskanstéhofebe:
zapřeUi w cirkwi samé, od niž Waldenssti se odloUčili.
W tom čafe wywinUli se wssak šWaldenských, kteři fobě

jinak jesstědosti mťrně počinalč, Nlbigenssti,

od města

Bllbi we FrancoUztch tak zwani, kteťt přikrým počinánsm

swým hrozili wybladiti základni prawidla wiry ižiwota
kťeskanskébo a po celé žemi rhchle fe rozssiťowali, zwlá:
sstě kdhť zamitali manželstwi a tčlefným žádostem howčti

dowolowali.
TU wystoUpili sice proti nim Cisterciáci, awfsak Ukau
zUjice se w pěkném odčwU a dobťe žijťce, nenachš:zelt U
pťťsných nowotářů tčchto walného účiUkU. N když si na

to stěžowali, chtějice již žastawiti činnost son,

tU radil

jim sspanělský jedeU biskUp, jenž jižnim FrancoUzskem ce:

stowal, maje w průwodU Učenšho kanownika Domio
nika, sslechticesipanělského z rodU GUzmanú, aby proti okáe
zalé chUdobš Nlbigenských wysiUpowali raději takě apo:
sstolskoU chUdoboU, a proti lichým jejich naUkám, aby

horliwě wirU Páně whtládali. Té radh Uchopil se sw.
Dominik fám a pracowal z počátkU po 10 let na obrác
ceni Ylbigellských, chodě boš a w chUdém oděan
přťsUý
žiwot wcda (1205). NeobyčejnoU toUto pťisnosti a hor:
liwostť ziskal si brzh núklonnosi Nlbigenských, kteťt fe dor
mntwali, jakobh kněžt w cťrkwi ani podobný žiwot wésii
nemohli.
Mimo to pak kázal jťm pilUě blawUť Učenč

6j
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Kristowo a žiwots Utrpenť č oslaweni Bcině w tájem:
stwich růžence
do lčdské paměti wfstěpowal, doplniw a
Uspoťúdaw tUto zwlcifstUi pobožUost pro lid kťcssanský
přenžitečnoU.
Wida wsscxk, že UedostačUjť sily jeho sa:
motně, Ufmyslčl sodčx Dominik založiti zwlcisstUi ťád k

tomU účelu, abd lidU š horliwosti aposstolfkou Učeni
Pčmč hlásal, a žiwotem klúfstemtm lidU jwitil.
Proto

nazwal Uowý ťcid swůj také ťcřdcmkažatelfkým,
júhm:w jťž r. 1216

JUUoceUccUl.

potwršeUť

Nin

cťrkewnťho od

do:
papeže

tedy cestowal we Wlafsich, Fran:

cii, Spančlťch, zakládajc klčřfstery swého čČdU, a také do
AUglie, Nčmec a Uher ťcholnťky fwé rožesýlal. Po ssrsti

letech pťi smrti jeho r. 1221 počitalo je w Ewropč již
60 klássterů kažatčlských. Do Čcch dostali se r. 1226,
a sice Uejprwé k sw. chmeUtU na Poťiči, a pošději kU
fw. KlemeUtU U kamelmého mostU (w KlemeUtiUUm) a
teprw r. 1624 dostcxli fe k sw. Jiljť.
MišsioUciřstwť bylo blain
jich úlohoU i po smrtť
fw. šaklcxdatele a ťúd teU púsobil blcxhodárnč w celém
tchdejfsim kťeskaUskěmfwčtě. Mimo kašatelstwť hleděli si
tcxkč horliwě

Učexnosti, pťexdncifsejčce Ua wyjokých

fskolúch.

Z Uich wysslo mnoho biskUpů, Učkolik papežň a weliký

počet spisowatďlů,
(djx 1274).

mezi

Uimi i fw. Tomciš NqUiUský

3. Ženské klcisstery a tťctť ťúd.
Poďlé týchž prawidel sw. FraUtisska a DomiUika
Utwočily fc takě ženfkš
ťúdy. Nebo Ua radU sw.
šxrcmtisska stala se žakladatelkoU jejich jeho žačka a dUchem

jemU pťlbnznú sw. Klara

šNšfifi,

kterú r. 1212

zbožně panny ftejného jmýssleUi pči kostele sw. Damicina

ChUdobnč ťúdy.
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bllž Nšsisi kolexm sebe shromčřždilň, a r. 1220 papežskěho

potwrzenl doscihla pro dUchoin sestrh swé, jimž rokU
1224 sw. Frcmtissek zwlúfstUč prawčdla wypracowal a

jež se pozdčjidle žakladatelkyďswéKlariskh

jmerwaly.

J tyto dostaly se žěchy do Eech, neba bl. Blnežka již r.
1234 žaložila pro Uč!klásster U sw. Frantifska, (požději
sw. Klárh, a konečnčsw. NUežkybliž Wltawy Ua Frano
tisskU jmellowaný), w Uěmž sama jako abalysse Uěko:

lik let (do 1238) žila, a teprw r. 1282 žemřela; po:
zději dostaly fe do Pcmenské Tejnicc.

Kromě těchto Frantifskúnek powstala takě žensiú ťe:

hole Dominikánek,

jež r. 1219 sw. DomiUik w je:

dnom klássleťe ťimskěm dle jwé ťehole zařidil,

až Ua 300 klússterů po Ewropě rožfsiťily.

wdnčklasw. Kateřina

Sienskci

Uačež se

Mezi Uimi

(xix1380). Jdo

Čech dostald je rokU 1293 Ua Qchzd w Praze; rokU
1313 Ujadily pak se w klcisstoťepo Templáťich, wdsia:
wisze tu kostel sw. Nnny (nyni tifkcirna fynů Boh.
Haafe).

Mimo prwni a drUhý ťád wznikl jesstě také tťeti
ťád jw. Frantisska pro mUžslé č ženské, ktrři we swětě
bydli a přece w přimčxčenšm zpňfobU ťeholi dle možu
nosii fwč žachowati chtčxji. Známh jjou pod jmeUenx

terciarů

a terciarek.

Lidš každéhostawu a powo:

lúni mohoU k Uim pťisioUpitť. K terciarkám Uáležeji
také QllžbětiUky, dle jw. Nlžbčty tak zwané„ již si wh:
wolily ža son patronU, ježto sc o rozssťřenťterciarek
w Německu horliwě siarala.
DbsiUhUji nemocUé žeUské

a maji též w Prazr jwůj sspiteil.
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4. Karmelitáni

a YUgUstiniani.

J tyto dwa ťádh počitaji se obyčejně k ťeholim
chUdým. RokU 1224 potwrdil papež HonoriUš lll. poUe
stewniky na boře Karmelské we swaté zcmi co žwlásstni

ťád Karmelitánů,
Ewropy

kteťi sc již po 5 letech odtud do

whstěhowali a r. 1245

mezi řády chUdé poeur

čteni bhli. Karel UA. založil jim r. 1347 den po swé
korUnowaci kláfstcr š kostelem U Panny Marie SněžUš
w Praze, kdež až do r. 1420 setrwali.

Brzy po nich powstala i řehole NUgUstinčanů.
Papež Jnnocenc 17. totiž spojil tehdejssť četnč pouftew:
nith a sjednotil je do cirkewni ťehole podlé prawidla
sw. NUgUstina, jak se tehdúž wůdec jmenowalo okolo r.
1244, a UástUpcejeho Nle:ander 17. pťipojil k nim r.
1256 jefstě jiné zbožné spolky, Uazwaw je poUstewa

niky NUgUstinčanskými

a wťadiw jc mezi ťády

chUdé. J w Čechách je nacházťme již r. 1262 U sw.Do:
brotiwé a r. 1286 dostali od krále Wciclawa ll. kostel
a tláfsker U sw. Tomásse na Malé straně w Praže.
Prwni pak ženský jejich klásster wyftawěl jim Karel Msi.
w Praze U sw. Kateťiny.

š. 126. Jrinitúťi a kťižownici.
1. T rinitáťč

frcmcouzsstia fspanělssti.

Dwa žbožni mnšowé fraUcoszsti,
knězJan
z Mathy a poUstewnčkFeli: z Waloiš wymohli
sobě r. ll98

U papeže Jnnocence lll. potwrženi nowébo

řúdU nejswětějssi Trojice k wyswobozowáni zajatých kčea
skanů zwláfsk w otroctwč africkěm, a již rokU 1200 přio

Trlnitáři a křižownici.
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wáděli dwa členowé čádU l86 z Maroka wykonpených
fčeskanůw

U welikém jásotu

do Wačxčže. Na to odplUl

tam i Jan fám, kdežto zatim Feli: we Francii praco:
wal, sbiraje pťifpčwky Ua wýkUpU, a zakládaje „domh
milofrdné“ pro Uemocně a sestárlé wykoupeUce. Řád
teU rozmúbal fe š wclikým prospěchem po celé Ewropč
a wyswobodil ža 400 let ke 30.000 nefskasiUých,maje
jesstě w mimxlšm stoleti ke 300 klásskerům. 8 w Praze

žaložili sobě r.1704 na Spálenš Ulici kláfster, a sbirali
pčnize na oswobozowčmi křeskanů z tUreckšho otroctwť.

We Šanč!lich,
kdež tebdáž jesstě moslemťnfski
Maurowé wlúdli, žaložil r. 12l8 podobUý řád fw.

Petr

Nolaský,

pomockžbožUéhoRamenda PeUUa:

fortskébo a obětawostť krále sspanělského Jakuda l. w
Barceloně, jebož údowě, 13 sslechticů, 6 knšžť a 7 rh:
tiřů se pod ochranu Matky Boži odewzdali. zawazujťce
se swě jmčni i statky, ano i samd scbe klomn účelu
wšUowatť, Uačež r. 1235 od papcže Řehoťe lx. siwr:
zeni dosábli. Petr stal se jich generálcm a žťskal sám
na swých cestách 400 nefskastUých; a jrdnou fei w Nfrice
fám do otroctwi ža jiUého podal. Požději rožssiťili se
nejen we Španělřch a Francň, ale ť w Ymerice.

2. Kťižoinci

š čerwenou hwěždou.

W stčedowěku kwětly ro Ewropských zemťch šwlásstnť
ťúdh kťižownikůw, zabýwajťce se hlawně obslllhon we
sspřtúlech, a také w Čechách wznikl podobUý ťňd a sire

w Praze za krále Wáclawa j. r. l234, kdež sestra jeho
blah. Ynežka založila sspital pro chUdé, nemocné a poU:
tnťky, jejichž ossetřowánť fwěťila zwlásstnimu bratrstwU,
jakéž tehdáž takowé ústawy dle wžorU maltezskěho sspia
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eálU w Jernjalémč wňdec řldťwalo, až papež Řehoč 1x.
r. 1237 jťm řeholi sne. YUgUstan Uložil. Krúlowna
Konstcmcie, AUežčina matka, darowala jim již r. 1235
kostel sw. Pctra Ua Poťičť, kamž i sspitúl pťestěhowalť,
a pčiřkmxla jim i wssecky statky sspitálU tohoto.
RokU
1259 pččwzali fobě za odznak čerwenoU bwřsz, Uejo
spčš dle prwniho swého welmistra Nlbrcchta že Štcrna
berka, jenž ji we swém rodiUUém znakU Uosil, a r. 1252
odstěhowali se teprw do nyUčjfsiho domU U mostu ka:
mcného, jejž jim blah. Ynežka wystawěla.

Pťi tom obstaráwali a žastáwajč také až dosašďad
č dUchowUť spráwU;

řád křižoincký

rozssiťil se š Cech

i do Morawy a Slezska, do RakoUš a do Uhcr.

lx.
Snišeni papešskě stolice w xlf. stoletť.
š. 127. Wssrobecmjrozbled npowssrchné o tom úwnbn.
Hledime:li k wúwoji moci papežské w stťedowěkn,
mUsime dobťe rozeznáwati dwojť obor a sice moc cire

kewnť a moc swětskoU. Qbor cirkeri

moci patři

anždy k podstatě nejwyšfsibo úřadU biskUpa Řčmskébo,
obor wfsak moci fwětské jest jerl wedlejssi; proto také
mnsi cirkein činnost papeže wždy ro cirkwi trwatč,
kdežto swčtskú jeho půfoonst dle časowých poměrů se
měrň, rožssičUjťc se Uebo obmeznjčc. Takto Ualezáme i
w středowěkU, kdež za papeže řjřehoťesll. a Jnocence lll.
moc papežská w ohledn swětském wrchole swého dofcřhla.

Než byl to jeU Uahodilý wýwoj primatu, jenž opět zmč:

Wsseoďchý rozhled.

niti se mohl, jak mile poměrh
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středowčké se změnily.

Wždyle znúme půwod této swčtské moci, še powstala z po:
tťebh w dobš takowé, když weťejný žiwot Uárodů we
welikém nepoťúde se Uachúzel, a kdc jen jpolečnoU sna:
hoU cisaťůw a papežůw pod zásstitoU cirkwe nciprawa
prowšsti fe mohla. Následkem tohoto zakročrUi papežsiého
nprawily se znencihla tyto UčUrownané pomčry w řcidný
žiwot občanský i jpolečenský Ua zúkladech zcela kťeskan:
ských. Z Řima wychčizely tehdáž prawidla a zcikony pro
wsseckh zemř kťrskanské, a panownťci pťijimali je a pro:
wádělř we swých zemich.
Qwssem, pokUd zasedali wŘťmč takowi mUžowé na
siolici papežskeskkteťi jenom blaho cirkwe a Uárodů na
zťeteli mčli, beze wssech ohledů wedlejssich: potUd také
rozssiťená moc tato papežskáwitána byla Uúrodňm a krú:
lům jejich, a účinkowala blahodatnč kU prospšchU rirkwe
i lidstwa, takže ťimssti papežowč: Uúsiedkemtobo požiwali
swrchowaně úrty a wcižnostř U celčho swěta kťeskanfkého.
N prospiwali tim wkce, když i Uěmečti cisaťowč jakošto
ochra:lcowč a podporowatelé cťrkwc stejnými úmyjly sslee
chetnými se woditi dáwali k UžitkU cťrkwe a oblaženť
lidU swého, nemajire pťi tom Uásilných neb osobnich
ohledů Ua žřeteli. Nwssak později pťihážiwalh sc ne:

dorožuměni

a rožtržkr,d

meši oďěma Uejwhšssima

mocnostma we swětě kťcskaUském, takže jedni proti dru:
bým docela jako nepřátelé wysiUpowalř; a tUkbhly spory

a sskody š toho eryhlmtelné.

Nebo Uěkteťi papešowé,

nejsoUce ani dUcha ani wúle Řčhoťowy,

UeUmčli pťirťxčn

ťenými cestami prowáděti tuto prúwomocnost jon

U roz:

ličltých panowniků, Ucdbali také Ua změněné poměry a
čafr,x, anebo až pťťliš do občaUsiých zúležitosii zasahowali.
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N zafe š drUbé strany množi krúlowě ewropfsti ozýwali
fc o swú xskUtečUúUcb domUělú prúwa

panownickci, při:

chúzcli w tUhč spory š papeži a Uerarowali

fe cmi Ue:

milých bojů a pťebmatů.
Tim wssak mizela UUtUě dom
iawádni swětowá wážnoft papežů„ a swrchowanci jejich
práwomocnost počala se w oborU swětskčm obmezowaň,
a Ua půwodnk činnost jejťch rťrkewnť jeU odkazowati.
TUdiž shledúwáme Ua konci 13. stoleštxsza papeže

BoUifcice

slll.

(r. 1294), že zmenssUjese oprawdu

moc papežskci. Mnozi owssem chtěli mU připisowati ce:
loU winU tohoto úpadku a čleslč wážnosti, cm prý pťe:
pinal požadawky a Ucřrokyfwé: Uešpomemxli wssak při
tom, žc Uejchal on Uikde a nikterak dle Ušjakýchnowých
nebo docela osobnich swých Uáhledů, Uýbrž že hleděl Uskuc
tečňowati jen onh zásady mocných pťedchůdcú swých, jež
tito w žiwot Uwedli. Že se mU to Uepodaťilo, to Uea
Zúwiselo Ua počťUáni jeho. Uýbrž pťičiUoU toho bhlh
změněnč tcbdcjssi poměrh, jichž BoUifác Uessetťil.

š. 128. Krňl Filip M. w boji š padežrm Bonisú:

rem NU. a chmcntcm 7.
1. Bonifac
Nasionpiw

xslsl. a bUlla:

UUnnm ZUUc:tUm.ee

Ua stolick papežskoU r. 1294, a zUaje se

dobče w tebdejfsim práwě cťrkeinm, chtělBonifac slll.
ráz:tým dUchem swým zameziti whpUkloU prúwč wúlkn
krále fraUcoUzského Filipa M. Krčstého š králem Blne
glickým, a chtčl je pod trrstem cčrkewntm pčimxtiti kpou

koji

wasak

wťk lx.

již r 1268 wydal král francouzský LUdo

weťejné prohlasseUť

že kralowsiwť sraUcoUzskč

stoji poUze pod ochranU Božť a že tedy w tom ohledU

Q ďojkch cirkewnčch.
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od nižcidného člowěka, a ani od papeže nczáwisi. Broto
Uechtčl se Filip nikterak tomUtU rozkazU papežowě poa
drobiti; papcž zalážal tedy občma lrálům, aby bcš swo:
lenř papežského dUchowcnstwU žádných nowých dani ne:
Ukládalie

Domniwals se papež, že oba krcilowě nedostatkem
peněz k Uzawřeni pokoje bUdoU doxcheni. Me Filip zasc
zapowědčl, abh se bUdoUcnč žúdné penťze že žemč fran:
coUzskčnewywúžely, a tUdiž pražádné poplatky do Řima
se neodwáděly. Tim ohrožen Bonifac, zmirnil swůj dťi:

wčjssi rozkaš, a Filip podrobil sena to smirčth Urow:
núni še sirany papeže, čimš meši občma krúli mir zjed:
nún. l1298). Po 3 letech poslal papež do FrancoUz bi:
skUpa, jehož Filřp dťiwe již nenáwiděl, aby wyjednúwal
š krcilem o wýprawlx kťižáckoU; biskUp wssak neslUfsně
fc kU krcřli zachowal; pročež dal jej král w obžalobU,

w niž i skUtečněbyl odsoUzen. Tčm Uražen žúdal Bo:
nifac za propUsstčnť biskUpa, zrnssUje wssecky wýsady
francoUžskémU králi Učinčné a wdzýwal biskUpy i práwa
ni!y ž Francie na shnodu do Řima k foUdU o wlúdě
Filipowě, jemUž mezi jiným i penězokazstwč wytýkáno.
TU král zapowčděl biskUpúm jiti do Řima a sbromáždiw
zemské stawy, sslechtn, dUchowenstwo a městské zástUpce
na sněm, wymobl na nich snadno stwrzeni siarssich již
stanow, že Francťe stoji jen pod Bobem a krcilem a

že ji má král protť každémU obraňowati (l302).
Téhož rorU wssar přisslo k 50 prerárům do Řima
na synodU, a papež whdal tn onU zncimoU bUllU, zao
čťnasicťjlowh Unum šanotam
(jednUfwatoU), w nťž
zúsadh swého jednúnť wyklúdal. Qbsah jeji bhl ten, že
„KristUď žaložil jcdinoU swatoU obecnoU a aposstolskoU
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cirkew, již dwa meče odewzdal (Lnk. 22, 38), z nichž
jedUim wládne papež a drUhým králowč pro ctrkew dle
rozkazu papežowa. Meče ty wyšnamenáwaji prý dwě
moci„. dUchownt a swětskoU, z Uichž k wůli poťúde jedna
drUhé fe má podrobiti aU tělo nemůže dwě hlawy

mitť. Jelťkož prý wssak na jewě jest, že dUchoin
wýsse stoji Uež fwětská, jako dUch jest Uad tělem,

moc
proto

podťizena jest swčtskú moc moci dUchoin a tUdiž jsoU
wfsickni králowé papeši podrobeUi.ee Tim měla Uašnačena
a odůwodnčma býti jednota kťeskanfkého fwěta w stťe:
dowěku, a swrchowanst papežská, jak od časUŘehoťe Nl.
fe wywijela a wedle papežů famých i mUohě Učené ob:
hájce Ualezla.

Nicméně wyjednáwal pťece papež š lrúlem o uro:
wUáUi sporů tčchto, awssak Filip, nalezaje podporu wal:
UoU w zemť odhodlal fek boji Uejkrajnějssimu. Tak wy:
žýwán byl w státni radě r. 1303 w jednč ťečťkrúl, aby
chránil cťrkew proti lichémU papeži, wetřelci a lUpiči,
kacťťi, a fwatokupci, jenž má fefazen býtť pro nefmysltlé
rozssiťowáni swé moci, a 29 žalob proti papeši tU

pťednesser.
Dowědčw fe o tom papež, wydal bUllU,
w Uiž jedncini swé osprawedlňowal a wdbrožowal
spolU wyobcowántm z cťrkwe; Uež prúwč teU den pťed
prohlássenťm klatby zajat jest w rodisstť swém z rozkazn
králowa a Uedůstojně i Uecťtelněš Uim naklúdúno, tcxkžerodáci
jeho konečněfami fe papeže Ujali a jej wyswobodili. J w tomto
Ucitika zachowal fe papež dle důstojnofti fwé dokládaje:
„Zrazen jfa jako Kristuš, chci Umřiti jak fe na papeže
slussiuee Nawrátiw fe do Řťma a jeifajťcťm lidem byw
UwťtáU šemťel brzy Ua to w ťťjUU r. 1303.

,
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2. Klement 7. a ersseUi
Již za Boniface Nll.
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Templáťů (1312).

bylc: wcižnost ftolice papežské

we weřejném swětě welmi otřesena. Wčtssť rcinU zasadil

wssak neodwislosti jejč papež Klrmenš

7. Jakožto ar:

cibtskUp we francoUzském měsiě Bordmm: (Bordaš) wyo
wolen byl za papeže; ale ani k wýslownémU pozwaUť

kardinálů nrpřiskčhowal se do Řtma nýbrž wdzwal jesstč
súm kardinaly ťimske aby je dostawili do FrancoUz do
mšsta Lyomx kpapežské korUnowaci jeho, an prý ma
úmysl zňstati na wždh we Francii; a w skUtkUwywolčl
fobč pak na mťsto papežskeho sidelnťho mťsta Rima

francoxlzskemč!stoNwignolt (1309) Jest sice prawda,
že tchdaž brojily proti sobč růžně strany w Řimě, znichž
žadná š papežem nedržela ale práwě z té pťťčinh bylo
tim wice tťeba pťitomnosii papežowy w Řťmě aby je
siarý poťádek zafe zawedl Klement 7 whwolil sobě
nadto jesstě několik francoUzských kardinúlú, a byl Uhnť
zcela odwislým od Francic, a Ueměl pťř tom ani potťeb:
ných přijmú, takše francoUzské dUchowensiwo č kostely
daněmi stále obtčžowal. Papežstwi jeho oswědčilo se
tim spůfobrm celoU ťadoU pokoťUjicťch katků, k nimž se

jen kwůli kreili, ač na sniženi důstojnosti papržsté a Ua
sikodU cčrkwe odhodlal.
Tak mimo jiné krúl žúdal od
něho odsoUzeni zemťelébo jeho předchůdce Boniface Ulll.
a žrUsseni ťcidU templúřského,
wésti se ncodwážil.

.W nefnáši

obecný

což obé papež

sám prou

této poradilč mU, aby swolal

sněm cirkewnt,

radčji

an tento bUdcmocitak důn

ležité otcizky důkladnějč proskoUmati a wůči králř i fwou
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bodněji rozťessitť. TUdiž wypsáU sněm do francoUzského

města BieUUy (1311).
Král Filip a přiwrženci jeho obwiňowali sice zc:
mťelého papeže Boniface z mUohých Zloččnů žejmena
proti prawowčrnosti, majice ža fwědky úhlain jeho Ue:
přátcle; alc několik kardinúlů Ujimalo se ho erhroženč,
a mnozť rytiťowé wybizcli hčmce jeho Ua soUboj, jehož
owssem Uikdo nepřijal u a tim UprskěUo od cclé tčto

rochťe. Když sc pak jedUalo o ersseUi 1empláťů,
zastáwala

se jich wčtfsina;

tU

ale když dostawil fe král,

aby dolehal Ua jněm, a an papeže důtkliwým psanim,
tU Klement skUtečUěťcid templúťský erfsil
(1312).
Za pohnUtky jedUáni swého sice nwádťl, že Uejen
čád ohledně prawowěrnosti se prowinil, alc že welmistr
i mnozi členowé fami k hrUbým zločinům se pťiznali.
Proti 1čmto důwodům dá fe owssem mnoho záwažného
Uamitati; Uebo wýslechy tcmpláťů dály se před komišsi
lrálowskoU pomoci mUčidel, a tU mUozť, mezi Uimi i
welmistr Molay, přiswědčowali prý ke wssemU, čeho se
od Uich žcřdalo: an slibowalo prý fe i wyfsetťowaným,
že dosúhnon odefstěUi, pakli fe jeU přiznaji. N když
pak pťece mUozť templáťi swé dťiwějfsi wýroky odwolúo
wali, dotwrzUjlce erčnnost ťcidUfwého, dúwali je Upa:

lowati; tak skonalo Ua hranici jen w Paťiži 113 osob
ťádU templáťského. Jest arci možnci, že něktcťť členowé
ťúdU pochúzejice z sslechtických rodin jižniho FrancoUzska,
kde mnohé tehdciž sekty náboženské fe wyskytaly, uu poo
chybťli we wiře, zwlússtě aU i Ua wýchodě mUohých Uex
prawostť widčli: ale w čem by Mzeileželytyto dlUdy je:
jich, nikdo pofUd newyskoUmal. Zeby se wssak byli úplné
newěťe oddali anedo docrla modláťstwť, jest poUhá fmyu

Papežowč w Blwignoně.

ssleUkae Žel toho,
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že tak UkrUtně š Uimi naklúdčmo z

wůle králowy, a že tehdúž papež swým francoUzstým
obydlťm w úplnč odwislosti od krále fe Uachcižel.

š. 129. Papežowě w NwigUoUě(1309u78).
Babylonské.)

(Zajeti

NástUpceKlementa M (xf 1314) papež JaU Ml.
Ustanowil sobč opět sidlo swé we FrancoUzťch, jakobh

nawždy papežowé zůstati měli w Nwignoně, ač an mě:
sto samo Uepatťilo Francii, nýbrž NeapolskU. Jan MU.
jmenowal opčt Učkolik nowých kardinúlů francoUzských,
dělaje se tak tťm odwislejsssm od Francie.
N kdhž
znenáhla počinali se papešowé francoUzsstť wkládatťi do
wěcť politických, podpornjťce francoUzské krcile zwlásstě
proti NěmeckU, a chtice jim i kU cisaťskě korUně ťťmsko:
nčmeckč!pomoci: tU ztrčxceli nejen jwé wlastnk neobwi:
sloski a lásky U ncirodů jiných, alr přichášeli i do nemi:
lých Uefncizi a zúhUbUých sporů. Dějepiš našwal neoby:
čejné sidleUi toto papežú we FraUcii, jež k 70 letúm

trwalo, zajetim Babylonskúm;

Uicměnčwyznatise

mUsi, že prciwč papežowé Nwignonsstč wesmčš wyznačnji
fe bešúbomtosti mrawů„ cirkewUťm smýsslenim a fnahamč
po oprawúch, a hlawnč jen fwým sidlem a okolim w
prowedeni sjlechetných fnah fwých zdržowáni byliz

1. Boj Jana )(xll. š Lwaikem Baworským.
Qd Uěmeckých knižat

za krcile whwolený

Lwaťk

(1314) šanewťel brzy na nowě zwoleného papeže (1316),
jak mlle zpožorowal„

že začkmi pťťliš howřti lstiwé Uon

litice krúlů srcmcoUzských,

bažťcťch po cčjaťské korUUě, i
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odwcižil se jefstč k pťikťejssim krolům

Bonifacowi.

Uežli Filip

proti

Když papež Lwaikowi wytýkal, že Ušiwú

titUlU ťťmského

cťsaře, ač UeUi jefstč

od

papeže

ani

UzUciUdan quUUowúU, a že xfe spolčUje B Urpčútrli pa:
pežskč stolťce, dal mU Lndwčk za odpowěď, že prý wlastně

papež sám rUssi pokoj we fwštč a podporUje wúlky. N
když papež JaU Uciroky Lndwťkowy Ua ťimské cifačstwi
za UeplatUé prohlásil a jej iz cťrkwewyobcowal (1324),
tU dal krcil zase rošssičowati proti papeži fpiskh wsseliké,
w Uichž obwiňowal papežc z kaciřstwi. Nno krúl odebral
se do Řťma, kdež mU U pťitomnosti jedUoho wlaskšho
biskUpa, š cťrkwe whobcowaného, čtyťt mčssčané wsadili
cťsačskoU korUUU Ua hlawU (1328),

Uačež počťUaje si tU

jako wladař we fwč Zemi, docela Uařkl papeže ž wele:
zrúdy a kaciťstwi, sesadil jej a Ua jeho mťsto powýssil
jedUoho Frantifskcina Uedobré powěsti za papeže MikU:
lásse 7., jehož Uapťed sčlm korUUowal, Uačež žafe dal se
od 1oboto Ueprawého papeže fcim taktéž korUUowati.
Nwssak dloUho Uepošiwal oddanosti lidU ťimského, a proto

anrátil
se radšji brzd domů; a tU sotwa že odt.úhl,
poddala fe mťsta wťafkcii protipapež zafe Jcmowl )(xll
a papež welikomyslnč odestťl jim přenahleUi jejich
Škoda že Uerstal UyUťpapež w Řlmč; Uež zdú fe, že
Uecitil se dosii silným proti UepokojUým Řimamxm
a
jinak welmř již pťřwykl Ua dofawúdni obydlť fwé, jfa
staťec 90letý (xř 1334). Ucházel se sice pozdějť Lndwik
zase o fwé smiťeni š papeži; ale když tito mU kladli
welmi těžké wýminky, chtějťce Uadržowati králům fraUa
coUzským: tU radila mU fama knižata Učmccká, aby se
o to wice Uestaral, a tak zemťel Uesmiťen š ťčmskon

stolicť.(1347)e

Papežowč w Llwignonš.
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2 Pojlednť papcžowé wAwigUoUěNáwrat
papeže do Řtma (1378)
Nástupcem papeže Jana )(xll„ stalse cisierciák Bee
Uedirt
xu. (1334), jenž k žčxdostiŘčmanň jčž do
Řima odstčhowati se chtěl, ale srancoszsti kardinalowé
a dwůr francoUzský zdržowali jej wfsemožUč; i whsiawěl
tedy palúc papežský w Awignoné.

Po něm následowal Klement

71. (r. 1312)„

opét rodilý FraUcoUz. SlawUě posclstwč z Řima whžý:
walo jej osolmě„ abh se do býwalého sidla papežsiého
odstěbowal; ale jfa až pťiliš oddán politice francoUzskč,
nejeU eryhowěl sprawedliwš žádosti těto, ale jmenowal
zase nčkolik krajanň swých za kardincily a koUpil celě
brabftwi QlwigUoUskéza 80.000 zl. jakoby tU nawždy paa

pržskě sidlo mčlo býti pojifstělto (1348)
Takš podpoo
rowal i penězi četUými (800 000 zl) stát fraUcoUzsiý,
ač w Řťmě nefpokojenem šc ťáděUim sslechty, i osobni
jeho pritomnosti i hmotné podpory mnohem wťce bylo
zapotťebťe

NcistUpcejeho Jnnoc

enc fle odrútil zřetel swůj

opět k zemť papežskš, kdež MikUchš Rienzč (()ola ljj
ťi.išnši) wůdce lidU proti sslechtě weliké odawy wszzoa
wal Wyskané od papeže wojfko zmocUilo se brzy celého

papešského státU a Uaš český kral Karel ss

w Řimě 1355 od don

byl pak

kardanlů za cisaťckorUUowaU

Teprw papež Urban 7 (1363) whjednal ď cir
sarem Karlem M nawral sij do Rima ač tomU kar
dinalowě i francoUzsiý kral odpořowali; když wssak jej
tlUpa nespokojenců wNwčgUoUU oblehala a okolt frcmcoUz:
ské pťilťš 1eho čimwstč pťekáželo:

wydal

se š Učkolika
7
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malo kardinaly r 1367 Ua cestU a Byl ď wsseobecným
jasotem w Řtmě pťijat Když pak opět zdwťhalh se w
Rťmě nepokojc nedal se odwrútiti ani prosboUsw Bri:
gitty,j kteraž nadsseně brškoU jeho fmrt UU: wěsstila ale
poslechna francoUžskýchkardinálů, anrútčl se jčž r. 1370
zaje do Ywignom:, kdež také po don mčsicťchskonal.

Konečně odhodlal se papež Řehoť

xl.,

ač takč

18 nowých francoUžských kardincilů zwolil, k žúdoUcimU
náwratu do Řima zwlčlsstěkdhž z Wlach wyslanú k UěmU

sw Katerina Sienska jej tak dúrazně k tomU měla
Šest kardanlU nechtčli Uasledowati jej a četm pťatele
papeže žrašowali ž úmyslU jeho, Uicméně wlednU1377

anrútťl

se Řehoř do Nima

KdyžwssaktUne.e

mohl dle prani swého pokoj šawésti, chtšl prý se již po
roce nawrátiti zasc do Francie, ale neočekáwanú Uemoc
pčekažila šúměr tento, a lid prý bržkoU jeho smrt (1378)

ša trest Boži powažowal.

š. 130. Čtyťicetiletý rozkol popcžskú, lšcbiďmo.
1Z7Zau1417y

1. Dwojice papežská (wŘiměawNwignonU).
Nawrat
Rima

papežUw do starowěkého papežského mšsta

pčal sobě celý tehdejssi fwet kčeskanskýa žadala

toho takč wažtwst a erdwisloft úřadU papežského Rea
boť )(l. sam Uahllžel potčebU a oprawnenost tohoto
pťúni, a proto t UúwrhU kardinalů řimských Uftanowil,
aby se po jeho smrti na kterémkoli mistč w Jtalit kwolbě
Uowého papeže

shromúšdilť,

Uečekajťce na pťťchod ssesti

kardincilů we Francii pozůstalých.
Po smrtř Řehořowě (1378) sessli se tedy řťmsstť

Ročkol papcšsiú.

99

kardčnalowé, jčchž bylo 16, k nowč wolbč w Řimč fa:
mém; ale poněwadž byly mezi nimi dwě tťetiny roa
zcnýchFrancoUzů, obáwali se Řlmané, že Uejspissewywoli
opčt nějakého FrancoUze, který by fe mohl zafe do Nwle
gnoUU odstěhowati, a proto nalehli na kardinaly wsse:
možně, aby jen Wlacha wywolili. J stalo se jim po
wůli, a arcibiskUp Ueapolský, ž města Bari w YpUlii
wywolen 12 hlafy, k nimž později i onšch 6 francoUza

stých pťibylo, a nowý papež š jmenem Urban

sl.

wstoUpil w Řimč na stolici papešskoU kU wsseobecné ra:
dosti Jtalle a křeskanského fwěta, a k Uspokojeni kardi:y
núlů i paťišské Uniwersity. Požťwalk žwolený papež z pťe:
desslého působeni swěho chwalnč powěsti pro neúhonný
žiwot swúj a proto wžbUzowal nejlepfsi nadřjc. Mčl
také dosti dobré wůle a odhodlanosti k prowedenť mnoo
hých žúdoUcťch opraw a k 9dstraněni některých fskodli,n
wých Uepoťádků w cťrkmi. Skoda jen, že chtšjč wssecro

hned Ua kwap Urownati a naprawiti, nessetťil pťi tom
whodné mirnosti a jemné ssetrnosti k osobčim rozhodU:
jicim a poměrúm až až pťiliš zakotweným. Nejdťiwe
chtřl začiti od kardinúlů. Jfa zncim jako mUž núbožný,
sprawcdliwý a lidmnilný, nalehal na francoUzskéswé kar:
diUúly hned w prwnčch měsicich pťčkrým spúsobem pťede

stlraje jim některč jejich núwyky i mrawy. Radilat mU
owssem moUdrú swe Kateťina Sienskú, aby raději zwo:
lil sobě nowý dostatečný počet kardlnalů, jež mezi Jtae
liúny k tomU zaschopné Ušná, š třmi pak aby zamýsslcnč
oprawy nejprw prowáděl; ale papež spolehaje až pťiliš
na wcižnost fwého úřadn, neslyssel ani sebe lepssl rady
a popUzowal tčm proti fobě kardinály. Mysie, še přio
jným a bezohledných jednánim swým wssecko najednoU
78
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Uaprawi, odwrcitil si tak mdsli wssech powúžliwých. Když
pak pozorowal toUhu Učkterých kardinálů po náwratu do
Nwignonn, tU Uejwsce pochybil papež tim, an jjm wh:
hrožowal, že by pak zwolil tolik nowých kardincilů wlaše
ských abh dosawadni přewahn francoUzských kardinúlii
úplUě zničili NewčaonU toUto hrozboU Uad mirU po:
pUzeni odcbrali se fraUcoUzssti kardinalowé š Řlma do Neu
apolska, a pozwali tam k fobě i kardanly w Ywignonu
pozůskalě OdtUd pak poflali papeži do Řtma fpolečUý

list wyzýwajťce ho abp složil úřad swůj, jelikož prý
od nich jen pro pťčlisslrý natlak ŘimaUU a tUdťž nen
platUč žwoleU byl Papež poslal k nim owssem 3 kar:

dinčllh, sliije

jim w mnobém powotiti, alc rozhorčeni

kardinč:lowě m počtU 13 ziskali i tyto k Uim wyslaně;
ačkoli pak cisať Karel M. fám k fmiřeUť powšbUzowal,

neUposiechli, nýkžrž žwolili tU protipapcže, teprw 36. le:

tého kardincřla Zeerského pod jmenem Klementa ssl.
(1378)l který se, jsa rodem FrancoUz, opčt w Nwign
noně Ufadťl. Tim byw nad mirU zastrassen UrbaU 71.
fesadil wsseckyjwě kardanlh ažwolil si Uin Uowých 29,
uu alc bylo již pozdě, rúna jchotš rirkwe šasazeUcižac
celiti se nedala
Celý fwět kťeskanský rozdwojil

polowice;

wětssi dil

se nhUi na dwč

meši nimi Nšmeckoa Čechy,

držely se sice ťádného papeže UrbaUa 71 ale FrancoUz:
sko a později i Špcměly a Skotsio pčidaly se k protipa:
peži Klementowi sll.
Nejwětssi Uehoda pťi tom byla,
že i Pařťžské wyjoké fskoly, na nichž tehdcřž tak slowUtni
bohosiowci a poctiws mUžowé Učili, jako Petr Nlliacký,

Gerson a MikUláš chmanžský, daly se swésti samolibostť
núrodnť a prohlcčsilh se pro Klementa.
Tak byla Uwem
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a neradUo bylo jř

odstranřti. Wčdělo sc owssem, žc má a můžc miti cir:a
kew jen jednoho ťádného papeže, ale mnozi newědčli,
který z oboU jest prawý papež, jchož sc pťidržeti slUssi.
zwlússtš kddž i Učcnci a danwnici
w tom wrtkawě si
počťnali, hledice wťce k nžitkům ofobnim ncžli kU prúwU
a profpěchU cirkwe. Powcižliwi a fwčdomitť mnžowé,
kteťi nedali fe ohlcdy jwětstými zmýliti, klonili se owssem
k Urbanowi ťimstémU, ale zwlásstě wc Francii mnozi
Uemčli dosti odwahy, weřejnč pro nčho fe prohlásitť.
Nčxkteťi z Uich těfsili ie,

drnhý pak sám opanch;

Umřeuli jeden z

jini

Uich,

že snad

žase čekalť, že snad koe

Uečně swčtská moc se do toho wložť a poťádek Učini;
ale obé je newyplňowalo; konečně byli jini, kteči dowoui
lúwalť fe obecného snčmU cťrkewnibo, jenžby pťimčl oba
dwa nynějfsi papeže k odřeknuti sc důstoj:losti této a pak
sčlm bh Uowého papežc wywolil.

2. sttrančxnt

rožkolU papežskébo Ua

sněmš w Kostnici

(1417).

Wclice zarmoUtčl sc křeskanfký fwět, wida se w Uao

ději swč sklamc!na, když po smrti Urbanowě (1389) wy:
wolen byl Ua papežskoU stolici opčt nowý papež z Nšao

pole jmcnem BoUifac

1)(., mUž sice bezúhonný, ale

pťútclům fwým až pčťliš naklončUý; a kd!)žbrzy po tom

zcmřcl chment

Mle (1394), zwolili kardinálowé fran:

coUzsstt w Ywignoně za jcho nústUpce Benedikta xlsl.„
ač š toU wýminkoU, aby fc o Uklizenť roztržth papežské
stoličč jakýmkoťiw

eprostxššdkčřeň,ňřřo, ťřUdč:ii řřeďň, i fřoxým

odstoUpcnřm postaral. ch zwolcný Benedikt ncchtěl todo
Učiniti, ač FrancoUzowé proto se od Učho oddčlili. Za:
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tim zemťel w Řimě papež r. 1404, a kardinálowé ťimu
ssti whwolili sobě UástUpce jmeUem JUUoceUce sll.,

a po brzké jedo smrti Řehoře

xll. (1406).

Wywoc

lili jej sice opět š wýminkoU„ aby se, bUde:li tťeba, sterě
š Benediktem poděkowal. Nle Uižúdný z nich Uechtěl se
mťsta fwěho wšdriti. ač toho prospěch cťrkewni jedUoty
UUtUě wyžadowal; tU dorozUměli se mezi feboU řimsiti
i awigUoUssti kardincřlowé, odstoUpili od oboU papežů, a
Uzawťrli, že wypissoU o swé Ujmě fami bez papeže

obecný fněm cirkewUt do Pťsy Ua r. 1409,
abd jiš jedUoU spor tento Urownali. Nebyli k tomU
odwcižněmU a erbyčejrtémU krokU owssem opráwněni,
ale tchdejssi UčeUý swět i š UinersitoU PařižsioU soU:
hlasili š jeďUčmim kardi!tálůw, erědoUce w té chwili
jiné pomoci, ač cťtili UezúkoUUitost i Uebežpečnost tohoto
mimoťádttého jedUáUi. Lid pak i kněžstwo přidali se tťm
radějč Ua jejich straUU, poUěwadž UeUstúle obtěžowúni

byli rozličnými dáwkami kU dwčma dworům papežsiým
Ua Uhraženi četUých jejich potťeb a wydčmi.
Bhlot

to k welkémU žalU i zkáze cirkwi katolickč, že

timto PisaUským sněmem dosawadni roztržka anepoťč:dkh
š Ui fpojené fe Uejen Uezmenfsily, ale jesstě zhorfsily a
rozmnožily. Nebo když žúdný z oboU papežů se do Pisy

na sUěmUedostawil, sesadili

kardinúlowé oba dwa,

a zwolili kU wsscobchě radosti 70letěho UčenéhobiskUpa

Milúnskěho Nle:attdra
7. Ua stolec papežský. Než Ue:
1rwala dloUho radost tato; Uebo když sc ani Bene:
dikt xxxx., při Učmž stúly Španěly, ani Řehoč xsl.
(š Ncapolskem) tomUto owsscm erprciwněUémU sefazem
w Pife Uepodwolili a nowě zwolený Nlerander, maje za
jeboU ostatUi kťeskanký swět, úťad papežský wykonáwat
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počal: widěl Udiwený fwět w šmatkUtomto wlastně tři
papežc,
ačkoliw owssem jeU jeden dle prcjwa mohl býti
a siUtcčUčtaké byl praon hlaon cťrkwe.
WelkoU wiUU tohoto zmatkU Uesli čteddejfsi krcilowš
kťcskanski, kteťi ze wfselřkých ohledů a profpčchů jednotli:
wým papežňm lahodilť a straUťli, Uedbajťce Ua skUtečně
potťeby ctrkwc a steskh lťdU; ale wětssi jesstě wiUU Uesli
jmenowaslť papežowé fami, že Uemčli tolik lcisky k cťrkwť
a obětawosti, aby šapťenťm sebe famých a pomťUUtim
ofobnť cti a zřskU dyli pťiložťlť rnky k dťlU tak UUtnámU
a UžitečnémU. K tomU jesjtě zemťel w roce jčž Llle:an:

der 7. (1410), a tU whwolen w Řťmě Uowý papež
JaU xxlsl. Uechwalnépowčsti a pamčti.

KonečUěotewťel fc r. 1414 obccný

Kostnici,

sněm

w

na UějžfeJan xxsll. osobnědostawil. Pťť:

ssli fem také poslancowé drUhých don papežů, ohlassU:
jťce odstoUchť jcjich, pakli také Jcm odstoUpi. Na po:
čútkU Ukazowal sc sice ktomU ochotn!)m, ale požději zmč:

Uil úmysl swůj a hleděl tajným swým odchodcm wyrow:
Uňnť zmaťitř. J sefazen jest od shromáždčných bisknpůl
a podrodiw se tomUto Uúler, žil pak jakožto bisiUp we
Wlasstch až do rr 1419; raké Řehoř xxl. podčrowal se
a obdržew za to biskUpstwi jedno, zemřel již po don
letech. Jen UepodajUý 83letý stařec Benedikt Ucchtčxl
UstoUpťti, pročež sefažen od fhromúžděných otců (zcmřel
po marném UťkotčkaletěmodporU re 1424), a za jedi:

Uěho papeže wywoleltMartin
rozfsafnost son

7.f pro mondrosia

wůbec ctěný (1417). Tak odstraUěUjest

konečně weliký rožkol w cirkwi, jeUž tolik let podrýwal
wňžnost chwyšfsiho biskUpa, Uemalé pohorssenť w kře:
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skanském swětě zawinil,
Uwedl.

a mnoho nepoťcidkú do cirkwe

Nynť tedy záleželo hlawnč na nowém papeži, abh
pomoci snčmU ráznč žádoUci oprawy we spráwěi w žio
wotě cčrkewnim zawedl, a nastalé Ucpoťridky cestami záu

konitými rychle odstranl, aby tak zabránil se wznik a
šrůst jiUým silúm, kteršž o swé Ujmč k tčmto oprawám
se nabčzelh.

š. 131. Zloťúdd w cirkwi wr 14. wčkn.
Pťebýwánť papežů we FrancoUzskUa szřllý

odtUd

roškol papežský byly welkým zlořúdcm w cťrkwi, z Uš:
hož fc mnobš jinš prýsstily. Nebo papežowé, jsoUccod:
wčsli od wlády frcmcoUšskošshowčli často aš pťťliš žúdoo
stem a pťúnim jejim, neohližejice je stchoU mčroU Ua
ostatnť potťcby celél)o kťeskaUstwa, čimž Upadli w podce:
zřcnť strannostč UepťislUssné. Núrodům pak tehdcjssim
zdálo fe, že papežská ftolice bcz Řťma sama již Uefe na
sobč wyznačený rč:š swěho snťženi a porUfseni, čimž wc:
lice na wúžnosti swč žtratila. K tomU pak pťidrUžila fe
i ta okolnost, že papežowé thsta a často bčz UUtné po:

třeby wkládalč

se do zč:ležitosti

fwčtských w jeo

dnotlčwých šemťch, jež wlastnč š wiroU Kristoon

akťea

skanským žiwotem nesoUwisely, z čehoš powstúwalt) nčkdy
wclmč tUbé boje ď panownťky, ktcré obyčejnč kU fskodě
cirkwe konččwaly.
Přč tom owssem Uessetťeno ani mčry a prúwa, a

když tU pak Ušito často cťrkewnich

trestů

k účelům

poUže swětsiým k. p. whobcowúni z cirkwe (c:komUni:x
kacc), žastawenť flUžeb Božich (interdikt)„ počcxli mnozi
pokUt clrkewnťch lehce wažiti aUcbo ani Ua Uč ncdbalř.
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Také pťiobfazowáni cirkewnich úťadú wyšo
fsich i Uižssich dcřly se mUohé nepočúdky. Nebot Uěkteťi

papežowé na úij
dofawúdnťchprúw jiných osob, fobč fae
mým pčipisowali prúwo, obsažowati skoremwsseckanprúžd:
něná mista (prebendy, obroči) dnchoweUská, jako biskUpo

stwi, opatstwi, kanownictwi a faly, takže okolo r. 1311
ze 100 Upráždněných prebend jich papež súm 90 odsau
zowal. Prčřwem stč!žowali si na to panowntci kťeskanstč,
tak k. pč. sčřm zbožný Uúš Karel 17., že fe často bez
ohledU Ua potieby lidU a země a beze wsfeho ščetele kU

profpčchU cirkwe dosazowali do Čech i dUchoin ž cilj
žich zemi, tteči Ueznali ani poměrů země ani čeči lidU,
ano mnohdy ani w celém swém žiwobyti do Ustanowe:
ného jim sidla Uepťissli a w úťad pťidčlený se nerú:

zali, nýbrž najali sobš jiných

kněži (střidnikú), kteťč

misto nich za skrowný plat wssecky jejich powinnosti šau
stáwali. Ze tU často nehledčno tak kU schopnosti a swč:
domitosti stťidnikowč, nýbrž spisse jen k lčřci a nahodi:
losti jeho, jest owsscm wčc přirozencř.
Mimo lo stčžowaly si šwlásstč! kanownickč kapitolya

še někdy ž Řima

zadúwala se již napřed mnohá mista

cirkewni, ač jesstč ani Uprčřždnčna

Uebyla.

Tat

k. p. zadal hned prwni rok po fwém wywoleni Urban
N. r. 1378 dwacet kanownických mtst jesskčUeUpraždně:
m)ch U sw. Wita w Praze, ač měla kapitola fama prcřwo
k jich obfazeni.
Jesstě wětfsi stesky množily se, kddž dciwaly se dUr

chownt Uťady či pťijmy z nich i nedospčlým

ano i

dětem, zwlcifskč knižecim, w kterémžto pťipadě jen zjed:
naný střidnik dUchowni tUto fprě:wn a powinnosti ledan

dylo zastáwal.

Nčtdy pak spojowalo se wice cirkewnťch
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mist a úťadú (biskUpstwi, kanownictwť neb far) dohro:
mady jeU jednomU
mUži, ak již byl Ua kněžstwiUeb
biskUpstwť wyswěceU aUeb žůstal polchým Ucknězem (lai:
kem) Ueb klerťkem (duchownťm) Uižfsich ťúdú.
Tim owfsem rostly sice pťťjmy takowých hodnoo

stciťů cirkeinch, ale dUchowni spráwa a wira očiwidně
hynUly, ježto Ucbylo an možná, aby jediný mUž i pťi
Uejlepssť wňli

a Uejskwělejfsich wlohúch

wssecko to za:

stal, ať Uic o tom Uedime, že bylo mezi Uimi mnoho lidť
Ueschopných a Uepowolaných.
Nejwyšssiho wssak stUpUě dofcihly Uúťky, když fe pťť

takowčm odsazowáni počal bráti ch ohled na pťťbU:

zenstwi,

šUámosti

a dary,

(protekce, UepotismUš,

sťmonie) žwlússtě za Bonifacia l)(. Tťm staly se úřady

cťrkein zaopatťowacimi ústawy pro jistě rodin

a ob:

llbencc anedo docela i pťedměty Urodajnými tomU, kdo
wice podáwal ďez ohledU na schopnosti a hodnost Uchúu
zeče. Množi sice pachtili se po takowých mistech wýnos:
Uých ale mezi Uimi málo bylo těch, jeUš mohli fe hoo
nositi oprawdoon
horliwostť a skUtečnoUspůsodilosti k
zastáwánť úťadU cirkewniho.
Tťmto Uecťrkeinm obfažowánim dUchowUlchúťadů

klesala owssem kážeň

dUchoweUstwa.

Nebo mladť

a Uroženi páUi„ majťce tak skwčlš postaweni a zaopat,ťenť,
Uestarali se často an o swé wyswěceni a potřekmé wč:

domosti: a Uemajice mUohdy an

powoláUč ani ducha

cťrkewUťho, sbáněli se po zábawě a rozkossech, po Uád:
heťe a kratochwťli, po honbě a rytiťských hrúch wice,

Uež po modlitbě a službě Božť, po kostele a dUchoin
sprúwč. Jednalo se o to, aby čim w hojnosti oplýwalť,
zasr přijemUě Utratili.
ščl Uebydlice často Ua misté wyo
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kúzaném, Uedoblťšeli takě na fwč žástnpce a UcihradUiky
a tUze pťisUš Ua tyto dolehati an Uemohli, jelikož sami

zákan Páně a cirkwe Uessetťili.
N kněžstwo widoUc takowé počťnáni swých pťedr
siawených, pčiwykalo podobněmU šiwobyti, Uad seboU doc
žorU a pťed feboU přikladnčho wžorn Uemc!ejčca TUdiž
pak i wěřici lidl wida fmntnč obrazy pčed seboU, spoU:
sstťl se také beže strachU a ostýchcinl wťry i žiwota
kťeskaUskébo.

Štěstť bylo, že chchcizeli an w tomto čafe mUoži

mUžowč oswiccnť
wntch

ř w žiwotš

a bezúhonnť

w úťadechckrken

kťeskaUském, kteťi slowem i skUtkem

poUčowali lid o wťťe i mrawech; wedoUcc fami pťťkladný
žiwot, žehrali Ua Ucpořč:dkdw tom ohlch wžUiklé. Mimo
mUohé papeže a bisknpy nalehali Ua zlepsseUťtotoi mnozi
Učenci a kUčžť a na tehdejssich fnčmech cťrkeinch Usilou
wúno horliwčx o odstranšUi těchto UecirkewUťch poměriiu

Widno š toho Uejlépe, že Uebyla tedy fpoUsta
obchá,
ač se hrnbč rozssiťowata a taktéž paton. že
i cirkew sama dbala o jeji odklizeUi.
WelikoU přičimx k tchdejfsi Uespokojersti
kUťžatr
bisknpů i kUězstwa, zawdaly také pťiliš časté a Uěkdy

dostč welké poplatky

do pokladUice

papežské.

Jelikož se UeUstálým rošssiřowánťm moci papežské iwyo
dánť řimské stolice Uad mirU množila, bylo třeba, aby
se wynassly pramenh, odedž by fe pčijmy papežské
šwětssowaly a to tim wčce, aU přijmy š papežfkěho
stcřtU skorem Uičcho erynússcly
a wsselikú wydáUť,
šwláfsk Ua wyskaltcctwo a flUžebUictwo rostla.
TU
tedy Uejprwč těžer z osazowúUť cirkeinch úťadů.

ZwlásskJan )(xll. (rokU 1316 u44)

w tom ohlch
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wyUalczl
sazowaly
cirkein
šačež se
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a zawáděl nowe dúchody Kromč toho že obn
fe wýhradUě čim dúle tim wtce wfseliké úraďy
š Řima a to často i před jejich Uprašdněllim
atci platit mUselo Ustanwil papež tento take,

aby každý cirkewni

hodUostúť polowičkU z pččjmů swých

w prwnim roce (aUUaty)

do ťimsképokladUice odwedl,

Uepočitaje w to Uikterak taPU za Ustcmowelti samč wymč:

ťenoU. Tak měl platiti Pražský arcibiskUp Wolbram že
Škworce (1397w1402)
ža fwč palliUm 2416 rýslských
šlatých we zlatě, a z přijmů prwnťťxo roku 3000 zl.
NejobtťžUějssi pťi tom bylo, že tyto samy w jobě již
dofti welikě fUmy odewšdány byly k wdbirriUť najatým
lidem, kteťi Ucmajice často potťebné wzdělasloski a pa:
tťičné wúžUosti Ueznali šcidUého ohledu, a nechtčjice ani
chwile počkati hUed klatboU papežskoU whbrďžowcxlid Nčkdy
docela žúdali tito lidé wětfsi fUmy, Uežb!;ly Ustanowenh,
an wybirali je i tehdcřž, když dosazený hodUostúť jich
súm Uemčl Uebo mezi tim brzd po Ustanweni žemřel.

Tak meeli za PUchnika, jenž rr 1402 za Pražskétgo arci:
biskUpa jmenowčm br)l, alc jefstě pťcxdwUfwčceUim Umťel

a tedd žúdUých přijmů š arcibiskupstwl samého erzul,
po jeho jmrti čessti púni jako rUkojmč jeho platiti.
Také lid počinal stčžowati sobč Ua stúlé platU a
dúwkd; Uebo poťcid wdbiraly se wsseliké pťifpěwkd na
tažeUť kťižúckččach wýprawy proti TUrkům, ač se šroš:
ltčných pťičin žcidltčlnepodUikala. Timto fpůsobem možUo
sobě wyswětliti„ že do pokladslire řimské sessly se peniše
w silmě až k wiče UepodobUě, jako wppraije
fe o Jc:l

Uowi AM., že žaUechal po smrti jwš 18 millionů šla:
tých w hotowosti a za 7 millionů klenotů. wasem shroo
mažďowal prý to na kťišúckon wýprawU, ale již foUwěci
ešée?

Ztořády w cirkwi.

errle
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čekali Ua Ui a Uepřcdloženým žawdalo to šú:

miUkU, aby pUpeže z lakomstwi

Núrodowé

obwiňoldoalča

pak, zwlcifsk sraUcoUzský, Uěmrcký a an:

glický těžce nesli neUstále požadowaué nowé danč l cir:
krwnim účelům, eridoUce z Uich Uijakého Ucřboženského
prospťchU.

Nejnepťiměťenějssibo prostťede

wssak Uchopil fe

Bonifac lx. (1389w1404), ač z Uěhonikoliw oU, nýbrž
ch jeho pťátclé koťistili. Ncbo kromč penčžitšbo prodcjc
úřadú cirkcwnťch poUžil k rozmnoženi

důchodU ťimských

i wsselikéhowýtěžku

jež dle fwědcctwi

ž odestků.

tchdejssich letopisců se wěťkcťnm lidU nabizelU takowým
UeflUfsným spůjobem, že wúšnost jejich wždy wice tle:
salae Pťedpisowalo je owssem k dosaženť odpustků wždy
přijeň swatých swútostť, ale misto obtižných a ždloUba:

wých poUti do chrUsalema a do Řima wykonala se jeU
poUt k domúcim

chrcimům Pcřně, a za toto

UlehčeUi

Ustanowenč penčžitč dárky je wybiraly. Wybirúnt těchto
poplatků wssak častokráte swéťeno býwalo Určitým wýu
běrčim, ktcťi mnohdh Zapominajice zcela na úmysl cira
kwe, chowúnim swým pohorfsenť w lidU wszšowali.
Takowé odestky pitřliš často fe wypijowali a wždy š pe:
Uěžitými wýlohami byly fpojeny; wýtěžky pať jejich někdy
odracely je i k rošličným účelům, š nimiž lid Uefan
k;lasil Uebo wira

Uičebo činťti Ucmčla k. pe k wúlce pa:

pežů proti rozltčným panowntkům ncbo Ua potťeby a
wydáni domU papežského; tak se flalo, že křeskanský lid

Ua odestky mnoho Uedbal, domýssleje se, že odestky
sUad wydúwaji se jpisse pro ty7 pťispěwkh, nežli ze šboža
žUeho úmdsln kUfpajeni desi. Ze pak je 1yto plath wice
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jefstč zwčtssowaly, kdhž dwoji dwůr papežský zaťišen bhl
a tcdh dwoje wýloby UUtnš byly, jnadUo lze nahledUoUti.
Wcsskerě tyto zloťádh množily se znenáhla w cirkwi
křeskanské, a šawdúwalh pťičinh k sprawedliwým steskům„
pročež Ualéhčmo že wssech stran Ua odstrančnť jcjich a
zawechi UUtUýchopraw.

x.
Misir Jmt Hnš, jeho pťedchlldcowéa
sřonpenci.
š. 132. Tonha po oprawcich w cirkwi.
Nepoťúdky, kterě powstaly w cťrkwi délkoU časU,
šwlússtě pak rozkolem papežským a Uecirkeinm obsašoo
wáUlm dUchoweUskýchúťadů, působily fskodliwč Ua žiwot

wčťicich. Nebos klesala wždčlanst i mrawnost kUězstwa,
a z toho šaje ssiřila sc zkciza wiry a žiwota kťeskansiěbo
mezi lidem. Nescházeli owssem nikdd za podobných dob
w cirkwi mUžowě, kteťi fwitťce Uúbožným žiwotem
a žion
wkrou pošdwihowali hlasU swěho poUčněho,
wýstražněho i kúrněho, toUžice po UUtUých oprawúch w
cirkwi a po Uapraweni mrawůw kčeskankých, pťihližejťce
pťi tom jen k zákoUU Púně a k powoláni cirkwe jcho.

Nejznámčjssitč dobh jsoU: jw. Petr DamiaU:
jký, kardinal a biskUp(ř 1072), sw. Bcrnard,
opat
cisterciacký(ř 1153), sw. Brigitta,

kněžna sswédsiú

(xlu1373); tito ostrými slowh whličowali úpadek wirh,
mrawů i ťúdů cirkcwnich a pťťfnč whšýwali k oprawúm
rhchlým.

A w cirkwi Uznáwaly fe skUtečUětyto wady

ToUha po oprawách w cirkwl.
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a Uedostatky jakož i opráwněnost horliwých těchto kara:
telů, lteťť wesměš mezi Swaté počtenřbyli; ale žádoUci
oprawa tato, kjejimUž prowedeni dloUholetě, rázné a ne:
Uleijťci činnosti se wyžadowalo, zdržowala se pťcc nea
Ustále, prúwě proto že papežskú i biskUpské stolice, jež o to
zasaditi se nejwťce byly powinny, předcwssim famy dů:
kladné oprawy potťebi měly.

Časem wystUpowali i mnozť Učeni, zbožnť a
bczúboUnť mušowě, kteťi š ncličrnoU Upťimnosti
lťčili tento staw cirkwe, a horlion
snahoU o zlcpfseni
jeho pečowali. Pťipominúme tU předewssim welikěho bá:
fUika wlašského Dante (xf 1321), který šwláfstě w nee
fmrtelnčm swčm dile (Božskú komedir) tehdejssi mrawy
liči. Zwlcisstniho wfsak powfsianti
zasiUhUjktU wya

foké

sskoly

Pařťžské,

jejichž profešsoři tehdáž

obchč wcižnosti w kťeskanskěm fwětč požiwali. Z nich
pak w nafsi wčci wynikali znameUitými spisy i pro:
slUlým působenim swým na cirkewnťch tehdejssich snřn
mich předewfsim kancliť Uniwersity Pařťžskč a spolU

kardinal a biskUpPetr

Nlliacký

dwa jeho slowUtnižúci MikUláš
fešfor,

(ř okolou1420), a

Klemanžský,proo

kanownik a spolU fckretúř papežský (xlxok. 1434),

a drUhý kancliť fskol Pařižských J an G ers o n (xř 1429),
zwlússk ze sněmU kostnickěbo fwětU kťeskanskčmU dobťe

známý. Tehdejfsi doba wúžila jich sobě nad mťrU pro
jejich cirkrwniho dUcha a sslechetnoU wůli, jessto při
wfselikých swých snahách jen cťrkewnimi prostředky a ceu

stami zúkolmřlými opraw w cirkwi fe domáhali. Než i

jednotliwi papežowé

a biskUpowč starali se o nán

prawU tUto, ač bohUžel nenalezali bUď podpory anebo

dosti fťly a ťasU k prowedeni jcjimn.

Jmentcme

tu
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Jltnocence

ss. (xlx1362) a Urbana

7. (djx1370),

jenž w ofazowáni mist cťrkewnťchk fprawcdlnosti přihli:
šeli a mUohč Uepoťcidkyodstraňowali, papcžc Řeboťe

)(U., který r. 1415 sklčldalfon
abh se jednota w cirkwi docilila.

hodnost cirkewni, jen

Taktéž počinalifobč i teddejssi kardinalowě,
kteři jcsstě pťed wolboU šawazowali bUdoUciho papeže,
aby wsseckowynaložil, an tťebaš t odstonpil, jeU abt)
opět jedUota we spráwč cirkewni mohla byti zawedeUa.

Z tétéž pťičinh rošepsali kardinúlowé ti obecný cir:
kewni fnčm do Pisy (1409), starajice se lU o koncčné
osazeUi stolice papežské, a w tomto sslechetUém úmhslU

také pokračowali i Ua fUčmě Kostnickém (1414u1418),
jen aby se žúdoUci oprawa w cťrkwi dociliti mohla.
Již

w letech Uásledeicťch

UaťišeUh bhlh

skUtečUě

přičiněnim Uowého papeže Martčna 7. UejnUtUčjfsioprawh,
žwlússtě w osašowáni

dUchoweUskr)ch mist

a peněžitých

dáwkách kU dworU papežskěmU. Na sněmě pak Basi:

lejském
EUgeUa

(1431u37)
doťonččno jest ža Uč:stUpcejeho
17. toto dťlo oprawné ermena ohledně do:

sazowáUxčkněži a odbýwáni fynod, jakož i š ohlcdem
Ua kázeň dUchowenstwa a Užiwčmi cťrkewnich trestů.

š. 183. Wikles w AUglicku.
Wedle těchto ckrkewnťch reformatorů čili horlitclň
pro oprawU mrawň a ťádů kťeskanskýchwyskytowali se
ř jinť Umžowé w cirkwi, kteřť sicc takč Usilowali o oprawU

cirkwc ale w 1iném rozfabU a jinými prostťedky. Chtělis

dle wůle a Učlhledů swých wlastnich Učkdyi Ua
překot,

zawáděti oprawy

do cirkwe, nebcroUce Zťetele

Wčrref w Anglic!xx.
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k cirkewnťm ťiditelům a sněmům, ale žasahUjťce i do
UaUky a dosawádnťho zřťzenťcirkwe, při čemž buď pťsmo
swatč dle wlastniho

jich wýkladU ueďmačb
na Uejwýš

jesstč

prwnť wěk křeskanskýmčl býti wodťtkem a tozhodčim. Dou
mnělť tito oprawcowé měli často wice chuti a horliwosti
Uešli rozwcchy a opatrnosti; zwlcisstě když se jim Uějakě
pťekážky naskytowaly, tU nessetťer pak anť slUssnosti
w slowťch i skutcich.

RokU

Jan,

1324

narodil

odtud Wiklef

se w aUglické wsi

Wiklefu

nazýwaný. PťifpěUťma podporoU

dUchowenstwa dostal fe do sskol a stUdowal pozdčji Ua
wyjokých fskolcich Q:fordských, chtčjr Ua knězstwť poswě:
cen býti. Maje welikě schopnostts dyl zbčhlý w pťfmě

swatém, jakož i wpráwech a mUdrctwi, deikaje spoln
erdhčejnox: pťstostť žiwota a neúbonnostč mrawú. Již
záhy wedla ho čilá jebo powaha ipilUé čtent pťsma
swatébo, aby wstoUpil do řady reformatorů cťrkewnich,
a proto napfal jsa jesstč mladťk w tom fmyslU člcinek
„o

poslednťch dodách cčrkwe“, blizkr) konec cťrkwc pťedu

powidaje. Mělt owssem Wiklef welkou dychtiwost po
rychlěm prowedeni opraw, awssak nemčl ani dostatečné
kussenosti ani potťebné stťťžliwofti. Nejwětfst UechUtpo:
citowal Wiklef proti tehdejssim chUdýmmnich ům (men:
dikantům), kteťť wiibec še fwčtfkým dUchoweUstwem do
častých tťeUic wťnoU i bez winy swě přicházcli; zwlússtě
pak ždčili fe mU býti Uebczpečnými, že měli welký wlřw

Ua ftUdenty O:fordskě. Proto napsal ostrý spiš „Protť
silným a šúmožným žedrúkům“; přirownáwal mnichy
kfarifeůmazákoněkům za časi:Krista Pána, obracel na Uě
wfsecky důtky Spasitelowy a mrawokčxrné čeči proti fau
rifeům

a wyhlassl:je je za marne zaháleče, kteki Uežijť
8
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dle apofstolského wzorU a rozkašU cmi dle přikladU prw:
nich kťeskančt. Profešsorům
Q:fordským lťbčla fe ostrci
čeč tato, a Za UedloUho přijali Wiklefa do počtu mistrů
Q:fordských.
Nno súm arcibčskUp, zdcřse, že byl Uaklo:
něU Wiklefowi; Uebo bržo swěřil mU w jedUom knčžo
ském ústawě, jejž fcim r. 1361 w Q:fordě zalošil, wrchnť
řťzeni, odstrcmiw odtUd dosawcřdniho ředitele mnicha,
jenž š prosešsory Uniwersitnimi w Uějaké byl rozepřč
(1365).
Než UcistUpce Ua arcibiskupské stolici jsa takč
mUich, swěťil opět řčzeUťtoho ústawU býwalěmU ťediteli,
jelikož se mnifsi horliwě o jeho žUowU dofazeUč Ucházeli.

QdstraUěUim timto bhl Wiklcf Ua Uejwýš popUch, a
odwolal fe k pclprži„ ale papežský wyslaUec eryhowěl
odwolánť jeho (1370), a odfoUdil jej š pťiwržeUci jrbo
Pro nedostawenč

fe ku foUdUd Qd

tš

doby

Wiklef wcřfsiným hnčwem proti ŘimU,

zahořel

jelikož er

nciwiděni prolinčci
jeho we fporU tom Uad Uťm
zwitězili, a on z wýUofUého toho mista k welikémU
zahanbenč fwémU byl odstraněn. Bylor mU fice misto
toto Uahražer jinými tčemi misty w dUchowni sprciwě
a důstojnosti krúlowskčho kaplana, nicméUě čekal pťece
Wiklef Ua whodUoU dťiležttost k ukojeUč swého hněwU,
a ta fe mU brzo Uasihtla.
AUgličti králowé žawázali se totiž papežsiě stolici
za JUUocence Ul. (1213) ročUim platem, jejž wssakkrál
UhUějfsi Edward lll. (ojx1377) odwúdčti se ždrábal, jeu
likož dloUboletou wcřlkoU še Skotskem a FrancoUžskcm
wssecky pokladnice se byly wyprcřždnily. Když tedy roku
1366 Uedoplatek teU již ZšlctoU dúwkU obncissel, Upo:

manl jej papež; ale král odpowěděl, že platU onoho již
odw.ťděti ncbnde, aniž powillen jest, jelikož krcil Jan

Wirlef w Anglimx.
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(1213) prý bez swoleni lidU se ! odwúděni tobo platU
zawúzal. TU se jedcn mnich jal zastáwati plscmně práwo
papežské k tomUto platU; ale bned oboťil fe naň Wi:
klef, miláček králňw, še zwlússtnkm jpisem, whtýkaje, žc
wssecky strasti we fwětě bez toho pochúzesi od mnichů, a
dowoznje, že spťsse mú krcil práwo ano i powinUost,
aby penize swých poddaných w zemi zadržowal, Uežli
aby je posilal do Řima k „Uádheťe antčkristaee papeže.
W odmčnU za to Udřlil král Wiklcfowi profešsUrU Ua

Uniwersitč w Q:fordě, a tlm teprw dosúhl Wiklef wi:
tané přťležitosti, aby wolnč a weřejnč mlUwiti mohl o
mnifsich, o biskUprch i o papeži.
Mczitim wyskytl fe jesstě jiný Uowý spor B papežem
o obsazowúnť cťrkewnťch mist z Řima, pťi čemž welkč
ta:y z Nnglicka do pokladnice papežské pťicházely. což
arci citclné bhlo aspoň w tčch připadrch, když mnozť ci:
zinci, od papeže Ua anglickú mčsta bhwsse dosazcni„ ža
celý žiwot an jcdnoU anglické zemč Uespatťili, ale přijmh

fwé z Ynglicka pťecc !p,ybťrali. Wlúda i lid stěžowali si
Ua tyto nesrownalosti; ale ž počátkU Ucwfsimali si toho
komišsaťi papežssti; wyjednáwáno tedy poznowU we we:

řerěm smlonwúni w Brůgge r. 1375 š králowstúmi
wyslaUci, mezi Uimiž i Wiklef se nalezal, ale jeU múlo

bhlo tU UrowUáno; po donlctém jednč:ni nawrátťli se
tedy Ua zdět zplnomocnčnct králowssti a Wiklcf sdčlil
wýsledek porad tčchto krúli swčmU tčmito slowy: „Pye
stý tento zeswětfstčlý knčz ťimský jest nejproklatčjssi wya
dirač peUčzl“
Již pak začal Wiklef rozwinowati Uáhledy swč Ua
Uniwcrsitě

před x:!oslUchUčirmezi

duchowrltstwo sc

Uimiž zwláfsk mladssi

Ualezalo; Wiklrf horlil zwláfjtč prx:dti
89
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papežskčprciwomocnosti a proti bohatstwi knězsiwa. Máme
celoU řadU jeho spifů z té dobh, jichš názwy již dosti
swědči o obfah:x i směrU jejich a sice: „Q cirkwi a jeu
jťch údech;“ uu „O ďáblU a jeho towaryssich“ uu „Q
KrisiU a WlnttkristUllu „B Nntikrist:: a jeho towarhfsich“
uu „Q zchytralosti osscmetných knčžť, o žtwobytt dUcho:
wnťch“ uu „O hrůzcich jpoUsty, zrcadlo Nntikrista“ uu
„O whprstěni Eč:atcmcissceu
u a t. p. Mimo to zamťčil
zafe na mnichy, wytýkaje asi 5() blUdň a kaciťstwi, jimž
prú mnichowé Uči a w Učž wčřť.

Za to wffak erábali

takě mUifsi a wydsali zjebo

spijů 19 člčlnků proti prúwomocnosti papcž:
s kč„ žalUjice naň U papeže a obwiňowali ho také z blUdii,
k. p. žc zawazowal pod spaerim dUsse fwčtsié púnh,
aby cirkwi wzali wssecky statky, jakož i že papežč Upťral

práwo wyobcowati někobo z cťrkwe (1376) atd.
poslal

Papež

z té pťťčinU kUUU do NUglťcka, a sice krcili, arci:

biskUpU KaUterbUrskémU,

wersitě Q:fordské,
whssetřili

biskUpowi Londýnském:x a Unio

abd Učeni i fpish Wiklefowy pilnč

a bUdecli z kaciřstwi

UswědčeU, abh ho bUď

hned zatkli aUeb aspoň weřejně za blUdaře probláfili.
Nle dwčtr krcilowský mocUčpodporowalfwého šamilowa:
ného obra:rcc a Učitcle. Zaweden š nťm sick dwojť we:
řejný wýslech pčcd dwčma biskUpy, ale při prwnťm za:
stáwal

se ho scim krúl, a pťi drUhém zasc lid od krěr:

lowa

k tomU poUUantý Proto také newhncssenžádný

rozsUdek Uad Wiklefem,

ale poUze žadcin od Uěho wý:

klad těchto článkU, aby fe do Řťma zaslati mobl a dan
mU jen napomem:ti aby o tom bUdoUcně UemlUwil a
Ucnčil. Alc Wiklcxf odpowěděl k tomnto napomen:xti Uou

Wirlef w Nngltckxx.

wúm fpisem: „B rozsstěpeni ťťmskúchpapežů“,
tak lid pro febe zťskati.

1l7

chtěje

TU odhodlal se Wiklef bojowati již také proti na:
Uce cirkwe katolickě: proto pťedewssim pťeložil bibli do
jazhka anglickěho (rokU 1380) a rozeslal Uěkolik chUdých
kněži po Nnglii, aby Učenť jeťjo rozssiťowali. Tito pak
žapočali UejchoUlostiwějfsi ale i nejlákawějssi wěci, ká:
žice lidU. že se maji cirkwi i kněšstwU statkw odejmoUti.
Než když tťm powstalo zboUťeni lidU, Uleklfe toho dwůr,
a pťipisUje pťččinU toho jen Učenť Wiklefowu, rád bd
se ť;o bdl sprostile TU práwě shromciždilase synoda Lon:

dýnskú 1382, zawchla 24 článků ž jrho fpijů;

král

pak roškázal, abh Wikles ž wysokých sskol byl odstraněn.
BU Uechtěl sice odstoupiti; ale nemoť;a postawiti se proti
moci, přečetl aspoň shromáždčným bisknpům fwé wd:
žnčmi wiry a Uchýlil se na farU Lutherworthskox:, kdež
pak dúle spifowal swč Učenť. Jesstč odtUd wolcin byl
jedUoU k zodpowťdáni do Řima, ale i tebdúž odpowěděl
opčt jen pťsemně; konečně rančn mrtwicč skonal w ko:
ftele w 60. roce wěkU swčho r. 1384.

Wikles napfal spisil welmi Umoho: tak pťedewfsim
pro lid wydal wýkladh na Wčťim w Boha,na 10 Božťch
pťikážanť, Ua modlitbu Púně, na ewcmgelie, také fepsal
prostonúrodnť katechismUš pod núzwem „Chudý wenkou
wanee.

Z UčeUých spisi:, jichž sepsal 14„ obscchuje spiš

š nášwem:
lošuš)

„Čtwero

knib núdožnšho rozjimcinč“ (Min.ud

soUstawně a skorem úplnč celé jcho Učenť, ž Uěa

hož tUto jen nejhlawnějfsi člúnkh Uwcidime:
Pifmo fwntš jest jediný a dostateťmďpramen Uťeni Krie
stowa, proto co w Uěm neUi, Uetťeba wčřiti.
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BiskUpowč UejsoU z UstanweUť Kristowa, tťnt mčUč pak
papcž, ale UstanoweUi jsou pozdčji od lidť ku zkaze clrkme
Nejswětčjssť swútost UeUč tčlo a krčw PúUa Uasiebo Jea
žťsie Krčsta Uýbrž 1est to poUze chleb a wlno
Msse swatú Uenč žadmi občt.
Clrkew Uemú mlti jmčUč žádUčbo; kdo 1č 1měUť dal
chybil; jměUč bUdčž cirkwč odUato
BiskUp Ueb kUěš,1eli w hťťchu UeUdčlujeplatnč swcitosti.
Papež Ueb mocnúť, jeali hťťstsk, ztrúcť wssecka prčlwa

anow,Uickú
UstUiho wyzUúm hťťchů čilč Zpowčdi UeUť zapotťebť

deUsstěUl časUýchtrestů ťili odestky siussi zawrhUoUti
Pomazúnť swatymi oleji UeUi žúdUoU swútostť
We swčtč wlčdee ofUd čili wsiecko je Uutno a Uapťed
již Určeno, a UejeU ťlowčk ase i Bůť) súm musi se osUdu
podrobčti.

Teprw r. 14l5 dne 4. kwštna wyhlásil KostUlcký
fněm cťrkewni 45 a jiných 264 článků wytažených ze
spisů Jana Wiklefa dťlem za kaciťské Ueb blUdUé a mhlné,
aUebo aspoň za pohorssliwé a Urcižliwé.

š. 134. Pťedchňdcowč dUsitstčdo hnmč w Čechňch.

1. Některé se!ty středowěké w Čechách.
Již w potowici 13. stoletť objeiji
fe w Čechách
stopy nějakých pťiwržeUcůUčeni Waldcnskeho,
aU
papež mencenc 17. r. 1241 wyplcnčUijejich prelátům
českým pťikazUje zwlússtnť bUsloU. Teprw z jedné listiny

r. 1318 papeži JaUU MU.

zadané dowťdúme sc, že prý

oUěch „kaciťůw (Walchských) bylo tolik w městě a biu
skUpstwť Pražském, že mčrli i swého arcibiskUpa a fedm
biskupůw, a každémU že jich podťťzeno bylo po třech
stech.“

Pťedchůdcowč bnsltskčbo hUUtť.
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W r. 1256 pťissli z Nčmecka do Čech tak zwan
M r ská či (bičowatelč, flagellcmti) ; mčli hlawU zaknklenoU,
hoťejfsi čcisttěla pak obnažerU; každý ž Uich držel w rUce
bič z Uěčolika ťemenů spletený, Uzly a bodáky opatťeUý;
Ua odčwU a klobonU mčli čerwemě kťiže. PUtowali w
zústUpech po 100 až i 1000 a wťce od mťsta k mťstU;
dwakrčlt za den dčlo se weťchč bičowánť až do krwe.

Mrskači honosili se, že prý maji list Krista Pálm, ktcn
rýmž UaťizUje toto bičowúUť Ua mistě swátosti pokúUť,
tak že Mrskúčowé fobč Ua wzújcm bez zpowčdi rožhťee
fsowáltť Udělowati mohoU.

W tomtéž čase přibylido Čech 1aké „bratři

Uého dUcha a dobrowolné
wodce fwého DUlciniani

wol:

chUdobh“, dle pů:

Uazýwani, kteři nedowolo:

wali miti Uějakého jměni pťiwržeUcům swým,

a proto

mUohých pťestUpků se Uásilně dopoUsstčli, zwlúfstč lp již:
Uich Čcchách, takže pcm Qldťich z JiUdřichowa Hradce

r. 1335 wymoht sobě od papeše powolenť, abh proti jejich
wlUpowánk se do přkbytků aboťenť domů mohl šakročiti
brannoU mocť jako proti kclciťůmzN poUěwadž za přičiUoU
tajných fchůzek swých w skrýssich a jamúch Upaduli hojUě
w podezťeUi Uemrawného žiwota, a Uěkteťťz Uich snad
také skUtečUč dopoUsstěli se přečiUů těchto, přeždiwšmo

jim „jumUiků.“

2. Pťedchůdcowé HUsowi w kašatetstwi
w Prazc.
Tťsmto bloUzniwým sektáčstwťm stťedowčkým počal
se w Cechúch také rozfsiřowč:ti dUch cťrkwi Uepřizniwý a

proto welmi wťtáni byli w Prazc Uěktcřihorliwi kazatelowé,
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kteři kárajťce Uemrawy lidU i kněšstwa fpolU také dolěa

hali na odstraUěni některých nepoťádků w cirkwi. Jelia
kož pak pči tomto horleni počali hloubati i w UčeUiciru

kewnim: jmentč se obyčejněwdčjepise „předchůdci“
HUsowými. JmeUUjeme WaldhaUscra, Miliče a Štěknu.

Konrád

WaldhaUser,

německýaUgUstiniánský

kanownťkz RakoUš, powolán byl do Prahy od Karla 17.,
jsa nejprw kazatclem U sw. Hawla a pozdčji sarúřem

w Týně (1360u1369).

Kázaje obyčerč pro množstwi

posluchačůw pod ssirým nebem horlil důtkliwě a erhro:
ženě proti neťestem mrawnimi protč swatokUpectwť,nessc:
tťe ani dUchowenstwa žwlússt klússternťho. Kášani ziskala
mU obecnš obliby U lidu a půfobila patrně Ua oprawu žio
wota PražaUů, ale mnissi stčžowali si na bešobledné čečijeho.
Stejnč š ntm wšdčláwal zase české obywatelstwo

Pražské kanownťk swatowťlský Milič
z Kro m ěťkže
(136471374),
jenž odčekna se wssechhodnosti a přťjmů,
počal kážati nejprwč U fw. MikUlásse Ua Malé straně,
na to pak U sw. Jiljť, a w stáťť fwém i po německU,
když Waldhauser Umřel, w Týně w Praze. Pobožný a
Učený kašatel tento rozjařowal obraznosti son tak poa
slUchače swé, že někdy i tťikrút denně kcižati meel, a
dolehcrl jesstě pčtfnčji na čistotu mrawů nežli WaldhaUa
fer. Nn wssak při wssi fwé stččdmosti dary takčra obfy:

páwán byl, rozdáwal jc opšt potťebnými nemocným a za:
ťťdil pro obrácené kajicnice i zwlásstttč dům w Praze,

„JerUfalem“ nazwaný. Taktěž ďyl nejen horliwým špo:
wědnťkem a dUchownťm rč:dcem mnohých, ale č whbor:
ným

Učitelem mladťkůw,

ktečť se U Uěho ku stawU dUu

chownťmU připrcchmočxli.a Zabraw fc wssak až přťliš do
tajemných obrašů a podobenstwt w bibli o přťchodU

Předchůdcowč hUsitskčho hm:tť.
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antikrisia, Uacházcl již tehdy skUtky jebo w každém stawU
bez rozdilU, což mU arci mnohé Uesnáze fpůsobilo, takže
se k obraně jwé dwakrcit odebrati mUsel i k joUdU pan
pešskémU nejprw do Řima, pak do NwigUoUU, kdež zea

mřel. (1374).
Po Uich působil w tomto dUchUtaké Mistr JaU
šc ŠtěkUa š ťádU cisterciúckéhopo roce 1373 jsa ka:
Zatelem w betlemské kapli.

3. Pťedchůdcowé HUsowi w oborU spijowa:
telském.
Po Milřčowi hUUl timto Uowým dUchemw cirkew:
nich wěcech zwlússtě Učený mistr a rytiř český M atěj

z Janwae
Uadssený žák Miličůw, kanownik a spolU
zpowědnšk U sw. Wťta w Praze (1381b94),
kdež ti:
chým ale účirmým spůsobem pracowal pťcg 20 let kU
spúse jobš swěřeUých dUssi. Bři tom také složil celoU
čadU UčeUých spisil bohoslowčckých, jcž později sebral w

jeden celek š Uázwem: „B prawidlech starěho iUowébo
zčxkan,“ ač bh je bylwssim práwem Uazwati mohl: SkoUc
mčmim o kčeskcmstwiprawém a lichěm. Prawidla tato.
dle nichž posUzowal wssecky tehdejssi zjewy w cirkewltčm

i mrawném žiwolč křeskanů, wybral
skoUmáUi pisma swatého.

hlawnč! z pilného

Pťihlťžeje pak pťedewssim ku prwotni dokonalosti
žiwota křeskaUstého a wybizeje hlawně kU intťUi úctě
Boži, kciral pťilissné nadsazowáni obřadů zewnitřnich.
Za to wssak tim horliwčji wybizel k častčjfsimU přijťo
máUi UejswětějssiSwátosti, možUo:li i pod obojť jpůso:
boU. Bwssem že Ueznal Wiklefa, Uež pťece lzc již U
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něho podobný fměr pozorowati, jen že fe neodchýlil tak
daleko od katolickč nanky. Matěj ž Janowa často až
přiliš horliwě wywyssUje pťsmo sw. Uaproti ústněmU po:s
iděmť,ujakož i rúd Užiwú flow o prawčm

a čťstém nčeni

KristowU naproti pčťdawkům a wýmhslům lidským. Než
pťi tom ssetřil wssUdeposlUssenstwi kpťedstaweným swým,
odwolal (1389) k jejich žádosti ibUed, co w působeni
a Učeni jeho chybného nalezali, a podrodil fe pokUtěcir:
kewni. Nicméně jest zakladatelem a dUssť celé sskoly
mUžú, kteři brali se jeho směrem a mnozi znich ssli w
skUtkU w nčkterých wěcech i dále nežlč súm Wikles, jak to

pozdčji n Tádorsiých Uwidime.
Z ústUťch pťednássek mistrůw Pražských Ua Uniwer:
sitě, ž kázani zwleifsk Miličowých, jehož žákem fcim fe

nazýwá, ze spifů Matěje z Jňnowa a z wlastUťho pťe:
mýssleni u psal UábožUý wladyka (rhtťť) a mUdrc český

Tomúš

ze Štitného

Ua fwé twrzi a wsi stejného

jmena w TáborsiU (zemťel okolo r. 1402) kťcskallskéspijh
swé wzdělawatelné pťedewssim pro fwé ditky. We spťa
fech tšchto whkládá wťrU i mrawh kťeskansié zcela sice
w dnchU cťrkeinm, awssak pozorowati lze n něho žnačně
směr nábožensiý we smhslU nčitelů a fpifowatelů drúwě
jmenowaných; tak ohledně úcty fwatých odporUje sice
Š:čtný Matčjowi z Janowa, ale w UčeUio nejswčtčjssi
fwútosti bdl dh bez mála jesstě we fwém siáťi k Wikle:
fowi se připojil.
Z jiných znamenitčjssich mUžů w Praže pťipomia

náme Mistra MatoUsse
(xjx 1409),

z Krokowa,

Pomořana,

který na nniwerfitě bohoslowecké Učil w těchto

letech (1387) a horlil we fzoifechfwých pro UáprawU poa
rUsseneho stawU cirkwe; z Cechú pakjmenteme prwnťho

Mistt Jan HUš w Čechňch.
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kazatele prciwč založeUé kaple Betlemské (1391) Jana

Protin,

českčhoplodného fpifowalele téhož směrU;a

HUš sám mluwk w jednom kážanť fwěm o celé ťadč
starssich prosešjorů českých, kteťi howěli rúžu tomUto
oprawUémU.

š. 135. Miftr JUU Hnš w Čcchrich.

1. Dťiwějssť jeho žiwot a powaha.
HUB narodil

fe w HUsiUci, w pifeckém kraji rokzl

1369. StUdee w Praše Ua whsokých sskoláchzúčastnil
se w 24. roce wčkU swého také w tehdejfsi weťejné po:
božnosti w čaš milosiiwčho leta r. 1393 putnje na Wy:
ssehrad a posič se w tom úmdslU. Na to sial se baka:
láťem bohoslowť a misirem jwoboduých Uměni Ua arti:
stické čili filofosické sakUltč. Staw se r. l398 prosešso:
rem na Uinersitč, šasiúwal téhož roku we saťe swato:
mťchalfké w difpmaci še swými kolegy nčkterč zúfady Wi:
klesowt). Jfa wyiwěceU Ua knězstwi asi w Z0tém roce
wčkU swého Uastonpil kazatelský účad r. 1401 w kapli

Betlémské

Ua Starém

mšstč Pražském, teprw pťed

10 leth od dwou horliwých mUžů, PmedUbického rodúka
J:ma z MilheimU, tehdúž králowikého dwoťenťna, a od
mčsskana Prašjkého Kťiže kramáťe, kUhláfáUi slowa Bo:
žiho w českém jazykn založené.
Již r. 1402 stal se reklorem Ua Uniwersitě; a roku
Uasledujiciho w plUém shromážděnk mistrů š mistokan:
cléťem MikUlčxssem š Litomyfsle abýwalým Učitelem swým
Sřařřeislařďčřřřžč Zřwjmčl hájiť 45 člěinků Wikičfň,

jčšúž

Uěkolik jesstě neznámých fpifů pťitel jeho mistr Joroným
Pražský z B:fordU r. 1398 do Prahy byl pťinefl. HUB
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hleděl dokášati, že články tyto UejsoU spráwně zc spťsir
Wiklesowých wdtažčny, ale wčtfsinoU hlasů každémU mč:
strowi zapowězeno články tyto Wčklefowh wyznáwatč a
rozssiťowati.
RokU 1407 zapowědčl je i arcčbiskUp
Pražský pod pokUtoU těžkého trestU cčrkewlxťho. Hnš po
celoU tU dobU požiwal zwláfskni přťznč a wážUosti U
arcibiskUpa Zbyňka Zasice z HasenbUrkU, mUže rozUm:
Uého a dobromyslného, jenž hned pťi UastoUpeni swěm
Uložil HUsowč za powiUUost, aby jej na jakékolťw nedo:

statky we spráwč cirkein

Upošorúowal. SpolU byl také

HUB (od r. 1404) UstanoweU kašatelem pťi synodách rťr:
kewnich.

PodobUč nciklonnosti požťwal HUB tcxkš U krcile

Wáclawa, jsa i zpowčdnikem drUhé jrho choti Zosie.
Bťiznč tčto UččUil sc arci HUS hoden fwými schop:
Uostmi i powcchoU. Winkal
totřž rozsáhloU žběhlostť
w oborU wssrch UaUk fonwěkých. Podťwnhodnú byla jeho
známost Uetoliko wssech starých otcňw cťrkewnťch, ale i
wýlečných spisowatelů ťimských a řeckých; znal se we wču
dúch přirodnťch a w hřstorči, ano i w Uěkolťka jazycťch
starfsich i nowějfsich, jakž jeho fpťš o prawopise swědči
a sebrané spish jeho české mimo ostatni latiUské doswěda

čUji. Přisná oprawdowost we wssem jedUúni, mysl Uá:
božná, wťra žčwčl i pewná, chowčmi bczúhonltš, jakož i
horliwci snaha o Ufslechtěni národa a opraweni wsseho,
co se mU w cirkwč porUsseUě býtť zdcilo, to zisialo mn
Ucobyčejnč wážňosti wyšfsich i U prostěho lťdU. Yle pťi

tom jewi se U něho i erbyčejná smělost, UeUstUpnost a
nessctrnost k protiwnťkům, a do oka padajicť chtčwostpo
cti a po sláwě.
Jisto jest také, že „pťizUť dwora králowstého Uřkdy
neUžťwal k tomU, abh wyhledáwal sobč wýnofnějfsich mist

Mistr JaU HUZ w Cechúch.
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než skrowně nadaného mista fwého pťi kapli Betlemskě,
což Uejlépe fwšdčť o UebažeUi jcho

po swčtském ziskU.

Wťce byt wssak Uáchylný liďowati sobě w popUlárnosii
q(lcřfce U lidU) a jistěm drUhU samolibosti; kterě owssem
zawedly jej někdy„ že pťekročil mčrU w kázanich swých,
aneďo že z jedUoho přeUáhleUč do drUťjěho Upadl.“

Také NcUeaš Sylwilšš,

pozdějfsi papež PiUš ll.

(uť146:1)we swě kronice Črfké prawč o HUsowi, že byl
„dncha welmi bystrého, jazyka wýmlumněbo, mocný ťečť
a žiwotem nad pomyssleltč čistfsim proslulý.ee

2. Prwnť spory M. HUfi š arciďiskupem.
Již

r. 1408

počala roztržka mezi arcibiskUpcm a

HUsem. Nebo když Uniwer„sita Ua Uowo žapowidati chtěla
články Wiklefowy, Ujťmal fe Učkterých HUš weťejně doo
klrřdcxjes že mohoU i w dobrém fmyslU rozUmťny býti.
xel když arcibiskUp Učkteré kazatele české pro podobUé kci:

žaUť dal whssetřowati a treskati, předstťral mU HUš toto
jcdnúnť, že jiUi kUčži leniwi a bťťssnč majč úplnoU swoo
bodU, a Uejpilnťjssi že je stihccjč a trestajť. NicmčUě
arcibislUp žeidal pčece, abh wfsichni, steťť maji Wikkefowy
kUťhy, dali mU je kU prohledáUi a Zkoussenť; majitelě
jejřch wssclk odwolali fe proto k papeži a w hněwU swém
hanliwé fpisy proti arcibiskUpowi Uweťejňowali. Jefskě
wětfsi Uaantost
wssak powstala mezř občšmcxrkdhž krcil
Wáclaw W. chtšje Ušn.iU býti za cisaťeněmeckěho, kžcio
dosti kardinálů a nciroda francoUzskébo chtčl wynUcowati,
aby Čechowě wypowčděli cťrkewUčposlufsnosi papeži Řeho:

řowi xll.,
1409

až od kardinálů swolanú do Pisy

o UkoUčeUčrožkolU se postará.

fněm

ArcidiskUp Pražský
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opťcl se této žádosti králowě rozhodUě; za to wssak wyn
stoUpil HUš š miftry Čcskými proti cizim mistrům Ua
Unčwersitě a proti wůli arcibiskUponšě přidal sc hncd
k žádosti krúlowské. TU 1408 wznesli sarářowě Pražssti

U arcibiskUpa prwni důtklion žalobU Ua HUsa pro
jeho kč:šan w kapli Betlemské, kterýmiž prý podwracowal
úctU k dUchowenstwU, an opowážil je i ťici, žeby si
pčál, aby dUsse jebo Uěkdy tam se octla, kde jest dese
Wiklefowa. HUB bránil se sice w odpowčdi pifemné, ale
arcibisknp Uálezem weřejným wyhlassowal wssecky od:
sioUplé od Řrhoťe )(ll. za UrposiUssUé syUy cirkwe, a

HUfowi, jakožto hlainmU

rádci a wůdci jejich, také ša:

powidal wsscliké wýkony knšzské, i kášani w Betlemské
kapli, čemUž HUB Uehodlal se podrobitie Proto na Uowo
oswědčowal se arcibiskUpowi, že nikoli Uepťestal býti po:
slUsseU UařišeUi papežowých i arcibiskUpowých, pokUd Ua
šákoUě Božťm se zakládalae uýbrž že UmiUil sobě jeU

býti UestraUným we sporU„ který papežowé Řehoř )(ll.

š BcUcdtktem )(lll. proti sobě wespolekwrdli. thž
Uato whwolen w Pife od kardinúlů Yle:ander
7.
ša papeže, pťistoUpil k UčmU arcibistnp Pražský š wět:
fsinoU dUchowenstwa, a w Čechcich Uastala š krokU to:
hoto wčlikú radost, ač pohťkchU Ue na dloUho.

Z. jKlatba Ua HUsa wydaUá.
Farářowé Pražsstť zadali drUhoU žalobU son U
arcibiskUpa 1409 Ua kašatele Bctlemského, dokládajice,
že HUš jest podezřelý we wiťe, že zlcbčch wážUost pau

pežskéstolice a chwúry tropi mezi lidmi. TU již eráa
hal arcibiskUp poslatl šwlúfstntho pofla k papežl, jrjž Upo:
zornil Ua zhoUbUé účiUky Učeni Wiklesowa, Ualchajc Ua

Mistr Jan Hnď w Eechách.
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papežský zákaz HUsowých kázan w kapli Bellemskě Pa:
pež wyhowčl žčldosti této a Udělil arcibiskUpowi plnoU
moc abh pod trestcm klatby šapowěděl w Čechách wsse:
liké UčeUi Wiklesowo,

abh kUihy jrho wčřťcim odňal a

w kaplich aby kášati žapowědčl
Proti tomUto roškazU papežskénm wzpirali se množi
U dwora krcilowského abd Čcchh tak w podešťeni kaclť:
stwi nepťissky, cmo doccla i očerňowali arcibiskUpa jae
kobh byl papeži ffpatUoU špráwU podal; HUB pťidal
fe k nim a odwolawal fe proto Ua bUdoUci rošfUdek

pappeže, až prý sc mUwěmějfsia poctiwčjssi

šprciwy

z Cech dostane. Ncž arcibiskUp stúl ncUstUpnč na whplu
Uěni rozkažU papržskébo, abh fe mU knihh Wiklesowy
whdaly; rozkažU 1omU podrobili fe také wfsickni kromě
čtyť a snesli arcibiskupowi 200 fwazků knib tčchtow
HUB odewzdal arcibiskUpowi fwě rUkopijy požcidaw, aby
fe mU whtanlh blUdU we spifech jcho obfažeUé. Wysse:
tťnjčci komise, festč:wajčct ž 6 doktorú, Užnala fpisy jeho
ša blUdné Uačež arcidiskUp, oblcisiw to Ua fhnodě, rož:

kášcll je pťcd kUčšstwem jpáliti
na dwoťe fwém, ač
Uniwersita i král Wáclaw se proti tomU ohražowalť,a
HUš še scdmi doktory Uomě odwolant k papcži JanU

)()(lll proti arcibiskUpowido Řťma zaslal r 1110
Tťetť den pak na to whnefscna od arcibiijpa klatba
Ua HUfa„ cm Ucpťcstciwal proti papežskě zcipowědi kúzati
w kapli Betlcmskě, i Ua přcitele jeho, ktrčč knih Wh:

klefowých newydali. Z toho powstalh welitě rozbroje w
lidU, jenž žpťwal wfscliké baUliwč pthě weťejně proti
arcibiskx:powi a i w kostele, když chtčl obnowiti klatdn,
proti UčmU fc zboUřil, takže Uprchnontř mUsel; krúl pak

rozmrch,

že UeUposlechUUtorady jeho, pornčil zastawttč
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důchody arcibiskUpowť i knťšťm jeho, až by nahradili
sskodU majetnikům kUih spcilených.
Nle, ač král i krcilowna a panstwo České Ucházeli
se sami w Řimě o zachowcinikazateth Betlemské, newyu
bowěl Udnť papež žádosti jejich, Uýbrž potwrdčw jednáni
arribiskUpowo, HUsa osobně do Řťma pohnal, aby fe
osprawedlnil. Llle pťátelé jeho a králowna nechtěli ani
slysseti o Uebezpečné cestě této a pťiměli krúle, abU blea
děl Ua papeži wymoci odwolúni tohoto rozkazU, anto zaš
tim HUš swé zcistUpcek těto pťi do Řima odeslal (1410).
Papež wssak eryslyssel žádost jejich, jfa jčž dťťwe od arciu
biskUpašprawen o prawém stawU wěci w Čechách, takže arci:
biskUpstcřklmba na HUsa dne 15. bťezna 1411 we wfsech
kostelich Pražfkých ohlássena byla. Jelikož si ji wssak
Pražané newssimali a arcibčskllp ani kněži dosUd zaba:
wené statky nazpět erbdržeji, žastawilarribiskl:p koUečUě

slUžby Božť a pťisl!lbowánč
celé Praze

swcitostmi w

(iUterdikt). Král jsa tUdy rozbnčwciU,tim

pťťkťeji wystoUpčl proti kUěžsth, wypowěděl mnohé z mč:
sta i ze země a chráUil knčži hUsitskě, kteři interdikt bež
pťerúžw pťestUpowali.
Whjednciwalo se sice r. 1411 o wyrownáni a smťo
ťenť oboU straU, cm si řoho i papež sám pťál, a arciu
biskUp již úťadně wydáwal swědectwi„ že UezncřžúdUébo
kaciťstwi w krúlowstwi Českém; také HUš ofwědčowal weu

ťejně na Uniwersitě, že prý byl kťiwč obwiUěU z mnou
hých článků k. p. jakobr,dwěťil, že Pún Ješiš neni při:
tomen w nejfwčtějssi Swátosti, jakoďy byl Učil, že flUssikněži

meťem pronásledowatť, že odestťd Uemajťžádné platnosti
atd. Ale 1U arcibiskUp Pražský Ucihle zemťel Ua swě
ceskčdo Uher, jeda straU tohoto whrowncinť k bratrU Wciclccll

Mistr Jmt .čdUšw Čechčlch.
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a tim celé wyrownáni Ua

4 BoUřc Pražskě pro odestkU 1412
Tehdejfsi kral Ueapolstý Ladislaw Usilowal zmocUiti
fe wlady Uad celoU Jtalii a tedy i Uad Řťmem, proto
podporowal býwalý rozkol papcžský pridržch se jčsstč

Řehoče xll., ač jej již r. 1409 otcowé w Psfe shro:
mcřžděuťfesadili. Tim tchdejfsi papcž Jan )()(lll. obro:
žena se cťtil aproto whšwalkčeskauskýswčt kU kťižowé
wálcc

proti Ladislawowi, slibuje wssem wěťicťm, ktcťt

bUď sami ofobUč do boje potáhuoU, Ueb odčeUceza scbe wy:

prawi, aUebo afpoň penčzy Ua wedeni wúlky pťispčji,
že dojáhnou takowých odesiků, jakých je kťižáci, kdhž k

oimobochi Božiho hrobu do Jerusaléma táhli, účastuými
stúwali J arcibiskup Pražský a krát Wúclaw fwolilik
ohlassowani odpuftků a k wybťrciUi walečUých přťjpčwku
w Čechach kdhž whslanec papežsfý děkcm Tiem z Pa:

fowa š bulloU toU se w Praše objčwil Škoda, žc Ue:
počťnal si Tiem pťi tom dosti opatrUě.; hlasatelowě jebo
bUbnowciUim na weťejných mistech swolúwali a wydkzeli
lid„ aby darh jwě sUássel; mimo to k témUž účeln Upea
wUěm) jsoU tři pokladUice U jw. Wita, w Týně a na
Wyssebradč, whbťr.inť pak pcnčxz Ua wenkowě fwčťer
jiným kněžim š přislUssnými úroky.

TU již odhodlal se HUš k žjewnčmu odporu proti
autoritě cirkewni. W kázanch swých Uedělnich w Be:
tlémě wyhlafsowal nowé odpustkh ša poUhý ktam a mam
rňop
rpw ruurnr Ua mffšch dweťscb kostelmch men
u ťako
lmed nšnamomul

ťeroU o to disput.xeci cili hade na unčwersitč; aneďal
je w tom zdržeti ani pťčmloUwánim famého arcibiskupa,
9
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jenž práwě proto žapowťdal zpowědnťkům , aby we
zpowědllicsch kajicťm žúdné ta:y UeUfládali. W dispntari
pak této weťeré a welmi boUřliwé oswědčowal Ueje
prwé Hnš, že poUze protř UadUžťwčmi odpustkú wystU:
pnje, jessto nemaji dle jeho přeswědčenť základU w pťsmě
jwatém, a tudťž UemoboU miti plalnosti. Ale jinťúdowé
fakulty bohoslowecké odporowali mU, doklúdajťce, že poUze
proto jesstě neslnfsi odestků zawrhowati. TU wystoUo
pil wssak HUsůw ohniwý pťťtel Mřsir Zeroným Praž:r
skh a zanjal myski zwlásstě mladssich poflnchačůw delfsi
son ťečť w takowé mčře, že studenti Jcronýma we wť:
tězném prúwodU až kobydli jeho dowedli, pťťstoUpiwsse
š wětssinoU přitomných k Uňl;lch jcho.
Núsledky tťenic těchto byly owssem welmi powčřo
žliwč. Tat ufpoťúdal krúlúm milúček, pan Wok ž Wald:
ssteina, pojmčssUý průwod Ua pohanělli papeže, při Uěmž
student jeden, pťcstroch za erěstkU a owěsscn bUlc
lami papežstými„ byl wcžen w prňwodU kejkle prowú:
zejčcťch až Ua Nowé město, kdež bnlld pod fsibenicť spúo
lenr,o. Tři pak jinochowé odwúžili se w kostele weťejllě

odmlonwati kazatelům, kteřiž odpnsiky blúfali, za to byli
mladici tito odfonzeni od měsiskýchkonsselůw ksmrti na
poprawissti přeš wfseckopřimlouwáni Husowo. Alc mnozť
mistři nesli tčla jcjčch w slawném prňwodu š chwaložpťwy
do Betlčma, kdcž se slaon byli jako mUčeUťciod HUsa
pochowáni.
Král Wúclaw občřwaje se rozbrojů domúrich w prwa
Uťm postrachU nabťzel se k rychlěmU a rúznému zakro:
čenť. Proto ponžili toho Pražfskč mistři bohosloweťtť a
wymodli pomocč konsselůw Ua krúli šákaž 45 Wiklcsowých
člúnků, k Učmž jesstč 6 Uowých pťčdali,

pod pokUtoU

Mistr JaU HUBw Čechúch.

wyhnanstwišwlasii.
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Nle Huš nedal fe tim mýlili a húa

jil práwč td dny nčkterě z článků tšchto we weťcjných
pťcdnússkách; ano i odpůrce fwé k wywrúceni jejich wyn
žýwale Nedostawil fe k tomU nikdo, awssak nčkteři z nej:
wěrnč:jfsich pťťwržencůw Hufowých, jako mistřt Stani:
slaw ze Znojma, dýwalý jeho učč:el, a Šrčpán P.xleč,
wroUcl přitel jeho, opUstili nhnč mistra J.ma, fcznawsse
jak dalcko již we swěm wzdorU proti cirkwi dyl po:
stoUpil.

5. Jnterdikt

w Pražr a odchod HUsůw na
wenkow.

Zatlm odhodlali fe saraťi Pražjstč wčdoUce sho:
wčwawost nowého arcibisknpa Nldťka, zaslati do Řima
Uoon žalobU Ua HUsa, doličujice kterak pohrda we:
fskeroU mocťcťrkewni, an již po 2 leta Uestará fc o lo,
aby ofwobozen dyl od klatby arctdiskUpské; dáte že ne:
pťestáwú hčljiti Wiklesa, ncwyjťmaje ani blUd jeho o
Uejswčtčjssi swátosti; žc neustúlč popUzUje lid k nen.i:

wisti knšzstwa, aproti odpustkowýmdmlúm broji, rozesilaje
lisiy fwč do Morawy, do Polska a do Uher. Papež nyUť
wynesl Uad HUsem klcltloUs a naťidil, aby tU kdeby se
HUš zdržowal, flUžďy Boži ihned zastaweny dyly. Deile
pak Uaťťzeno do Prahy, aby Huš bež odkladu byl ša:
jat a kaple Betlemskcč aby š koťene dyla šbořena. Nica
méUč! kúzal HUš dcilc w kapli této a lid drčmil jej a
kapli i když ošbrojeni mčfskané Pražssti na Ui fe oboo
ťiti chtčlč. Zato wssak zachowáwali saráťč Pražfski pťťsně

rožkaz papežsiý o zastawcnč

slUžed Božťch, pokUd

je kazatel Betlemský w Praze zdržowal;

a když se lčd
BB
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proto šnepokojowal, opustil HUš kU wzkázani samého
krále Prabu, a zanechaw za sebe w Betlemě žeikafwčho
Hawlika, odebraj je do okolť Táborského, kdež Uejwice
Ua Kozim Hráde se zdržowal.
Zatčm arcibiskUp Pražský přenechal jpráwU dřecéje

swé Blomouckěmu biskUpowiKU šl rútowi

z Wechty,

a teUto dorozumčxl se š JaUem Zelezným, biskupem Li:
tomysslským, abh k zjednáni pokoje a jednoty w zemi
swoláUa bhla cirkewni waod a, k Uiž by iHUB a stouo

peltci jrho dosiawiti je mčli. SyUoda konala sew Praze
w únoru r. 14l3. Doktorowě katoličtj w čelešPálčem
a Stm!islawem Znojemským winili Husa a přátele jeho,
že pťidržujť je Učenť Wiklefowa a že uzUáwaji pouze
pifmo swatě za jediný prameU wiry a že podwracujť

wážllost papeše iduchowenstwa u lidu; iUčiUčU Uá:
wrh, pakli Huš od toho Ueupusii. aby byl š přátelh
swými ze zemč wypowčzeU.
Nle ani fynoda tato ani zwlásstni krúlowská komise

nemohla Urownati fpor tento;

Uad čimž rozmrzen král

W.xšclaw sesadil wssecky čtyry katolické profešford

bohor

slowi Ua uniwersitě š úťadu jejich, mezi Uimi i Púlče
a Stanislawa a whpowěděl 1e ze země. Po celý čaš
tohoto wyjedUáwánť Uachcizel fe Huš we wyhUaUstwi
jwčm Ua weUkowč w okolť Túborském Ua Kozťm Hrádku
a wzdčláwal tu Učeni swé pksemnč i ústnč. Tu fepjal
swůj hlawni spiš „o cťrkwi“ po latinfku, rozložiww Uěm
podrobně celé iwě Učeni; zde slošil swou českou „postillu“

jakož ispify swé „proti Pcilečowia Staniflawowi“, tU po:
wstal spiš „o fwatokupectwl“

a krútké „UaUčenťkřeskanské“

(o 6 bludech),jež dalpro swé býwalé posluchaťenapsati Ua
stěUách Betlcmských. Pťi tom k.izciwal tU často lidU, an

HUš na snčmč w Kostnici.
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sc k němU z okoli w bojném počtU schážiwal; nčkdy ač
na zcxpťenoU,HUš i do Praby dochúzel. W roce 1413

odebral se HUB na hrad Krakowec w RakoinckU,

od:

kUdž wyjťždťwal do městeček a do wsi kcčzati zwláfsk o

pofwireni

a fwatbcich, majc wždy za sebou welileš zá:

stUpy liďU.

š

136. HUB Ua sUčmč w Kostnicř (1415).

1. Cesta do Kostnice.
Pťičiněntm řťmskoněmeckéhocěsačeSigmlmda, bratra
krč:lc českčhoWáclawa, whpjún bdl konečně na 1 listo:

pad r 1414 od papeže Jana )()(lu

obchý sněm do

mčxstaKosinicc
we Šwýcaťťch (Uynč k BadenstU palřčo
ciho) na Bodamském jeešcrU K fnčmU tomUto wybidmxl

cisař i HUsa,
prúwodnč

podáwaje mU son

list bezpečnosti,

ochranU a slřbuje

načež HUB hned

ochotnč poxep

zwúnť to pťijale Zatťm hleděl si Zaopatťiti na crsiU wy:
swědčeni swé prawowěrnosli. NrcibiskUp KUUrat doswěd:
čil že erinť HUsaz Uijakého kaciřslwč, ač doložil, že
HUš ncma činiti š Uim ale š papežcm Než i papeže
ský tnkwisitor w Čechach dal HUfowi pčsemně wyfwčd:
čenč o jcho prawowěrnosti Ll oba bratri kralowsstť Wá:
rlaw i SigmUnd poručili jej do ochrany 1řem pčinňm
českým na cestč do Kostnčce ř po čaš sUčmU famého,

sice anU

a

Jcmowi z ChlUmU, WúclawU z DUbé a JřU:

dťichU na LacembokU; pťátelé pak jeho postytli mU pox:
můcek na tUto cestU z dobré wůle a w plné mťře. Než
i odpůrcowč jebo, zwlásstě biskUp Lčtomysslský Jčm Ze:

lezný a býwalý sarúť swatowojtěšský w Praze Michal
ž Německého BrodU,

nyni komišsař papcžský we wčcech
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wirh (proto obdčaxjněMuchal áč! ()nušiš čili Soudný
našýwaUý) a jini připrawowali sobě důkazy proti Hu:
sowi, sbi:ajice wýpowědi jwčdkú proti němu a chystajice fe
š nimi osobnč dostawiti fe do Kostnice.
Den pťed odchodem swým Uapsal Huš na rožlou:
ťcUoU srdečný lisi wssem přátelům fwým a rtitelům. Dne
11. ťijna nastoUpil cestu ku sněmu š pány čcskými, ne:
maje jesstě slierébo cisařskčho průwodčiho lisiU a dossel
do Norimborka w Bawoťich, oded k cisařť SigmUUdowi
pána z Dubš pro list teU poslal. Na ccsič rošmlouwal
še wssrmi, ktexřťsi toho přúli, sepsalť i šwlússttti problá:
sfeni němrckě, jcš w Norimberce a jiUde we wssrch mťn
stech, kUdy se Udiral a kde déle pomefskal, weřejuč přiu

bitř dáwal.

DUr 3. listopadu l414 dorašildo Kostnice,

kde se w hofpodě Ubytowal a po

dwou

dnech

cťsaťský

list obdržel, w Uěmž jej Sigmulld fpúfobem obhčejným
w ochranu bral„ aby poddcmi řišsstk jrj jako w pokojia

bcz překážkykU fborU jťti a wraceti

fe nechali.

Papež Jan xxlll.
slťbil pčinům českým, že mU w Uičem
Urdá Ukťiwditi a jcho znepokojowati, erssil také Ua čaš
pobytu jeho klatbu Uad nkm wynessenou.

2. Pťedbčžné wdssetřowanť HUfowo.
Swědkowč pražfsti Michal š BrodU a biskup z Li:
tomhssle, pťissedsse do KostUice, pťiwrzli š sebou Uejno:
mčjsst fpisy HUsowy a Michal š Pálčem složili žalobU
proti Hnsowi a Ualehali Ua kardiUály, ady Huš byl
Uwězněn.

Kardinálowč poslali dwa biskllpy do obddli Hufowa;
lěuc hned oswřdčowal Hnš, „že wésti chce sice při swou
před celým sněmcm, nicménč že i pťed kardinálh chrc

.čmď Ua snčmč w Kosintci.

mlUwiti, ač ho ničťm od prawdd
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J byl přiwech před kardináld; když pak mU tito pou
Ulazowali na mnohé a tčžké žaloby, zČech na nčho do:
sslé, odpowčděl jim, že w ohawnosti mci blUd;
z blUdU UswědčeU, we wssi pokoťe prý

bndeali

dá se pončiti a

pokánť přiflUssné Učřnť.

Jelikož fe rozUáfscla powčst, ač neprawá, že mistr
Jan na útčk pomýssli, dalř Btcowé sněmowni pro jistotu
ana žc sonromého dosawadnťho přibytkn jeho nejprwé
do domu jednoho kanownčka a později do klásstera Do:
minikňnů U jezera odwésti. N když Sigmlmd mezi tim
do Kostnice flawUč wjel a HUfowy swodody se Ujimal,
okazuje na průwodčč fwůj list: Ueupťrali mU kardináu
lowč sice prúwa, propůjčiti doddanémU ochrcmh cťsaťské,
alc Ukazowali mU žase Ua prciwo fwé, podle zákoUů cir:
kcwnich naložiti š tim, kdož z blUdařstwt jest obwiněn,
dokládajicc, žc nemňže mťti platnosti žádný flib Ua Uij
cťrlwe daný, lfmysln tobo wssak nikterak w sobč necho:
wal clfařský list prňwodči.)
BiskUpská trojčlennú komišse, od papeže Ustcmowenú,
dala fe do předbčžUého wyfsetťowúni winy Hnsowy,
skoUmala jcbo fpify, a fbťrala wfseliká fwědectwi od
fwědků pod pťťsahU wžatých. Mezi tťm wssak oncmoc:
Učl HUš welmi powážliwě borečkou, takže přewech býtť
mnsel do obydli zdrawčjssťbo w tčmž klássteťc; později
pak odwezen po wodč do bjlizkého biskUpikého šúmku
GottlicbenU, kde fpoUtán we wčži wysoké a ofamělé a
nepťipnsstěno k němU ani pčátcl, aniž mU pfútč dowoo
leno, ač fe fslechta českú welmi o nějakou úlewU pro
Uěho U cisaťe starala a rnkojemstwť jakékoli nabizela.

Snad

k přťsnofti této přispěla i ta

okolnost, žc prúwč
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tonž dobon počal w Prašc pťitel HUfůw mistr JakUb ze
Stťibra (JakoUbek) rošdáwati wečeťi Púně pod oboj:s
spůsoboU, Uačež množi faraři zawcdli spúfob ten hmd
podle Uěho, a ač wylončeni jsoU od arcibiskupa i š Uim
z cirkwe, UeUpUstili od úmyslu swého. Bbdržew o tom

špráwu, fepfal mistr JaU HUš o tom we wěchi zwlásskUi
pojedncini, w kterémžto krajanůrn swým pčijimáni kao
licha fchwalowal.
Proto newhhowěno sice stižnostrm a prosbcim čeo
ských p.inů o Uwězněni Hufowě alc slťber mU weřejné
slysseUi w době nejbližfsi; také Ustanowrna Uowa komčšfe
čtyrčlenna bd Uejprw proskoUmali Učent Wiklefowo Ua
to pak whssetřili i smýsslcni Hufowo. Brzh po tom od:
souzeno jest w 8. sezeni fnčmownim 45 článků Wiklefoe
wých a HUB po whkonaňém foukromšm wýjlechu pťewo:
den jest opět do města Kostnice do klásstera Frantifskún:
ského, abr) se tU otcúm kweťerým wýslechům bližfsi pťč:

ležitost naskytala.

Z. Tři wečeré
Prwnt

wýslechh HUsowh.

wýflech kanl fe dne 5. čerwna 1415U

pťitomnosti wffech otců na fUčmU fhromcřžřděnýchl Nej:
prwé Uznal HUš pťedložcmš sobč rnkopisy spisú swých o

cirkwi a proti mistrU Pcilečowi a oStanslawowi za prawé,
a oswědčowal ochotnost fwon

že odmolú wssecky člúnky

bludně bude li mu Ueprawdiwost jejich z pisem swatých
a ze knih otcu cirkwe prwotni dokazana Žadofti té arcť
nemohl sUěm wyhowěti
jelikož tUdh OUš Uejwhšssi
foudni moc čili oprawUčnost snčmU U wčcech wtry npi:
ral. Proto Uedowolili mU, ady nčjprwě whložiti mohl
Uáhledy fwé w cclkus Uýbrž naťidili.

abh jcn Ua ot.izky

Huš Ua sUčmčw Kostnici.
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pťedložerré odpowidal;
Uicmčně HUB každé pťiležitosti k
wolněsssimU wýkladU a obraně swč poUžil.

DrUhý

wýslech

konán dne 7. čerwna 1415 U

pťitomnosti cisaře SigmUnda.

Jednalo se o Učeni Wi:

klefowě. HUB pčiznal se Upťčmnč, že mnohé zoněch 46
člčmků za prawé pokládal, a že tUdiž Uemobl soUhlasiti

š úplným jich zawrženim; prawil,

že cti také Wiklefa

jakožto mUže pobožného, a že fobč pťál, aby dUsse jeho
fr jedUoU tam octla, kde Wiklesowa se nacházi; odlednč
nejswčtčjssi fwátosti wssak nikdy prý š Wiklefem nesoU:
hlasil, nýbrž cirkewnkho Učeni wčrnč se držel; mnohá
pak swědertwi jakožto lichá a Uepodstatnči HUB od febe

odmital. Na konec Uapominal jej cifať Sigrmmd, aby
se raději poddal, nechce:li smrti kaclťů podlchnollti, an
mU jněm pťťliš těžké pokčini neuloži a on by jej jinak
chrániti Uemohle HUB wfsak Ua to Ujisskowal cťsaťc, žc

chce rád dati se lépe panUčiti.
Při tťe tim wýslechUkonečnědnr 8. ččrwna 1415
jednáno o 39 člúncich anowých, z jel,xo spisix wytaže:
Uých, jež jednalh dlawUě o moci, zťizeni a wúžnofti cťr:
kwc.

HUš Učil, že cťrkew zč:leži jen

(prššášďciuo.cš);

z pťedUrčených

že kněz těžce hťefsici Uenť wlastnč wťce

ani kllčzem; on wyhlúsil papeže a kardinály za ncpou
tťebné kU spráwě cirkwe, ont moc a wládU papešowU
prawťl býti darem cisařským. HUš Upiral platUost po:
kUtám cčrkewnim a přiznáwal swčtským knižatům práwo
dozorU nad dUchoweUsiwem. Mnozi ctrkewni hodnostáťi
napominali HUfa, aby odwolal a podrobil se sUčmU.HUB
wssak profil, aby fmčl dťťwe mistnčji co do člčmkňw čte:
Uých wyložiti mťUěUi fwé„ načež prý, pakli důwody jeho

za podstatné Uznány nebUdoU, hotow jcstpčijmonti lepssi
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poUčeni. KU konci pak wyzýwal cťfař Sigmund sám
otce sněmowni, aby Husa, neodwoláeli Učeni fwé, upáu
lili Uebo jinak přiměťeně potrestali, ale uikterak aby jej
Uazpět do Črxch Ueposilali, i kdybh odwolal, an prý by
tU jesstě wice zlého natropil.
Q tom dowěděl fc brzo
i Huď i česstč púni, a z té pťičiny nemúlo proti Sigu

mundowi zamwťeli.
Nč mezitim mnol)á pťimluwná psaniza Husaz Čech
do Kosinčce pťicházela, mezi nimiž i jedno š 254 pe:
čečmi pěučňw a zemanůw

českomorawsiých, Uedal se tťm

jněm nikterak mástie Dne 15. čerwna wydal zápowčď
na Uwedené opět Jakoubkem rozdáwáni wečeřePáně pod
oboji spůfobons dokládaje, že haněui obdčeje w cirkwi
Ustáleného, podáwati jen pod jeduou spůsobou (chleba),
má za blUd pokládáw býti a urputné w nčm fetrwánť
že jako jiUé kacťčstwť dle obyčejných šúkonů ttestúno býtť

mci. Dne l8. čerwna odfoudili pak otcowé wfsecřdHU:
sowy spisy k spúleni, čimž Huš welmi popuzen byl.
Proto takč we pfanich té doby do Čexchposilaných pťčkťc
dorúži na fnčm nazýwaje jej fskolox: Blntikristowou, pl:
Uou hťichů a welikou ohaonsti. Členy pak jeho powa:
žUje jiš jen za Uepťátele swě, a odpirá jim mocizúkono:
dárné we wěcech wirye thowé sUěmU předklúdali Hu:
fowi Určitou formuti odwolaci a wysilali k Uěmu depu:
tacc, w nichž i Uejwšúcnějfsi člerwé se zúčaftnili, nale:
hajice Ua Hnsa dobrotou i pťčsnosti, přemlouwcřnim i
hrozbou, nby odwolal.
Také česiti páni z rozkazu kráe:
lowa, zejmena pan Jan ž Ehlumu, ano i dťkwšjfsipťť:
tol Husůw Štěpan Páleč wssemožně fe o to zasadili,
aby Husa k odwolcini pobnnli. Huš wssak nepřestáwal
jesstě jewiti naději k dorozmněni šc jUčxmem,budeali prý

Huš Ua sučmč w Koftnici.

jeU moci wolně Učeni swč whložiti;
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ano mlUwil takě o

odwolcřUk, ťdyžbh pčsmem fwatým lépe poUčen bt,)l. Koo
nečnč wssak dne 1. čerwence ofmčdčil pťfemUě, žr od:

wolati

Uemůže a nemťni,

Urečežotcowé dle šákonů

cirkewnťch sě doby platných pťikročili

k jeho

wdsolxzenid

4. Qdfouzenť HUfowo 6. čerwence1415e
Po flawné msfť swaté téhož dne, jenž byl sobotnť,
Uweden HUš do biskupskšbo kosiela, w Uěmž celý sUěm,

jakož i cisař Sigmnnd pťitomen byl. Po kázani o sioa
wrch fwatěho Pawla, aby zrllsseno bylo tělo hťissné,
čteno Uejprwé 260 článků Wiklefowých a Ua řo 30 článků
še fpijů Husowých, potom wsseliké žalobh pťisežnými fwč!:
drctwťmi drtwrženě a celú práwnk rošepťr proti anowi,
do čebož Hnš wkce mluwiti nemobl. Na to čtexnpráwnč
rošfudek Uejprw proti knihám n Učeni jeho, pak proti
Husowi

famémU;

fpisy jel,xo odsoUženy k ohni,

oU pak

wyhlásfrn ša šj ew Uého ka ciťe, jenž kášal učeni blUdně,
podorssliwě i odbršjné, zawedl množstwi lidi, tnpil čest a
moc papežsiou i ckrkewnť, a zcxtwrdil fe docela we zlosti
fwč, pročcxž mčx býti sesach z kněžstwi, zbawen fwčcenť
a odewzdčtn swč!tffé moci ku potrestúnť. TU Ualrhúno

opčt na Husa, aby odwolal, ale on š plúčem k okoloo
stojirim oswčxdčowal, že toho proti swčmU přeswčdčeni
učiuiti

chmúže, boje fe Boha

a nechtčxjc Učennkkii swých

pohorssiti; ale že botow jest podnikaUti wsseliké mUkh
ša přťklcxdemKriftowým a opofstolůw. TU tedy ftoje
w chrúmě na lessenťeoblečen jest úplně do roucha knčž:
ského i š kalichem w rUce, potom dle předepsaných obya
čejň cťrkcwnich odstrojrn (degradowáU) a jakožto arcikaa
cťť odewzdcin moci fwštskě š dokladem, žc cirkrw ů Uim
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již wtce Uičcdo činiti Uemú; Uačež falchrabč cisaťský dal
jej konsselúm Kostnickým slowy: „Wezměte JaUa HUsa,
jeUž dle Uúlezn krále pčma Uafseho (SigmUUda) Uejmio
lostiwějssiho a ž rozkazU Uasscho mú jako kaciř Upálen
býtiue
Huš tedy wywedeU š kostela, před Uimž hořely
práwč knihy jeho a prowázen sionU strčřžť asi 1000
oděUců, Ubťral se Ulicemi za město„ krúčeje pewUým kroe

kem, zpiwaje žalmh aUeb se modle, bez strachU a bez li:
tosti. Nesmkrný zčiftup diwúťů doprowúzel jej až za bránn,
kdež wssak strčřžť doUUceU byl fe zastawiti.
Když pťissli
š Hufem Ua poprawisstě, rozweselil se w duchu a wrhna
se před hranci
Ua koleUcr, modlil se hlasitč. K otázce,
chceoli je zpowidati„ pťiswědčilsice, když wssak dťiwe žčxu
dali od Uěho odwoláni, odmťtl to. Cčsařský marssálek i
UyUk jesstě wybizel HUsa k odwoláni, a zachowánť ži:

wota; on wfsak oswědčowal se erinUým a ochotUým
za prade pozUanU milerňd Umťčti.TU tedh zapáleUa
branice, Ua nťž zpiwaje žalmy a k Uebi hledč za maloU

chwťli skanl, wytrpěw smrt ď erbyčeroU erhroženostť,
jak sám NeUeciš ShlwiUď (papež PiUš ll.) we swč kro:
Uice české dozUúwá.

UpčileUi mistra JaUa HUsa zpúsobilo w Čechách
weliké pohUUti. takže lid Ua dwě strany je rozdělil, a
mUozi fe rozličných wýtržnostť dopoufstčli proti kUčžim
a mUichům jakož i proti domům i majetkúm jejich w
Prazc i Ua weUkowč, zwlásstě Ua statcich biskUpa Lito:
mysslského, Ua Uěhož hlawUť wiUU odsouchi HUfowa
Uwalowali. Stawowé pak česstii morawfsti sjeli sekwala
némU sněmu do Prahy Ua počcitkUzúři, aposiali welmi
důtklřwý list snčmn KostUickémn, hájťce Husa i prawo:

Jerom)m Pražskýo
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wěrnost zemč Čejrč a pťčložčli k listU 452 pečetč; mčlr
býti odpowědť na několik psunť od snčmn do Čech poa
sianých, w nichž hleděno ofprawedlnťtiodsouzeni HUfowo
w Kostnici. Taktčž zawázali fe wefpolcť k jednotě, bá:

jiti fwobodné ťázanť, cirkchim

klctbám fe protiwiti, a

wůbec biskupa posloUchati jeU, pokUd rozkazy jeho

se

srownciwaji š Uismem fwatým, ostatnč wssak jen k roz:
sUdkům Uniwersity Prašské zťetel lUili.
Než i drUhá strana fpojila se w jednotU, ziskawfsi
sobě i krcile Wciclawa, a kapitola Pražská štakoon pťťďa
nosti zakročowala proti podáwcřni kalicha i swobodnélm:
kcizani, žc l. listopadU oblásila w celě Praze nowý ine

terdikt,

jenž trwal několik let po sobč, takže mimo

nejwčxtfsi tři swátkh wýročni katoličti Pražcmé mUseli Ua
služby Božť choditi Ua Wyssehrad a do okolnsch kostelů

U Prahy.

š. 137. Jrronym Prnšský.

1. Jeho dťťwějssi žiwot.
Jeronym Pražský, jmenowaný od mnohých mylně
Faulsiš, pocházel z rodU wlúdyckěho w Praze„ a dyl o
Uěkolik let mladfsi nežli pčitel jeho Huďe Wyznamenú:
wal se sice welikoU Učenosti a erbyčejnoU wýmlUwa
nosik, awffak také přťliš žiwou mysli a neustúlcnosti poo
wahy. Jako stUdent odejel do Nnglicka Ua wyfoké sskolh
O:fordské, odludž Uěkolčkjesstě nezmimých spisů Wiklc:
sowých do Prahy r. 1398 pťiUesl, Ua to odebral se Ua
Uniwersity

německé a do Paťa“že. kdež dosáhl i mistrono:d

stwé fwobodných Uměnť. W r. 1403 pak cestowal do
swaté země a jiUých krajin, brzy za rytťře bršy za Učencc
fc wydáwajc, a wssude Uúhledy Wiklcfowy rozssiťuje a
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zastáwajc, ač práwě proto mnohé protiwenstwi fncisseti
mUsel.

Tak UeaUselprchnoUtť z Pařiže

i z Heidelberka,

a re 1410 držán byl w Uherském BUdinč! 14 dnť we
wčženi; taktčž stihán proto we Wčdni, odedž wssak za:
chrcinil fe útčtem, ač proti danémU slowU. W bouťťch
Pražských o odestcich přťspěl w Učené diprtact na Unč:
wersitě hlawně son ohinoU řečť HUsowč ftraUč kUwiu
tčzstwi, začež U witězosláwč doprowcizen od stUchlstwa;
snad i pomoci jeho šaťtzen jest onen satyrický průwod
š bUlloU papežskoU (r. 1412)e NokU Uúsledeicčho, kddž
mUjel opUstiti Huš PrahU, odebral se pťitel jeho Jerou
Uym zase Ua cesty až do Polska, kde zwlásskč w Krakowč
rozfsiřowal horliwě naUky Wiklesowy, načež odcestowal

do Litwy a na RUš, ansstěije

tU prawoslawné tostely

a šachowciwaje obťady jejich. Dožwčdčw se pak r.1415
o zatrUUti HUsowě w Kostnici, přichwátal i tamk Uú:
wsstěwě Uwězněného přitele swého, ale Ucmaje průwod:
čiho listU stihčm jest od fněmU a chycen Ua zpátcčnim
útěkU swém do wlasti Uedaleko hranic w Hirssawě, a
pčiweden w těžkých okowech do wězeni Kostnickěho (23.
kmě.tlxc:)l

2. deoUzeni jeho w Kosknici1416.
Jeroltym nciležel sice mezi šUameUitčjssi Uč:enceswého
wěkU, ale spisowatclsiwim se Uezanássel; taktéž Uenor)naxl

ssel ž wlastniho důmyslU nšjaké nowč člcinky wěroUčUé,
ale ša to tčm horliwěji rozssiřowal UčeUi Wiklesowo a

HUsowo, pročež také Uwč!znčn byl w

Kostnici, ač HUsa

již do jmrti jcho cmi Uespatťil. Teprw po fmrti HU:
sowč! byl Jeronym wzat do wýslechU od iněmu, ač
otcowé hledč!li jej po dobrč:m w

sonromých

rozmlU„u

Jcrouhm Pražskď.
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wčlch i laskawosti jak možUá odwrátiti od miUčUi jebo,
nechtice již wůbec pťikročowati koosUzowáni žákonnémll.
Jeronym, Uemocť feslabcn a toUže po swobodč a po žia

wotU, dwakráte po sobč odwolal
UčeUi Wiklefowo i
HUsowo a podrobil se bez wýminky fněmU, nabizeje sc
ku každému uloženémU pokcini. Než ač mnozi otcowé
fněmU o proprstčUč jebo na swobodU se žafazowali, bt,)l
přece podržen wc wěženť, žwlcisstě na dolehčmi čcských
krajanůw, kteťi špomťrmjčcc Ua útšk jeho z WidUě a Ue:
pokojný žiwot pochybowali o jeho Upťčmnosti.
Když wfsak přčsslo meši tčm do Kostnice Učkolťk
českýchKarmelitúnů, šawedcna š nim Uowú pťc a fwěd:
kowé o Uěkdejfsich jeho

stUtcťch a řečech brčmi

pod pťisahU a wyslýchúni.

ncUstálc

Majicc w čele nám žUčUněbo

jčž Michala š BrodU a Štčpána P.ileče, složilt we 107
člúncťchžalobU son, žc přichl lenglicka spish Wiklefa,
jehož obraz chen še swatou šúři w obydlt swčm chowal,
ale učeUi a spisy i w jiUých zemich rozfsiřowal; taktéž
prý HUsowi we wssem byl nápomoccn radoU i skUtkem
a cirkcwnich trestů prý sobě newssimalš pťipomenUli mU
také účastenstwi jebo w boUťich pro odpustty, jakož i že
oskatky swatúch jedUoU w kostele karmelitansiém Uúsilně

ze sičinč wyhodil, jindy proti úctě obrazů brojil, lid pak
wůbec proti papeži a bistUpům i knčšim popUžowal.
Když mU pťcdloženo 4l takowých článků k šodpowidúnť,
doložil k nim Jeronym Učco málo k swémU osprawedl:
něUi, do obssirného wssak wywracowcini nechtčl je dáti,
žádaje, aby dřiwe mohl wyložiti celé miUčUť fwé a pak
prý pčikroči tcprw k onomU jebe obhájcni. J UrčeUjcst
skUtcčUěwýročUi den jeho zatkmxtik wečejnémU jcho wýe
jlcchU (23. kwčtrla 1416),

o Uěmž U.im jekretcič papežo
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ský PoggiUš,
Jerolchm

tam přitomný, wěrnon špráwu zanechal.

Uechtčl Uikterak UzUati těch, kteřs za foudce jeho

Ustcmoweni byli: fwědky pak Uazýwal protiwntky a utr:
hači, kteťť jej ofočowali

co kacťťe, Uepťťtele wťry,

proo

tiwnťka d:lchowenstwa.
Wssecky žaloby Ua fexbe prawil
býti Ucprawš, křiwé a od Uepťútel wymhsslené. ČteUd
jsoU tedy jedUotliwé kUiy žalobyi še fwědectwimi a pťi

každčm dhl túzán, má:li co proti Uimk omluwenk swémn.
QU odpowiďal mondře a obratUě, někdy i wtipně a dů:
razně. Dne 26. kwětUa pak dowoleno xUU, aby mlU:
witi mohl, cožby chtěll J měl obranUon ťeč š takoon
Učenosti a wýmlUonstť, še zanal mysli anohých pťio
tomUých a žebd jej rádi byli ofwobodili. Dokažowal„ že
žádnémU z těch swšdků Uemú wěřer býti, pončwadž jen
z Uepťizltě, zlobiwosti a zciwisii prý swědčili; o jobě pak
doklcidal, že wedl žiwot ctnosiUý a sslechetný, a jestliže
o Uěkterých wčcech jinúčo fmýssli,

to

prý

fe i starým

otcům Učkdh pťiházelo. J dal se do wychwalowálti HUfa
twrdč o Uěm, že bhl :UUž dobrý„sprawedliwý, jwatý a
tč smrti UehodUý, že prý Uic Uesmyslil ďcestUého proti
cirkwi Boži, ale že jeU kázal proti Uemrawům knčžstwa.

Otcowé dali Jeronymowi dobU don

dUs Ua rozmyssle:

UoU, a množs hleděli jej žatim pohnouti k odmoláltis
majice lčtost š mUžem tak Učeným a wýmlUwUým. Nle
on neustUpUě zastáwal přefwědčeni jwé. smrtč Uetoliko
pohrdaje, ale fobě jť docela žádaje. Konečně dUe 30.
kwčtna odsouzeU jesi za kaciťe a š wesclon twáťi a Ue:
ohrožerU myslt kráčel Ua poprawisstě a modle se izpťo
waje žalmy skanl téhož dUe Ua hranici š tontéž mysli
statečnoU, jako pťed rokem pťťtel jeho.
N tak stala se jmrt těchto dwou mužů Uejen heslem
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lidU k ďoji proti cirkwi, ale kdhž se k tomU pťipojili jcn
sstě žiwlowé jinť, tU whpUklh ony Uesskastné dloUholeté
wcřlky, rterě šhUbily wclmi wlast nassi.

š. 138. ČrlUčjssi ftraUd (sclty) mezi Husity.
Po smrti HUfowě powftaly mezi jeho Uúsledowniky
mnobé a četné různice we wťťe, ale přece bylo hnod
z počútkn pozorowati hlawně dwě stranh, z nichž jedna
měla púwod a stťcd fwůj pťedewssťm w Praze, drnhú
pak Ua wenkowš w wkoli pozdějssiho města Tádora, kdež
se bhl HUš za jwčho wr)powšženť z Prahh Uějaký čaš
zdržowal. Wůdcem stranh Pražské, která se také Praa

žaUé (kalissnici, Utrakwisié, pod obojť) jmenowala,
byly whfoké fskoly š mnohými mistrh; w čele stúli Mistr
JakoUbek ze Stťčbra„ Křifskan z Prachatic, .Jan Jcse:
Uice a jink; wůdcem drUhých, kteťť si řikali Túboťi,
pak byl MikUláŠ z Belbťimowa, š pťijmim BisiUpec,
mnich JaU ze Zeliwa, kněz Prokop Holý atd.

1. Pražaně pod oďoji (kalifsnťci, Utrakwisié).
Uniwersita Pražikčx, počťnajic fobě dosti mčrně, dá:
wala od čaš wýstrabU fwým wč!rnýmt aby Uedali fe mcisti
Uěkterýmť přechwaty odwážliwých krajanů swých (Těi:
borů), ale drželi fe toho prawidla, že w takowých wču
cech, o kterýchžto pismo swaté Uic Určitého UeUstano:

ije,

mčlstarodúwný

obhčej cirlwe powažowáU

býti za žákon (r. 1417). Totéž opakowáno bUdoUciho
rokU, an Ua fněmU swatowúclawském (l418) Ufneili se
shromáždě!ti miftťi a kněžt, že Uikdo Urmci Uapotom sčťm
o fobě pťionUti kU lterémUkolč UowémU člčmkU wiry,
pokUd jej Uepředložil k proskoUmáni .,obci bratťk“ čilč
10
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sborU mistrů a knčži Pražských, fpolU pak naznačeno tU
we 23 článcťch blawni Učeni kalissniků proti odchylnémn

minčni Tciborů.
Pšiwrženci Učeni Pražského, kteťt twoťili welikoU
čási UárodU, a tSprw pozdějt „kalislnici“ nazwáni jfoU,
Uežamčtali Uikoli wážnosti a práwomocnosti cirkwe we
wčccch wiry, ač se drželi zwlásstě mistrů UčeniBražskeeho;
ústni podúUi čili tradici Uezawrhowali wůbec čiji na:
prosio, nýbrž jen tam, kdc od slowa Božťho jťm Uchylo:
watč se zdúlo; a proko pťáli sobě jen nčkterých žměn a
opraw w ctrkwi, donasice, že fe pak zafe k poslUssen:
simť jejimn nawreiti. Jednalo se jim hlawně jeU o po:

dciwáni

kalicha

pťi fwatém pťijčmánť(odtUd: kališ:

nici), ač wěťčli, žc Kristnš Pún w každš spůsobč zwlúfsk
celý jest přitomen, ale odwoláwajice fe na půwodnt Usia:
Uowcni Kristowo a na odhčej prwosni cťrkwe dokládali,
žc přijčmčmi pod obojt (šub ucquUe, odtUd jmeno jejich
Utrakwisich ša prawějfst UzUúwáUo a nikým, cmi cťrkwč,
obmcžowáno býti Uemá. Wedle toho wssak přijimali celš
Učeni Kristowo dlř podáni a wýkladU cirkewnťho, twru
dťce šťejmě š mistrem JakoUbkem, žc „ne w samém too
liko pismě mú sc hledati prawidlo wťry, ale také we staa
rém podáUi cirkewnčm a w Učeni swatých otcú prwowčkč
cirkwe, čili žč UesiUfst wčťiti jen to, co ptsmem swatým
zjewně se ohlassujc, protože mnohě prawdy nalezaji se,
ač Ue we siowich ale w dUchU toho pčsma, jchžto
po:
rozUměti neni každěmU člowěku dáno.“ Taktéž přijimali
wssech sedm swátostť t mfsi swatoU, očistec, modlťtby za.
zčmčelé, wzýwúni Swatých, swčceni swčxtků,úctn odrazů
a ostatků, wsseliké žehnúni a obyčeje cirkewns. Teprw

pozdčji w r. l420 whwinnly jc mezi nimi tři slrany,
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š misirem Janem Wťťbramem

w čelc toUiila fe spojiti zase B cirkwi, spokojujic se tč:
měť jen pťijimánťm fwcitosti oltáťnť pod obojifpůfoboll;

středni strana čili prawk kalissnkci
w čele Uejprwé
š Jakonbkem ze Stťibra, později misisem Janem zRo:
kycan, kteťi byli Uejčetnějssi a konečně také na sUěmš
Basilejském fmťťeni š cťrkwi tak žwanými kompaktcith

wyjedšmli; konečnšpak wýstřednistrana,

š kUčzemJa:

Ucm Zeliwským, kazatelem U Matkh Boži Sněžné w
Praze w čele, kterú lnnla wice již k Tciborům Uež kU

PražaUům.

2. Taborité či bratťi Táborfsti.
Od Pražanů lifsili se walnč Túboťi, kteťi zamitali
wfjecko cťrkein podčmi wúbec, chtějice miti cirkew kťeu
skanskou založenoU pouze na pifmě swatém, jež oUi wý:

hradně nazýwali flowem Božim.
wfscho podcink w cirkwi, ano

k wýkladU pťfem jwatých

UznciwalirozUm jednotliwcúw
stali se dUchoinmi

Uplrali tedh platUost

za dostatečuý,čimž

pťedchůdci pozdějfsich Uěmeckýchpro:

tesiantůw. Zúhy wfsak rozpadawali fe na nčkolik odrůd,
cmo někteři nechtčli wůbec již wssimati sobě ani pisma
swatédo, ťtdice se jen jwými d„omhskr). Nicmšně i mezi
Uimi lze rozerati tťi hlawni strcmh, mťrUých.siťedUich
a wýsiťednich.

StťedUi

čili prawi

Tcidoťi byli ti, ktečipoo

mocl zwoleného sobě bifkupa (1420) Mikulússez Pelhťi:

mowa (w r. 1422ul452)
činili zwlásstni sjednocenou
settu, majicc hlain sidlo w Táboťe. Patťili k nim
hlawnč wenkowané a nčkterá mšsta, ale twoťili
menfsk straUU w UcirodU.

jeU

Uččce, že Uowý zúkolx co ko
1ob
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wťrh i do siUtků úplnč a jediUé dostačuje cťrkwi kťeskan:
ské. přihliželi jen jefstč k wěkU aposstolskémU, a zamitali

wsse, čeho tam nenalezali. Proto žawrhowalix wfsecky
pozdčjssi okrasy pťi slUžbách Božich,x zcjmeUa oltáťe,
obražy, roUcha poswátmi, spoťojnjice fe jen še stolem,
pokrytým Ubruseme Taktéž opomijeli wssochnh občady a
obyčeje pťi mssi fwaté, modlťce se poUze w mateťské řeči

Qtčenáš, načež jeden pofwětil krátkými flowy biblickými
chléb jakěkoliw podoby a wino w jakékoli nádobč„ podá:
waje oboje wssem přltomným. Hned od pcčátkU (1418)
zamstali očiftec a wfseliké konánč dobrých skUiků za ze:
mťelé, wzýwkeni Swatých a ctěUi obrazů i oftatřů jejčch,
zancdbčiwali posid a wsseliké obyčrje ctrkewnť. Nč kfwč:
cexni kněžť jednoho kUěze za biskUpa sobě wolili, neUzUú:
wali pťece jiných slnpňůw nežli knčze a jrřťjnh, jakož i

jiUé swátosii zawrhli.

Z. Pikharti.
Jmeno toto pochxázť od tak zwaných „beghurdů“
stťedowěkých. kteři zwlásstě w Nčzozemskxx, w Belgii a
na Nýnrě se Uacházeli a w 13. stoletť i dále fe rozssiťo:
wuli. Byld to nábožeUské mušsié spolky, které na poo
čásku welmť dobře pňsol:ťly, později wssak pro mnohé
nemoudrosti we wťťe a wýstťednosti i w žiwotě Uelibost
w kčeskanském fwětě wzbušowaly,
W Čech.ich přezděno
tak některým Táborským, kteťč (1418) š kněžimi swými
Martinkem HoUskoU a Petrem Kánissem w čele hlcifali

lidU, že wc fwátosti oltáťnť Ucni KriftUš pťttomen tělem
a krwť fon, nýbrž že ten chleb a wino i po swěcenč
jsoU irnom poUhé znameni těla i krwc Kriftowy, a tUu
diž prý se swátosti té nemajť anč klaněti, ani ji Ufchoa
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wúwati.
Následkem UčcUi toho rozhazowali nětteťť zbčo
silci swěccně hostie po zemi, sslapajťce po nich, a roz:

tloukali kalichy i moUstrance k Uscholpúnť nejsw. Swa:
losli Uftanowené. Kdr)ž o tom Pražaně pod odojť Usly:
sseli. zhrozili se neflúchaného zlořadU loho, a proto

kázáno w Braze šc wssech kazatelen protiUnim, a ize fa:
mého Tábora byli wr)pUzeni, kamž sám Ziška Ua ně pťiš
chwútal (1421).
HoUska odwolal a podrobil se pokánť,
stoUpenci jeho wssat asi š 50 osobami ap lnčzem Káni:
ssem w Klokotech U Túbora na rožkaz Zjžkůw jako ka:
cťči byli Upáleni. HoUska nrjfa tU jist pťed Taborh,
chtčl jčž UprchUoUti š pťitelcm swúm knčzem Prokopcm
do Morawy; ale na cestě lapen a wyilýcháU w ChrU:
dimi, a ldyž sctrwal w dťčwějssim twrželtť swém, odwrn
zen do wězcnt w š)ťondnici, kdež po 8 nedčltch, když od:

wolati nechtčl, a Zižka na jeho odprawcni dolchal, od
poslaněljo tam kata i še společnikcm swýmProkopem po
krátkých mUkúch na hranici skončil (142l).
Rok na to
pťijali wssač
fffl smni knčžť Táborssti

Pikhartské, čimž fpňsocha

na obecněm sUěmUw

mezi nimč uow.i roštržka.

4. Sirotci a Qrebité.
UerssenťTaborských kuěžk o nejswčtějssť swútostj, že
w ni KristUš pťitomen nenč, hlawně bylo při.čjnoU, že
odsstčpili se od nich wssickni ti, kteři posUd š nimi w

spolkUtrwcxli a Tábory

mirUými

se našýwali. Bylex

to jelž menssi část lidU Tcčborského š několika kUčžimi, a
lakč Zižka na jejich strcmč se nachazel.
Přijimali Učenť

o nejswětčjssi swútosti dlc dosawadnť wťry, zachowúwali
půst, mčli Swaté we cti a odbýwali služby Boži w ornáo
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tech, což wffe wýstředUi Tčcboťi zamitali.

Táboťi Uejwšrněji

Tito

drželi se šďlastniho Uěkdh Husowa

Učenť,Uašýwali se po fmrti Zižkowě Sirotkhs
žUjice se Prokopa

mirni

pťidr:

Malého, a majťce hned z počútkU we:

liký počet pťťwrženců w Praše,

ziskali w pozdčjssťch lex:

tech jefstě wětessi počet krúlowských měst českých. W celkU

trwali jen asi 13 lel, an se r. 1434 jpojili B Rokyca:
noU, a přestali pak čiUiti zwlcifsttti stranU w Čechúch.

Wedle Uich pťipomanjť se také Breb ité čili bratťi
Orebfsti, kteťi fe schášeli půwodUě Ua wrfskn Oreb U
Tťebechowic w KralobradeckU, wedenťm kněze Nmbrože
z Krúlowě Hrc:ldcešjSoUhlasilibned od počátkn we wssem
š mirnými Tciborh, a dělili se od Uich jen mistnťm pú:
wodem a některými politickými nábledy, majťce fwě wlastni

hejtmany, k. p. pana Hž)nka Krufsim: z LichtenbUrka na
KUmbUrcr. Po smrti Zižkowě pťidalase fslechta od nich
kU Pražanům, lid zase pťilmxl k Sirotkům.

5. Wýftřednť či krajni Tciborssti.
Zattm wywinowaly se brzy imeši dosti již wýstřed:
Uťmi Tcibom jefstč zwláfstnť odrUdh š nejkrajnějfsimi nci:
hledy w Učeni i w žiwotě, takže i sami Túboťi proti

nim wystUpowali a wybladiti je hleděli.
Chiliastš
byli bloUšniwci, kteřťwidonce wsseliké
odpory proti fobě w zemi a sUcřfsejťce wfseliké Utisko:
wčmť od ostatnťch kťeskanů, spalťowali w tom Utrpeni

dle zdáni swěbo pťedpowčděUý již od Krista ko U ec
swčta.
Prawili, že nhme wssecko zlé na swětě wyple:
Uřno býti má; čaš milofti že minUl, a doba pomsty že
nastáwá; treft fprawcdliwý že zachwáti každého, kdokoli
eUteče do „hor“; nebo obydli hťisných a pokrytcůw
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jako Sodoma zahynou; i Praha jako nowý .Babylon
poblcena bude tťmto ohněm nebeským, a jeU w pčtč měx:

siech (w Žatci LoUnech,Slaném Plznia Klatowech)na:
jdou fprawedliwl ochranU

Učinek toho byl, že množi

we wssech krajlch prodciwali statky swé a pospifsiwsse š

rodinami swými do bor, siládnli penizc Utršené do rua
koU wůdců swých. Hned pak po tomto přetrpčni a wy:
koUcmč fprawedlnosti Uastati měl pťťchod Kristůw na swět

do nowé ťisse tisicileté,
blaženosti še sprawedliwými

jsouce jako peri

aby tU panowal w úplnč
a wěrnými

swými, ktečť

lidé w ráji nebudou potťebowati ani

cťrkwe, ani pťedstawených, an swátosič, ani pifma, ani
kťtU, ani Učenť, ano ani jiných wezdejssich potťeb a wěcť.
rNečbo dťtky pťijdon na swět bez pofskwrny, a lidé žťti

bUdoU w moudrosti a milosti Boži, majice zákon Božť
w srdcťch fwých, a wssecko jměnť, an i wolnč tělcjné

odrowúnť u

společné

Hlawnťmi hlafatcli mťnčnč toho byli kUčžťMartia
Uek Honska a Jan Čapek r 1420, ač počet jejich přťo
wržencU byl pťece jen wrlmi fkrowný
Wedlé chiliasmU aUebo wlastně i z nčho wywinUl
se foučafně takě a sice hlawně praci kněše Petra KciUisse

kommUUčsmUš a socia!ifmnď

a trwal několiklet

Uejen Ua Túboie ale i w některých jinýcď obcťch (1420).
Dle ncihledu toho mčli wssickni lidé býti napotom rownt
bratťi a sestry, a nikdo š nich neměl žádnčho zwlásstniho
jmčUč pro febe miti; nýbrž wssecko mčli mťti společUé
(odkndž i jejich jmcxno latinského půwodU.) Takč měly
pťestati wfsecky daně, a páni měli wúbec býti wypleněni
jakož i krúl súm odsiraněnl ano kralowánť mělo dáno
býti lidu obecnému. Qlle škušsenost poUčila brzo těchto
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Tábo,rů, že zcisady takowé nedaly sr w žiwotě prowésti
žůstáwajicr UesplniteonU toUhoU myslť pčemrsstěnúch. Y
proto sami Táboři zawrbli Ua syUodě Učrnť toto, jež
poUze dwš leta mysii wýstťednich swých přtwržencůw

tepokojowalo.
Nejwětssich wýstťedUosti mezi Tčlbory Uatropili wssak

Bldamnici,

kteřčpowstali z oněchPifhartů, jenž z Klo:

kot Žižkowi Utekli a zmtrchawfsr bloUzněni o nowé ťissi
Kristowě nwrhli se do scestnosti mnohem ohawnějssich.
Púwodcem jejich či hlawnim blasatelem byl nějaký wenu

kowan Mi kU lciš, odkndž iMřkUlúfsrncj nazýwčmi. Do:
twrzUjťce, že wssecko, cokoli jest na swětě, jest Bůljl

anebo wlasinš, že neUť an Boha, ani dUcha, ani pisma
swatého an přikúzani Božich, měli také wssecko jmšni
obšcné ano i ženy společné. Powažowalť jmilstwi za po:
wčlmost a páchali tUdiž we společnostech a schů;kách fwých
wěci Uejohawllťjssich beze wsseho stUdU ano nčťteči z Uich

i nazť chodili, ťjkajice, že 1o půwodni staw erinnosti,
staw prwnich rodičů w ráji před prwnim hřichem jeiich,
(odtUd i jmeno „Ydamité“). Bydlice pal Ua jednom
ostrowě U Jindťichowa Hradce, žiwili se Ukrutným ple:
něnťm a wražděnim

w celém okolč, wydciwajťce se za

andčly Boši, ktrťť majť prý Znstiti trn pokažený swčt.
Konečně pak přichwútal sem Zižka a wyslal ďr 400
oděncč na nč swého hejtmana, i wyhladil je meč:em a
ohnšm wfsecky až na jednodo, aby o iich pobloUzens mia

strúm Pražským zpráwU podati mohl.

Wňlky hUsitskč.
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g. 139. Wélry husitsté a rřažčxcrčx
tažrnj na Črchy.

1. Pťičin a počútrk bojůw.
Stúlými

různicemi a spord o wirU powstáwaly i

wsselikč třenice w žiwotč! spolcčenském. Powažliwčjfsi a
wzdělamřjssi odbyli to owssem nejčastč:ji jeU slowy, húdo
kami a UaUejwúš wšájemnými Urcižkami, ale nárUžiwějfsi

a sprostssi nessetřili při tom často an jměni ani žiwota
swých protčwlliků. Tak trpěli na počňtkU nejwice kato:

ličti

kněžč a tlússternici

některých wydrancomúny

od lidU, takže i domy

a pobořend, ano i mnozč dU:

chowni zlýráni, zabiti a do Wltawy whozrni byli. Li:
tomdfslskémU bikapU, jenž w Kojtnici we jmeUU ducho:
wenstwa česiěho wcxdl při proti Hujowi, pobrúny jsoU
statth, mnoši pak katoličti farúťi wyhnánč byli od swr)ch
patroUů či kollňtorů, a na misto iejich powolčmi kněži
hUsitssti. Pani čessti Uzawťcli meši sčboU jednotU, že on
doU wssUde hájili smobodné túzani a slr)sseUťslowa Bo:
žibos a že jen tam chtěji býti poslUssni moci biskUpsté,
kde sc roztazy jeji srownúwaji š pijmem swatým,
jinak ale podrobuji se Urý jenom Uálezům wysokých sskol
Pražstých, na Uichž byla arci wětfsixm profešsorů hU:
sitstýche

Pťi tom pťi wssem král Wáclaw Uičeho nepodUikal,
ač Uaň ř sněm Kostnický i bratr jeho SigmUUd Ualéhal;
wymlouwalť fe, že newi o žádných w zemi kacťťich. Kdož
wssak pohrozil mU cisař Sigmmld (1418), že powstaUe
přoto

ččiý

sřeoěř kxťčskňčřsiý xpřořxi Uěxrřřřča sňad

i o korUUU

jrj pťiprawi, tU UmiUil sobě jednim rúzem a brz ohlch
postawčti seproti Hnsilňm. erjprwé porUťeno,aby wfsickni
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whhnani katoličti sarúťi na swú mlsta se nawrátili
zase wffecky kostety, whjma tťi pod oťdojťw Praze„

a
naa

zpét obdrželi. J na wenkowš se tato zmčua we prospčch
katol.ťků takě prow.iděla,

kde tomU kollcitoťč nepťekáželi.

Qwssem že při tom dčly fe muohé různice mezi lidem,
jemUž far.iťowé katotičti zdrúhali fe pod oboji podáwati
fweitost oltáťnč. Prolo schúšeli se HUsitě pod ssirým Ue:
bem ki: kázanť jlowa Božiho a kU pťijimúllť wcčeře Páně
pod obojť, zwlčissk w okoli Tábora a w Kralo:Hradecku.

N kdhž docela pči nowčm obfazowúUi král Wáclaw
dosawadni konssely Pražské nahradčl famými horliwými
protiť,msity, kteťk fe k HUsitům wždy dosti opatrnč ne:
chowali: tU pťiprawowala se znčnčihla boUře, jež pťi
Uejbližfsi„pťťležitosti nUtUš wUpUkaUti mUsela.

Roku 1419 dne 30. čerwence Ujpoťúdal ohniwýka1l7
zatel hUsitský, býwalý želiwský premonstrát„ kUěžJan
slawný průwod z nynějssťho ťostela franlisskcinskěhoUPanny
Marie Sněžné k swatémU ŠtěpčmU do kostela, který Uc:
náležel HUsitům. N když tam pťed nimi zawťeli dwéťe,
dostat se tam lid nrisilťm, a kněz Jan roždáwal tU pťť:
tomným pod oboji. Na to wedt proceďsi š Nejfwětčjssk
chřtostl Uazpět okolo Nowoměstské radnice žádaje tU za
propUsstěnl wssech wěžnů hUsitských. N kdhž koUsselé tao

mějfsi dali házeti w pťekwapenosti swéžokna na HU:
sity kamenim, tUt lid wedenlm Žižkowým hchl útokem
na radnici, a whhodil z ni w rošlkceuosti swé 7konsselů
š purkmistrem, rychtrťťem a několika obchkmi ftarfsimi
z oken na bodáky HUsitů Ua Ulici pťitomných, kteři kon:
ssely dobťjeli a až k nepoznčmi zohawili. Z toho postrao

ssena rozhněwún krčil Wáclaw

tat welice, že ranila jej
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mrtwice, jež byla i pťičinoU smrti jcho (dUe 16. frpna

14l9).
Nyni již začali HUsité zUťiti proti „antikristůmee,
jak katolikům pťezdčli; i wrhli se Uejdřiwc Ua kostely,
wyhaznjlcc

z Uich wssecko Uúřčxdt, ssatstwo a núdobs, Ua:

čež pťepadli mnichy kartoUstě Ua Smťchowé, kteťi jsoUce

z wětfsinU Němci již od r. 14l4 protiHusitům horlili;
podnapilá lůza wedla mnichy š hlUkem a kťikem do žař
láře Ua staroměftskon radnicť, kdežto žatťm ostatni jejich
kostel zcela wyloUpťli a pak žapálili. Podobně stalo fe
i w PťsiU. w Klatowech, w Blžni, w Žatci, w LoUnech

a Hradci Králowé.

2. SigmUndowy krokU proti HUsťtům.
ZUeUčřhla Utifsil fe šase rozkáccný lid po prwnťm
tomto wýbUchU. J shromúždili se tedh pámi česstť na

sněm a zadali žádost k bUdoUcimU dědici trůnn českébo,
cisaťi německémU SigmUndowi, aby pojiftil wfsem oby:
watelům w Čcchúch fwobodU zúkona a slowa Božiho, bh
wyjedlml Čechům přijťmúltť pod oboji a jiUé wýhody od
sněmU cirkewnťho nebo od papeže, a aby kněze ze wssech
swětských úťadů a od wládUUtť wssemi statky whloUčil.

Jelikož pak jim SigmUUd dťlem sám wyhowěti w tom
nemohl aniž wůbec jim po wůli býti minil, rozmahala
se nechr proti UěmU welice.
e
Také pťispělo k nejpokojenosti této, když zapowťdala
králowskci wláda wffeliké shromažďowánť čili túbory lidu,
jež dčly se k společným pobožnostem, ale čťm dčlle tčm
wťce takě přibťralh Ua febe rúz boUřliwého hUUtlnúrodc

nťho se zbranť. Jesstě wice pak rostla rozdrážděltost tato
některými

wýstUpy we wenkowských městech, zwlcifstě w
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Jaromčťi a w Kutné Hoťe, kde nčmečti hawiři Ǧechy
hUsity buď sami lapali anebo jaté od jiných kUpowali,
búzejice je ša žiwa do ssachet anebo je stinajice a upa:
lUjice.

K náboženjké nefpokojenosti družila sei občanskácz

Nejwice totiš popoUzel Husity cisař Sigmmtd sám fwým
sicc horliwým alc welmi neopatrným jednánim. Tak osU:
powal se na posly Pražjkč na fnčmě w Brnč ru 1419
za přičinoU různčc nedcino w Praze fbčhlých; podobnč
sesadil hncd wssccky husitské pUrkrabi hradč: črúlowstých,
a warUje wssccka králowská mčsta přcd wiklefitstwim wyo
zýwal jc k rúznčmlx odporU proti hUsitftwi. Nno na snčmě

š knižaty wc Wratislawi 1120 š powolenim papržským

dal cisař Signumd ohlasiti křiž,á ckú taženi

čili lru:

ciata k wypleněni Wiklesilů, Husitů a jiných kacťťůw w
Čechách a jak se rošneslo o nřm, ťexklprý i docela ně:

kolika Črchúm, jak sč swatř zapřisáhl, zkrotiti a potrestati
zpoUrU Čejkou, byt proto i celé krúlowstwi thbiti a w
popel obrútiti, a zem tuto jiným Uúrodem zalidniti a
wssecko proto Uasaditi měl. Když pak t tomU dal jefstč
mčsskana a knpce Pražstého jmenem Kreújns brojiciho proti
katolicke wiře, jakožto kaciře koňmi po mčstč wlačcti a
konečnč na hraUtci Upaliti, wzmahalo se wsseobecné po:
boUťeUǧw Brazr, zwlússtě draždčnim odwážnčho horlitele
Jana Zcxliwskšho, k jchož slowňm fe mčfskaně, sslechta i

ljd šarúázali nejen ku brúnčni kalicha ale i k obhájelli

Crch proti Sigmundowi.

3. Prwni tři trUciata proti Husitům.
Sigmund

zawolal sobě již okolnt knižala a nxlrody

kU pomoci „proti Wiklesistůmee, jejichž uťcni se trhdáž
již č do Nčmoc, do Uyer a do Polsta ssčřitč počalou W
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r 1420 Ua konci čerwna objewili se tito kťižacťasiw

počtU 100000 mnžů w Čechách, a jali se oblebatť
hned PrahU
Nle Žižka před čascmjiž od Bražanů
proti králi SigmUndowi
kťižúky na

kU pomoci powolaný, porazťl

wrchU Witkowě

(Žťžkowej U Prahy

dne

14 čerwence načež zbytky jejich od Praby odtáhly uau
A když Uato ctsař SigmUnd od Pražanů poražen byl U
Wdfsedradn dne 1. liftopadU, mUsel docela ze žemě UsioU:

piti. Tim pťipadl ndni wrch mocčw ncirodn Praz

e samš,

která stúla najednoU w čele wfsech stran hUsitských, ač
mUsela wětfsi čúsk žemě Českč teprw wybojowati.
Než

an porážkoU na Žižkowě, an odUadnUtim skorem celých
Čech nedal se jesstě krúl Sťgmlmd jakožto cisať Uěmecký
a ochránce ckrkweod dalstťchpodniků proti HUsitům odstra:
ssiti. J rozepfal kUpowzbušenť papeže a knťžat ťťšskýchsUěm

do Norimberka r. !42l, kdež se k jednomU spolkn proti HUsiu

tňm cela rlssc sjednotila J wtrhli kťižáci podrch
r l421žNčmecwpočtU asi 200 090 pťeš Cheb do Čech,
a oblehali w zirt město Žatec pálsce pťi tom a drancUe
jice w okoll. We sotwa že se bližil Žižka š lidem swým,
dali se na outěk, pronúsledowáni jsoUce od Žatcckých.
SiǧmUnd odwúžil se opět sčxmš 60.000 Uhry protť
Čechům, ale Utrpěl weljkoU porážkU U Německého BrodU
w lednU 1422. Nčkolťw pak Čechowé Ua trůn swůj již
si powolali Litewského knišete KorybUta, pťece docťlil ci:
sať na fněmě w Norimberce 1422. že každé ťifsské kniže
i město zawázalo se do pole wyprawiti a Udržeti jiftý

početwojska k tťeti

křižácké wúlce

na Čechy;

ale když pťifsel čaš wýprawh, nedostawil se z Němec
skorrm nikdo. an wsseobchú hrůza před Čechy se byla po
Ewropě rozfsiřila, tak že krUciata tato odložena býti mUselae
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4. Jan Žižka ž Trocnowa (xlx
r.1424j.
Hned po pťichodU Túborů do Brahy (w kwčtnu
1420) Usncsli se š nimi PražaUé o tom, co jednosmornč
wfsickni hcijiti chtěli, aby totiž wssickni stúli ža jednoho
člowčka proti

krcilť SťgmUndowi

a proti

kcwrž;dérm:xe
kdoby

sc koli protiwil žákoml Božimu. N po bitwč Ua Zižkowč
sestawili žúdosti tyto wc čtyry zwláfslni člúnkh, jež pod
jmenem 4 arti kUl e Pražskč pozdčjiw ZUúmostwessly,
oznamujice je krúli a sice:
1. aby slowo Božť w krúlowstwi Českčm swobodUě
a bcz pťekúžky od kťeskanských knčži bylo kázúno:

2. aby welebnú swátost těla akrwc Púnč pod oběma
spůsobama chlcba i wťna wfjem wěrným jwobodnč byla
dúwána;
Z. aby kněši a mnissi fwětským práwem Uepauowali
nad welikými swětskými statky, a wťce dle ewcmgelinm
a aposstolstého pčskladU žiwi byli;
4. aby wfsickni hřichowé fmrtclni a zwlússtě zjewni
w každém stawu byli staweni, U knčži pak zwlússtč swa:
tokupectwi aby potlačeno bylo.
Články tyto měl šachowciwati w Čechúch každý, tdo
chtěl sloUti „wěrným pčitclem prnwdh a žákonů Božiho.“
Zižka pťcwzal na sebe tčn úrol, aby w celém núrodč
ano we swětě kťeskanském wčlbec šújadám tčmto plat:
Uost ziskal. d

JaU

Zižla

poch.išel ze zemanského mčnč zámož:

něho rodU we wsi Trocnowč Ucdaleko Bndějowic, w mládť
swčm hledal šc zbrani w rUkoUwe swčtč fstčftč fwě, trprw
později přiwolal ho král Wciclaw kn dworU swémU za
dwoťmm a mčlcc swědo. Po smrti dak jrbo ža poslednťch
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pčti let žiwotaswého UaplUil swět hrůon jmena swčbo.
Llč Uepošiwal co prostý panoš cmi jměni ani wzcicnosti,
ani úťadůw ani pťibUzeUstws,prowozowal brzy poUboU
mocť dUcha i wůle swé oprawdoon
wlcidU w Čechách,
wynikajc wúlečnými schopnosimi fwými.
Nepatťilw

obledU Ucibožensiěm k Tciborům wýstťed:

nťm, nýbrž k mťrným, kteři se po jeho smšti práwě proto
Sirotky Uazýwali. Wúbec wssak dal fe Zižka we wěcech
wťry wždh wťce Uábožným citem woditi Uežli rozUmeút.
Byl fanatikem pro pobožUost, jak oU jť rozUměl, ale Ue:
bažil nikde po ofobUťm prospěchn, arli po jmčnť, Ueb
wládě. Zwláfstě poflednč rok žiwota jeho byl nejkrwa:
wějssim w dčjinúch Česlých, kdež UkrUtUosti a zUčiwostč
fám sebe pťewyssowal. JedUoU již zaťikal fe takč, že chce

potrestati koUečUči PrahU co hlain
pťekúžkU rozssiťertč
„žákona Božibo“ a že w Uť kámen Ua kameni zůstati

Uemá, od čedož jej wssak wýmlaný mistr Jan Rokyccma
odwratil. Na cesič fwé do Morawy nedaleko hranic U
hradU Pribislawi šemťel Žižka nemocč fmrtconU od hliz
11 ťťjna 1424 a pochowan pozdčji w Časlawi
Za poflednich pěti let žiwota jeho spachano w Čc:
chách hrúš a ohawnosič bež počtn, lid powražděn, měsia
wywrcicesla, wefnice popáleny, hrady zbořeUh, chrúmy
šlličenh. celé kraje popleUěUy a spUstossenU. Qstatnč ne:
pronáfledowal sUad jeU katoliky, wěrnč cťrkwt. ale i samé

HUsity, Túbory i Pražany, jak jfme zwlúfstě UNdamitů
a kUěži Kčmissc i Martinka feznali.

š. Posledme dwč rřčžáckč wýprawy

do Čech.

Awssak ani fmrti Žiškoon Uezanikly bojc bUsitské;
xuxbožemťelěhowůdce Uahradil Prokop Welký (Holý),
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knčz Táborský, jenž Uhni witězlxč wodčl HUsity do boje,
ač scim nikdy nebojowal, aniž wůbec kdy zbraně Uosilu
Qpět powzbnzowal papež i céfať k nowémU kťižáckémU
do Čech taženi, donfajicc nyni afpoň konečnebo jejich
přemoženi a pokořenk. A když němccká snižata opět wá:
bala, dohnala je k tomU núblú strafsncř zpráwa, žc Tčlc

boři i PražúUš pod wrchnim welrnťm Prokopa dodyli
l!cǧwného witězstwi w bitwě U QUsti nad Labcm, kteréž
se dosawad nalezalo w držšni fafké Uofádky; HUfité š

25 tisici wojska porazili 70 tifťc Nčmců r. 1426.
Na tnto zpráwu chystala sc celú němecťci řissc kn

čtwrté

kčižúcké welmi silně wýpraroě do Čech, takže

počitalo fe dle jedněch až k 80 tisicům jezďců, dlc jiných

pak až kU 200 tisicům wsseho wojffa. Spojcnú tato
wojska oblehala rd 1427 město Stťťbro. Sotwa wffak
Uťázali fe Tcřboři a Sřrotci w počtn asi 18 tisiců lidn,
mezi nimiž asi půl drUhého tisicc jcšdců, dali fe Nčmci
Ua útěk: ale Čcssi pronúsledowali jc pťeš Tachow a poo
bčli jich mnoho tisiců.
Nynť pomýssleli Němci na to„ zťiditi konečně proti
Hnsitům siálxé wojsko. Za ton přičinoUmnfeli wffickni
kčeskaně lncxje!tnl,sfwětského stawU i dnchowni

sklčldali na

Udrženi wojska žwlússtnť daň; ale pčeš wfsecko fpolečné
Uamaháni nepřisslo k nowé wýprawě pťece ani za 3 leta.
Hlawnč je k lěto wýprawě nUtila ta okolnost nemilcř, že

nynť začali HUfité

sami do cizťch chǧk wpúdy čťo

niti, dťlem aby se tak obžiwili, ana žcmě Ceská nenstcie
lými wálkami byla žpnstofsena, dťlem aby německým woju
skům wpúdy jejich do Čech tkm oplatili a je od podobud
ných wýpraw do Čcch odstrassňi. J wpadli HUsiřé do

Rakonč, do Uher, Slezska, do Saš, Bawor a ostatniho
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Nčmecka wssady plenťce a UkrutUě wraždice.

Uchystala fe protč Hnsitům

křťežcickáwýprawa,

r. 1431

pátči

Konečně

a posledUi

k Uiž se i kardinal Julian při:

wtělil; zúčastnilo se w nť kU 130

tisicům mužů, mezi

Uimiž 40.000 jizdných. J wtrhli

do Čech z Bawor

přeš Tachow plenice

wssecko a wrňždťce bez rozdiln i

pokinč obywatele, jak to fám papež Neneciš SylwiUš
(Piuš U.) doswědčuje. Kťižúci dostali fe wsiak jeU k Doa
mažlicům.
Nebo tU proti Uim wytčchl Prokop asi š
50 tisici, mezi nimiž bhlo 5 tisic Ua konich. Jak mile
žasiechli kťižč:ci hluk a žpěw HUsitů, ač jesstš wzdúlených,

dali se bned Ua oUtěk. Nle Husitš

takoon

pronúsledowali je š

siloU a odwahou, še jich asi 20 tisic pobili i

žajali, a tolik wěci, zbraně a sspiže ukoťistili, še Nčxm:
cům že 4 tisic wožů fotwa tťi sta žňstalo.

š. 110. Kompnktntn Un sUěmU Bnsilcjském.

(1431m143č:.)
Posiednim wťtěžstwimHusitů nabyli Němci úplnébo
pťeswědčeni, že nelze je mečem pokoťiti: i pomýsslmtoa
tedy Ua mťrnějfsi spůfob, aby pťiwedemi byli opčt do
cirkwe. Tim wice Usilowúno o Utončeni Ueblabých roš:

missek, jefsto fčlm tchdejfsi arcibiskup Pražský KUnrat
Už r. 1421 odpadmxw od cťrkwe k Husitům fe byl
pťipojil.
Qd tč doby žaťťdili si HUfité fwou konsistoť „pod
oboji“ a obstaráwali soběpomoci Kunrxita snadným spůso:
bem swťceni čekatelů knčzstwi. Kaltownici Pražsstť wssak seu
trwawsse wčrnť pťi cťrkwi opusiťliKnUrata a whwolili
jobě adminiftratora arcibijkupstwť, kterýž š katolickoU
11
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koUsistoťťdiecési sprawowal. Ndministrace tato trwala
celých 140 let.
RokU 1431 swolán jest cť rkcwni sUě m do lněsta
Ba silcje we Šwýcarsk:x, aby koUečnězjednal opět jcd:
notU we wťře, zwlásstě š Čcchy, aby prowedl žádaně a
nUtUč oprawy w kázni a sprčlwč cirkrwnť, a abh tak po:
jistil počoj meši Uxárody kťessanskými.

Lln papež EUge:

niUš 17. pro nemoc osobně přitomen býtinemohl, pťed:
jedal snčmU kardinal JUlian Cesarini, a zejmeUa poa
zw.ini tam bdli i Čefsi, aby wyslali sem mUže jchopné,
žbožně a nestraUUé k wyjcdnáwáni. Pražané hned pro:
jewili ochotnost son, ale Táboči nechtěli pťijmoUti nxa:
bidnUtť toto, omloUwajice se, žc tam jsoU jen sami je:
jich Ucpťútelč. Wyjednáwalo se tedh š Uimč napřed w
ChebU, a obč strany Usnesly fc tu na pťedchozich někte:
rých wýmiUkúch bUdoUciho dohodnUtť Ua fněmě Basilej:
ském, kamž Čessi slibili poslati wyslance swé, kteťť
mčli zarUčcné úplné slyfscni a pojisstčnoU celoU bezpeč:
nosk žlwota.
Q wánocčch r. 1432 wyprawčlo se zČech 21 wzác:
ných mUžčx, mezi nimiž 15 kněžl, do Basileje, kdež také
po dclssim obcznámenč sr w lednU 1433 po 10 dnť nči:
bledy a žádosti swč we wečcjném sezenčpťcdnxč:ssclč.Byli
to šnúmť 4 čláUkowé Pražssti, ježwssickni bUsitsstťČe:
chowč bez rozdilU, ač Pražané Ueb Táborssti, při kaž:
dém jednánť o pokoj občanský neb nňboženstý za wýminky

mirU kladlč. Článck prwnč o přijťmúni

pod obojť

hájil tU zčeských poslanců Mistr Jan Rokycana, kazatel
w Týnč w Praze, Učený a wýmlaný
mUž, jeUž takťka
w celé Prčcže rozhodowal; článck drUhý o stawowúnť
a tresičmi weťejných hťčchů w cirkwť U dUchownich i swět:
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ských osob skrze ty, Ucǧ kteréžto slUfsi, hájil kUšš MikUlciš

z Pelbťimowa, mUž Učený a wážný, poždšji od Túbor:
skť)ch ša bisiUpa zwolenú; dálfsi článek oswobodném hlú:
sánt flowa Božiho
od křeskanskýchkněži a jahnů bájčl
čáflawský faráť kněž sirotči Qldťich že Znojma, a posledni

článek proti knčzskémnwlcidnUtistatky pozemfkými
a fwětským jmčenim zastčiwal mistr š orfordské Uincčr.ép

sity w Ynglickxx,Petr Payne. wůbec Engliš Uašýwaný,
borlimý Túboritao
Potom pťedUásseli w měsici úUorU Ua proti těmto
člankům Učeni a miněni cirkwe nerčcUějfsi členowé snčmn
awssak o fjednocenl Uemohlo býti an řeči jelikož Če:
chowé člaUkUm těm jinak rožUměli, Uež otcowě na snčmě
si pčáli. Dstatně Uejednalo fe jen o thto 4 člcinky, nýbrž
o celoU čadU dálfsich rozhodných miněni a růšných po:
žadawků HUsitů, jichž pťedjeda sněmU 28 čextl, tázaje fe
jich zejmena, kterak smýfsleji o moci sněmů cirkewnich.
Ale poslowé česstť Uecitili se opráwněnými k odpo:
wčdčm jiným kromč kU 4 člankUm a proto whprawil
sněm š nimi 10 swých whslanců do Čech, aby tU š nčřo
rodem samým o dorošUměUi a sjednoceni jednali na snemě
čcském. Qlle snahy tyto byly marné, an obč strany ne:
Ustupně stály na swých požadawcich. Proto také wrátili
se Basilejfsti wyjlaUci š nepoťišenoU nazpět. Hned za
nimi poslali Čefsi Uowé Z posly do Basileje kU sněmU,
a otcowé wyprawili pak Uowč 4 posly do Čech š bikae:

pemFilibertem swolUjťce Čechúm sice ony čthry

články, ale š těmito wýminkami a dodatky:
k 1. člčmkU: PčisioUpioli Čechowč kcirkwi beze wsscho roža
dčlU we wiťe a občadech, mohoU ti z dospčlých, kteři si

Ue
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toho přesi, pod obojť přijťmati, jm kdhž došnajť, že pod
každoU spf.foďoU je celý KristUš;
ke 2. čláUkU: trestati fe majť takowé hťťchh dle žá::
kona Božiho a fwatých otců wždh dle sprawedlnosti, ale
od úťadů dUchownich: fwčtských, nikoli wssak od ofob
so:xkromnúch ;

kU 3. č!áUkU: může se slowo Božč sice swobodně
hlásati, ale jeU od kazatelů k tomU zčizených a pod moci

i dohlidkoU biskUpoon;
konečnč kU 4. člčmkU: fwčtským či pozemským jmé:

nťm můžc wlcidnoUti cirkew t. j. kněži i ťeholnťci, ale
jen dle nawcdcni swe otcůw.
Wssecky paknepoťcidkh w cirkwi wňbec majť práwč na

tomto fně„.ě býti Urownánh.
Prašcmé š mistrem Pťťbramem bdli š Uúwrhy tě:
mito fpokojeni, ale ne wfsickni; třm ménč Táboťi š Pro:
kopem a Sirotci š Englissem, kteťi nepohmltě trwali na
swých půwodUich žúdostech. Proto wrátili se opět poslowě
Basilejsiti w ledUU1434 domú, wezmoUceš seboU kněze
Martina lepúče. Když mezi lťm kněš Prokop Welký Ua
bojifski U Lipan bliž KoUťťmi r. 1434 asi š 13.000
Túbory a Sirotky zhyUUl, a tťm sila HUsitů wálečných
zničena dyla, jednalo fe tťm horliwěji o smiťeni Čechů
š cirkwi, a whsláni nowi poslowé do Čech ž Basileje.
Me pončwadž nebyla Uaděje, žeby fe o wssecky 4člcinkh
dc xozUmčUi docililo, bleděli poslowé aspoň zewnitťUť něu

jakě fpojenť š cirkwi dokonati a swolili kU pťijťmánť
pod obojť, což prohlússeno jest slawným spúsobem
w Jihlawě r. 1436. N když dossla fmloUwa tato, kome
paktata
nazwaná, fwého skwrzenťi od sněmUBasileja
jtčho, byla ohlcisselm ť w Prazee
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š. 141. Čcssti bratťi.
Za pťedchUdce a dUchowmbo otce jednoty bratťť
Čefkých a Morawských, kteř! poUčkUd we wire se blťžili

Túborům powažowatřslUssiPetra

Chelčického

zemana ze zchUdlé Uižssi fslechty w Chelčicťch U Wodňan.
StUdowalsice: nějaký čaš wmlcidť swém žpoččltkU 15. stol.
na wyfokých sikolách Pražských, ale Uedal se Ua kněžstwť
wdswětiti, Uýbrž zůstal laikem (UekUčzem) až do smrti
swé, žil tissc w rodifsti swém a sklcidal tU fpřsh fwé o
wťťe. Cbelťický neUznciwal moc papcže a biskUpú w cťrkwi,
aniž pťipoUsstěl skUtečné pčitomnosti PcřUč w Uejswětějssi
swcřtosti, Ua Uejwýš w Uějakčm dUchownťm fmyslU; dcile

Zal.rital očisiec a odestky, wzýwěmť Swatých, a obhčeje
cirkewnť při slUžbč:ch Božkch, jež Uazďwal Ustanowenčm
lidským. Nowý zčlkon powašowal za dostatečslý kU spčco
seUi, a ša mčťťlkobralwždh kťeska!tstwiprwotnť cirkwe až

do KoUsiantan;

při tom zawrhowal na prosio wsseliké

prúwo k wálčenť i k trestu smrti, jakož i wsselikoU pťia
sahU a mstU i odwetU za kťiwdy Učiněné. Také neuzná:
wal potčebu úřadů a moci fwětské wůbec, ačkoliw do:
swědčowal, že úťadům Ustanoweným poslUssnost prokazou
watť slussi. Timto obmezeUim mohly se zúsadd jeho arcř
jen UskUtččUiti w malém sborU wčiicťch, a proto také
měl sioupencú ch poskrownU.

Tcprw

r. 1454

wywiUUli fe š Učktčrých nčeUnikň

Rokycanowýchčeskomorawsstť

bratťk,

Uáboženské se až dosUd w Qchranwč

jichžnáhledy

(Herrlchnr) w faskc

LUžicťšachowalh. Za zakladatelcjejich powažuje fc b ratr
Rehoť chudý zemcm a remeslafwého krejči Nehoř byl
UčeUťkem Rokdcand

a U nčbo čital fdčsd Ebelčickebo
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později pak Ebelčického sám anfstěwowal
U Wodňrm.
Když pak

fe ččm dále

w obydli jeho

tčm wťce od Učeni cťrkwe

odchylowali, twoťice zwlússtni jednotU, nepťewzal Roky:
caUa jich wedeni, ale wymohl jim Ua krúli Jiřim Po:
děbradském soukromé misto Ua statkU krúlowskčm w KUU:
waldč U Žamberka nedaleko morawskoslezských hranic.
Sem tedy od ru 1457 se lidé rozličného smýfsleUi z Čech
a Morawy stčhowali, ťikajťce sobč wůbec „bratťč.“
Starali se ménš o článty wlry; wice hleděli Ua přčsnon
kč:žeň žiwota

kťeskanského dle pťikladU prwntch křeskanů.

Jednoho kněze swého dali st poswětiti od Waldensiého
biskUda Ua bisknpstwť; Uowý bisknp ten jim swětil knčži;
také jabensiwi Bratťť ža stUpeň Bohem zťťzený wyhla:
ssowali. Pozdčjč Upadli Bratčl w Uenáwisi U samého
Rokhcanh, jchož přičinčmim je král Jiťť pronásledowal,
wthaw je š KUUwaldU, až Ua siatcich morawského púna
CimbUrka ž Towáčowa žase útUlkU Ualezli; mUozi wssak
z Uich týrúUi a wězněni byli až do smrti krúlowh (1471).
Za Ucřstnpce jeho, krcile Wladislawa Polského, dosúhli
bratťi úplné swobodh, a rozssiťowali se po zemi, majlce

hlawni sidla w Mlaďě Boleslawi, w Litomyfslia w BraU:
dýfe nad erici, w Morawč pak w Pťerowě a w To:
wačowě. Než délkoU časU mUseli sami zmčniti (r. 1491
a 1495) pččsné a pťikré Uáhledy Chelčického, aby mohli
společUč w spoťádané žemi žlti a úťady šastáwati, o
práwo je soUditč, do wúlky choditi, obchod wésii. Taktéž
UpUsiili od drUhého

kťtťuť Uowě. k nim

pťislUpUjťckch.

Tim wzrůstal welmi počet bratťi, takže r. !500 počitalo
sc sborů w Čcchách a Ua Morawě již na Uěkolik set, a
wssech člcnů přcš sio tisic. Nejwčce pťispiwala ktomUto
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rozssičowúUč ta okoonst, že Bratťť zpowěď, posty, kciUoU
msse swaté, i slaonU wečeři PciUě a slawUé obťadw wú:
bec podrželi, jakož i še kněžť a biskUpowé čili starfsi jeF
dUoty bratrské zachowúwali bežžeUftwi.

xl.
Služby Bošé a pofwcitltě obřadn Udstiecdo:
wěkn.
š. 142. Stawrblli

sloby kťcsteallstýchkostclň.

1. Řčmské dasiriry.
Peri
kčeskané sbromážďowali fe w čaš proncislex:
dowúUi k slnždám Božim bUď w sonromUých domech
aUebo w podzemUich hřbitowčch čili katakombách.

Když

pak dosáhli wečerébo prúinho
UšUáUiw ťissi ťimiké,
a sobč stawěti počali peri
chrámy, byly tyto ro do
formh úplUě Učcpodobeny dle čťmských basilik,

t. j. wen

ťejných soUdUic a kUpeckých skladů (bcxzccrň)s jež měly Uč:

kolik lodi do prawých úhlů siawěUých a slonpy od frde
oddělcxxlých, jsouce beš kleUUti še stropem

poUze trúmoo

wým (dťewěUým), jeUž hlainm
jest jejich ošUakem.
Starokťeskmtskú doba tato trwala skoro celých ssest
stoleti, od čtwrtého totiž po Kristn c:ž do koUce desútšho,
a mobla by se Uazýwati chwhodUěji doboU přcchodUť od
pohaUských chrúmů kU samostatUým kťeskaUským. Nedc::
lyk se totiž kťeskaUskéslUžby Božl w starých pohcmských
chrámech tak sUadUo wykoUúwati, aU se odbýwaly spo:
lečUč U přitomUosti walUébo mUošstwi lidU, přodčitalo a
wtsklčldalo fe tU pťjmo swaté celšmU slnxomáždčxni, kteréž
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chtšlo a mělo také brátk podilU i w ostatnťch obřadech
cčrkewUťch.KrújnoU takoon basilikU wystawčl we čtwru
tém ftoletč cťjač Konsiantitt we wsasknim swěm palúci
w Řčmě, chrúm Spasitele Ua Lc:tašrcměl
xŘimsrcř sorma basilčry dyla tedy š počárkU owssem
nejobyčejnčjfsi, ale wedle nť Uacházčmc přece hned takéi
podloUhlš, kUlatč a ojmistrandě chrúmy. Jedrla takowci

basilika šachowala se dofUd w Řčmě w kostcle jw.
Klementa.
W Mnichowě (w Bawoťčch)re 1850 za
krále Lwaika l. žbUdowún nowý chrcim we formě stao
rých basilik a sice U jw. Bonisária, kdcž se klússter Bc:
Učdiktinů Uachúšť.

2. Sloh byzantčnský čllt řecký.
Qd pútého stoleti nastUpowalo kťeskanskčstawitelstwi
famostatnoU již drúhU, a jelikož ťťsse iximskú na dwš pou
lowice se rozdělila, bralo je stawitelsiwi i dwojčm smě:
rem wýchodUťm čili byšantinským (Byzarlc či Cařihrad,
hlain
město Ua wýchodě) a západnim čili ťčmským.
W zúpadUi čústi pčewlcidala sire jesslě dlorcho prwotnč
forma basilikh„ ale Ua wýchodč! odsionpili pro nedostatek
stawedniho dťčwi od tohoto jpůsobU.
PodloUhlei forma basiliky znenúhla kratila je, beronc
Ua febe prawidelnš formU črwerce (kwadratni) nebo krUhU,
kterú se pak dala snadno deiUi či kUpli, jcxdnoU nebo nč:
kolika menssimi wedle jedné nejwětfsi, sklerUti.
Tak
powstal na wýchodě šcela Uowý spůsob staweb chrámo:

wých w jlohU byzantiUském,

jenž poččnajessestým

stoletim, až do nrjnowčxjssi dobh se Udržel na wýchodě,
zejmena w ťcckých a jlowallských zemčch. HlawUč památka

tohoto slohU jrsi kostel Mondrosti Boži (ťecky: Sofia)
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od cisaťe JUstiUiana w KonstaUtinopoli w letech 53? až
537 Uádherně wystawřUý a mleě chrámem sw. Zosie
Uazýwaný. Nhni jest to hlawni tUrcckúmefsita w Caři:
hradě, ač to byl prwnť a Uejslawnšjfsi chrúm kťeskanský

Ua wýchodě. Proto stal fe také pro son UádheonU a
welkolepoU stawa wzorem pozdějssim byzcmtinským chrá:
mům i Ua žúpadě, a jefstě w jedenáctém stolcli pťichá:
šeli odtnd Umčlci do zemi západnkch. DrUhý takowý kou
stel Uachcřzimew Rawemxě fwatého Witalise, whstachý

tam w letech 5267517,

třetť pťekrásný toho druhn

chrúm jeft fw. Marka w Benútkcich, stawčný w letech

976u1071
plemi.

w podobě sterorameUného kťiže š pčti kUu

Mimo

řccké zemč Uachážť se Uejwťce talowých

chrcimů meži Slowanh, an tito práwě z wýchodU od žče:
ckých hlasatelů wirU kťeskaUskoUpťijali. J U náš w Cc:
chách pčestawěl kU konci jedeUáctého stoletť opat Božetčch
celý klússter swatoprokopfký Ua Scizawě i š chrcimcm

Panny Marir w tomto slohU.

3. Románské stawby.
W jedenúctšm stoleti Uastal zafe nowý fpúiob sta:
wěUi w kťeskanskšm fnoětě na zcipadč a trwal

lowicc tťiUúctčho ftoleti.

až do po:

Dťiwc jmenowúU bhl mleč

byšamlnským;
hlaw!ti jeho znčxmka jest, že w Uěm pjčcB
wlúdú čč:ra wodorownci, a we wssech klenbcich okroUhlý
oblon.
Jelikož šáklad jebo bhl ťťmskookťeskanskýt. j.
také starookťcfťanskú basilčka, ale od wýchodUťho čili byB

zantinskčho

slohU zccla

fc rozešUúwal,

jeme jej obyčejnč flohem

románským

proto

jmeUU:

(ťimským),

prciwť tak jako wssecky řeči, které z býwalé ťimsko:latina

ské possly, k. p. wlašskoU, ssančlskoU, portngaljkolt,

rUu
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mUUskoU i frcmcoUzskoU atd. romaUskými Uazýwáme. Ba:
silika Utrpěla tU owssem welikoU proměml nebo pod
prešbytcrillm stmoěla fe kchpta, čťmž se celci wýchodni
čcisk kostela wywýssila, a stťedni loď se prodloužilcx,
čimž půdoryš celého kostela obdržel pododU latinskěho
kťiže, w němž pťččUi ramexlo jc krňtfsi. Pro hlawni
oltář bhl jako w byžantinskčm slohU polo okroUhlý wý:

kleUek,apsida

(apfiš)

nazwaný; a dotčemi pod nim

krypta
š ostatky swatých býwala jako kosiel jedUoUnedo
wťce ťadami slonpů we wťcrlodť rošdělemi. jako to k. p.

w Staré

Bolejlawi w kryptč fw. Kosmy a Damialm

pod chrámem sw. Wciclawa widime.
N poněwcxdž pči dťewčUém ftroPU basiliky ssiťka ko:
stela délkoU trčřmů se obmešiti mUsela, a častč ohUč w
takowých chrámťch zhoUbUč řúdilh, proto zclwedeUy byly

wsseobecně podobUč jako pťi byzaUtiUském flohU kleUUté

stropy
čili stawba klenbowá. Zwenkn pak stawěly se
hlawni dwěťe a wchodd wůbec do kostela naproti hlaw:
UimU oltářť we zwlásstnim ozdobném twcxru, takžc ro:
manské siawby prúwě w tom wrcholc swé okrasy dofč::

hly. Nad oblonowými

kráinýmj těmito dweřmi Uachú:

šelo fe obyčerě jefstě šwlásstnť kUlatč okno, lnajťci po:
dobU růžc. Wždycky pak nalešúmc U takomých chrámů
wčže we wice pofchodť rošdčlené.
RožUmk se famo sebon, že ch we wclkých městcch
a jeU prawidclnč stawěné kostely tUto podobu mčly a že
délkoU čajU i sám romčmský floh fe mťUil.

W Č e chá ch múmc welmi četně památky tohoto slohU,
ž Uichž tU er Učktcrčna pťťklad Uwáďťme, a sicc w Praze
chreim fw. Jiťj na hradě (jcxdell z ncsznamrnitějssich),
koskcxlyw Brošmtrch U Tcxrczina, w Dokfaurch U Nou:
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dnice (krypta), w MilewskU U Tábora, toslelik swz Jiři
Ua ŘipU U RoUdUice, kostel sw. Wáclawa Ua ProsikU

U Prahy, kostšl we wsi Swatý Jakub we farnosti Cir:
kwickč w ČúflawskU, jeUž š blťzkým kostelem Záboťským
jw. Prokopa patťi k UejwzácUšjssim, opatský chrcim Tex:
plský a jiUč. Za Uassich dob whftawen jest we slohU ro:
múnském a r. 1863 poswšceU chrúm jwe Cyrilla a Me::

thodčje w Karlťnč U Prahy. Na Momwčx pošůstaly ko:

stel Pcmny Mariew Tťebičina zúmkanTisiUowč (koch
Gošu), w Řešnowčeich (welmi pamcřtxxý)w Brnčnskš die.ee
cčsi a j. Wětssina pamútek těchto arci zwláfstč w hUsite

siých wúlkúch anždh

zanikla.

4. Stawitelstwi

slohU gotického.

Bšhetn tťincictého stolcti žmčnťlo je kťessaUsié fta:
witclstwi romaUské a wzefsla z Uěho stawba gotickáe

Powstáwala již w drUhé polowiri xll. stolrti w sewerni
FraUcii, odedž w 13. stolcti po szech křeskanskýchzre
mich, kdc romčmský sloh panowal, rošssiťiti se hledčla.
We 14. stoleti dojáhla nejskwčlejssi dokanlosti, jsouc w
katkU wýkwětem křeskanskčhodUcha w flťedowčkU a trwala
až do l6. stooletiu Wlassi mU dali š početim slohu re:

Uaišsančniho jmeno, pro potUpU: slob gotický, to jest
jako hrUbr) (pro Uč). Nikterak ale UepřiskUssi flohU tomU
wýhradně Uúzew flohU Učmrckého, jak mU nčkteři řikali.

Neboč i we Francii a jiných zrmich nalešáme znamrnité
pamútky slohn gotickčho, ano téměť každý národ wypč:
stowal si swůj wlastni fpůsob gotiky.

Podstata jeho šáležela w sspičatých

kleUbách,

jcssto románskú klenba do plnébo polokrUhu stawěUa přčliš

tčžká bylaa wclkýchpodpor wyžadowala. Proto Uhni wýu
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hradně zaweden sspičatý oblon při klenUtč, jež fe opťelo
o samé přliťe anitť
i š wenku, takže gotický chrám jako
Uějaký pilťťowý leš whhltžť. Stťechh ř wěže stawělh se
welmk whsokě a pťčkrě„ okna

a

portcily,

oltáťe

ť kao

zatelnh taktéž sspičatě. Nejwětfsi a UejšUamenitějfsi go:
tické chrámy jsoU w Kolťnč Uad Rýnem, w TrewirU, w

ŠtrašburkU, w Můltsteru a w Řcznč w Německu; we
mčstč Sořšsonš cx Remefsi we Franciř; chrám w YorkU
w NnglickU; w BUrgojU w Špcmělich; w Mťlánč we
Wlassich; w RakoUsku jest we erdUč chrám sw. Štčx
pčma, ž wětssi ččlsti od českých bratťť Petra a Jana ž
Prachatic pomocť mnoha českúchtowarhssů wystawený.
.W Čechách pochcizť chrám sw. Wita Ua Hradčanech od
francoUzskěbo stawitele Matějc š Nrajn, a Wiléma z

YwignonU, a Němce Petra erera žGmúUdU, kostelP.
Marře pťed TýUem, a Parmh Marie SUěžUč tU Frcm:
tiškúnů), sw. Barbory w KUtnč Hoťe, Sw. DUcha w Krúo
lowě Hradci, Panny Marie w RoUdUicř a mnoho
jťnýche

5. ReUesančni či nowčjssř jloh.
W 15. stoleti obnowil se starý sloh čimský w nowé
spůsobč, an lid počal sobč lčbowatř w Ucisledowcinč staa

rých wzorů a proto od FrancoUžů šnownzrozeným čili

reUaišsaUčnim nazwúnbyl. Zmlcifjtěthalti

bhl

zaweden w prwnťch desitiletčch patnčcctého stoleti bohatý
skoh řťmský še swými ozdobnými slonph a spůsoby okraš:
lowánť. Půwodcem jebo bhl BrUUellefchi we Florenciř

swým palčccem Bittř (r. 1375u1444)

a kopUli Ua tau

mějssim chrámU, jakož i slawnť stawitelé z rodinh Lom:

bardiho w Benátkách, když se palcic Wendramin

a kostel

Slawnofň Páně a swútky Swrltýc!)u

p
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Spasitele oď Pasladia w tom slohU iwhste:weltý Ualezú.
Zpozdčjsit doby jest kostessw. Petra wRťmš w těmž slohn.
Wice hodč se arci pro swětské stawby než pro chrúmy.
W 16. stoleti rozfsiťčlse pak i po osiatnč Ewropě, wlašské
stawby brány ža wžoxya rozličněnúpodobowúny. J w Ce:
chcřchoďjewil sejiž kU konci 15. stoleti, a slowUtUý mistr Be:

Ueš šLoUUprwniwněm stawěl okna Wladislawského súlU
Ua hradě Pražském. Belweder Pražský z r. 1534 je drUhý
krúsný wžor slohU toho.

š. 143. Slawlwsti PúUč a swútky Swatých.

1. Starssi slawnosti.
Na konci starého
wěkU shledali jsme w cťrkwi
mimo aposstolskoUnedčli a Uejsiarfsislawnosti Páně,
totiž welkonočni

fwútky a fwatodUssUť, jesstě swútek nao

UebewstoUpeUiPánš (že 4. siol.) š křižowúmi dnh (z 5.
stoleti), Zjewenť Páně, Narošeni Pčmč (ze 4. stol.) š
adweUtnťm čafem (w 7u stoleti), Obřezánť, Qbčtowáni
(2.. února) a Wtělenť Pčmě (25. ďřežna).

Památka

swatých

pak swětčlase swátkemsw.

mUčednika Štěpcřna, sw. aposstolů Petra a Pawla, a od
papeže Bonifacia 17. žawedena r. 606 flawnost wssech
mUčeUikú a Swntých
Bošťch, když cisař Fokaš pan:
theon, pohanský chrčim w Řťmě mnohým bohúm šaswě:
cený, papežť byl darowal. Také se připominal již den
Mlaďátek a Narozeni sw. Jana Kťtitele, jakož i powýe
sseni fwatého křiže, od cisaře Heraklřa po

wktčzstwi nad

Perssany nazpčt do JerUsaléma pťťnesseného(r. 628) a poa
zdčji i Ualczent sw. kťťže od cťsaťownh Heleny.
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Na počcitkU stťednťbo wěkU objeijť

se w rirkwi

dwa swcitky Matky Božť a sice dťiweden jejiho úmrti
(Uyni Nanebewzetť) a později i den jejtho Narozeni;w
Rimě pak na zúkladč rozssťťe!té žprawy o cmdělském zje:

weUi se w jedUom kostele swútek fw Michaela
we
Francii swátek sw Martina
biskUpa a w Španšlťch

fwatek fw JakUba

Starsslho apofstola chž za prw:

Uťho wěrozwčsta tě šcmě se powažowal.
RokU l229 wypoččtáwá fyUoda w TUlUfU wfsecky
tehdejssi swátky w roce, meži Uimiž jsoU opět Učkteré

Uowě: Narozenť Pčmě še sw. Štčpánem, Janem Ewan:
gelistoU, š Mlaďátky a fw. SUlwestrem, Bbťežáni a Zje:
weUť Pcinč,

Qčissfowúni, Zwěstowáxti„ Nanebewzeti

a

Narozeni Panny Marie, tťi swútky welkonočnsa tři
swatodUssUť; swátek wfsech sw. dwaUárti aposstolů,

swáteksw. Mařť Magdaleny,

fw. Wawťince,

MikUlcisse,Jana Kťtitele, Michaela archandčla, nalezeni
a powýssenť sw. Kťťže, poswčceni
kosiela a swátek

patrona

w každémkostele.u

Synoda Q:fordská w

Nngtickx: w 1éž dobč 1222 Uwádť jich jefstř wčre, roze:
znciwajčc i takowč, kde wolno po slUžbách Božich pra:

cowati.

2. Slawnosii

nowč zawedené.

Mimo tyto swátky powstaly jesstě zwlcisstUi čtyry
Uowé, a sice: Boščho Těla, Sw. Trojice, Početť iNaoel
wsstiwenť Bannh Marťe a DUfsiček.

Slaonst
skUp Robcrt

Božťbo Těla zawedlr. 1246 bia

w LUttichU w Bclgii

k dolehčmť Uč:božné

pamty JUliaUy, Uačež papež Urban M. slawnost tU poo
lwrdil lr. 1264): swatú Tomáš Nkwinský (xř r. 1274)

Slawnosti Pčmě a swcitkySwatých.
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pak Uapfal překrámé k Uť pisUě, jež se až dosUd w cir:
kwi zpťwajť, a obecný fnčm cťrkewnť we srancoužskěm
městč WťeUě zawedl slawnost tn pro cetoU cťrkcw(1311).

We 12e stoleti wzala púwod slaonst

Uejswě:

tčjssi Trojice,
jakožto doplUěk tťť blawUťch wýroč:
Uich slaonsti
PčřUě; teprw rokU 1334 od papcže
Jana xxsl. byla slawnost tato pro celon cirkew ža:
wedena.

K úctč Matky

Boži w tšto doďě šawcdeno

mnobo cirkewUťchpifnč Marianských, jakož i růžeU:
cowú pobožuost úplnčr fe wywimxla a přččiněnčm sw. Do:
miUika meši lidem rožssiťeUa jcst. W drUhé polowici
11. stoleti zaťidil fw. ancťm z Kantcrbnry (xjxr. 1109)

we fwé dčerésiflawnost Početi

PaUUy Marie,

jež

se pak w YUglickU rozmčchala. Nokn 1145 dostala fc i
do Franrouz. kde ji kanwnčci w Lyomx šawéstř fe sUa:
žili. Nč sw. BerUard, jefsko beš rirkcwnťbo fwo!eni Uaa

stala, proti Uť wystUpowal (ř r. 1153) a Dominřkámi
še swatúm Tomčlfscm Nkwinským (xjx r. 1274) š nťm
solchlasili, podporowali ji Frantisskáni welice meži lidem
a

hčldky Z toho

powstalé

bylh

dloUhowčké a

často

welmi ostré.
Wedle toho šačala přičiUčnim zwlússtř fw. Bonae

weUtUry(xťr. 1274) flawnost NawsstiweUi

PaUUy

Marie
(U sw. Nlžběty), jež sc brzo č do Frcmconz do:
stala. Mnozi chtčlč připisowati piřwod jejč tťetimu arci:
ďiskUpU Pražskémn Janowi š Jenfsteina (na koUcč 14.
stoletťj; awssak jeU tolik je jisto, žc za jcho žiwobyti
Ujal se jť papež BoUifúc l)(. r. 1389, Uačeš teprw od
fněmU Basilejskěho rokn 144l pro celoU cirkew bhla
UwedeUa.
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Hlawně přičiněnim KlUňackěho opata Qdo (Qdilo)

šawedena tam pamútťa wssech wěrUých šemťelých,
w očistcč trpicťch, již par papež Řehoř s.

w celš cťrrwť

zawcdl (r. 998).
š. 141. BoboslUžba.

1. Brewiúť, kčizanť, msse swatá.
SlUžbh Boži záležcly w dcnnim odzpťwáUi hodinek
čili žalmů, cťrkewnich zpčwů a w fpolečných modlitbách, jež
se konečně w strUčnoUrUkowět (odtUd jmer brewiáť)
Ufpoťúdaly, jak o ťom fyUoda w TUlUsU r. 1129 se zmi:
ňUje. Teprwa Basilejský sněm (r. 1431m1439) pťedpoe:
kládá tU powinnost wssech dUchownťch, kteťi wyšssi po:
swěceni maji nebo Uějaké cirkewni obroči (benesiciUm)
držt, aby předepsanoU tUto pobožUost, nemohoUli w chorU

(společně w lostele), aspoň sonromě doma konali.
Mimo mssi swatoU we wssednť dnh i w Ucděli býe
wal také w nedčli po ewčmgelilxm wýklad slowa Božťho
(odtUd pochčiši i jmer kUihy š takowými wýklady Po sto
illa t. j. po oněchau slowechswatěhoEwaUgelia následee
wýklad jcjlch), jak to i synody německé(w MohUči 817)
pťedpisUjť.

Ke mss swaté Užiwalo se dččwe obyčejného chlcba;

pozdčji sc k tomU brala jen psseničná mona a připrao
wowal fe šwlásstni š ni chléb, až powstaly w sedměm
stoleti nasse hostie,
jež poždšji peťly sc wýhradnč jen
z nekwassenébo těsta. Na počcřtkU pťčprawowald hostie
Zbožné žeUy Be slawnými obťady pro celoU ololUi kra:
jčmx. N poněwadž w této době nělteťi wystoUpili, Upie

rajice pčťtomnostPáně w nejfwětějfsichitosti,

zawedeno

BoýoslUžbae
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wsseoďecně, aby se swatcř hostie pťi mssi swaté po por

swěceUipoždwihowala
a wěťicťmaby fe to žUameo
Uim Ua žonek
ožUamowalo(r. 1203). Totěž porU:
čer,

kdhž se k UemocnémUdonússelae Řehoř x. st 1276)

pak Uaťidil, aby wěťici od pozdwčhowúni až do skončen
Učho fw. pťijťmcinť pči mssi fwatě klečeli. DomřUikúUi
pak počali wléwati hnrd Z dočátkU msse wiU o do kae
licha a k UěmU wody pťidáwati, aby prý fe obé lépe

fpojilo.
Z počatkU Uebhlo „Credo“ (Wšťťm w Boha) při
msli swaté; Uejprwe žačali to Ua wýchodč; we Šaně
lťchUachažimr 1e sice již w 6 stoleti ale jesste w 9 stoa
leti žalowali w Řčmě Učmečtť biskUpowé Ua sw Metboo
děje, že je zawcidi Ua Morawě ač již tehdúž je takč w
Řčme ťikawalř
Jindy se pťeďčťtciwala jmeUa wssech UejszefjeUěja
ssich dobrodinců kostela od oltciťe ze žwláfstntch tabUlek
(dyptich); žpňfob ten odstraněn w 11. stoleti a Uahra:
žeU tak žwamšm „Mementoee, t. jl kněš sonromť w mo:
dlitbť swé před apo pozdwibowáni žiwých i mrtwých do:
brodiUců chrňmU fobě pťipomimi. Taktéž žakcižciUo,aby
jedeU kněž wicekrút denUě mssi swatoU obětowal, wyjma
tarý oďyčej Ua wúnočUť Boži bod Uebo w nejwyšssi
UUtnosti.

2. LatiUská, mosarabskú a slowanskci

litUrgie.
Po celý stťedowťkpřewládala w litUrgii ťeč latin:
skcř Ua celěm témřč žápadě. JeU wýminečUě Udržely neb
přťpUstily fe také jťné jazyky mimo latčUský a jiné ťcidy

mimo litUrgii řťms koU, ktcráž zejmma od 11. stolett

U
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wšdh obecnějfsi platnosti nabýmala.

Zejmena pťipomťa

najť se starofrancollzská nebo gallikanskú litUrgie, misto Uťž
hned Karel Weliký (xjx8l4) latinskoU zawedl; pak mo:
sarabská
(gotická) U sspanělských kťeskanů pod Nraby

žijťcich a slowanská

od sm. Methoděje (xjx885) za:

wedenci.

Mosarabská

litUrgic byla sice w latinské ťeči,

ale ťidila fe spisse dle litUrgie ťecké (wýchodnť) a mUoho

zwlússtnosii obsahomala; mnozť ji mr)lnš pripisowali fw

Jsidoru biskUpUSewillskémn m Španělťch( (ř 636)
Teprm k Ualehúni papeže Řehoťe Nl prijali Španělowé
spůsob slawenť msse swatě dle řtmského obyčeje.

Slowanská

litUrgie

Udržowalase w Čechách

od půwodniho Uwedeni swého sw. Methodějem dloUhý
čaš, ačkoliw wcdle nť i latinskú litUrgie zúby se w
chách ssiťiti počala. Yle teprwa po smrti Metbodowě
(r 885) a po smrti prwniho kťeskaUskéhonasfeho knťžete
Bořiwoje poddali se synowé jel)o Wratislaw a Sphtibněw
UěmeckémU krali a ŘczenskémU biskUpstwi, a tU založcn

prwnť kostel za Spytihlxčwa (xř r 912) Ua hradU BU:
dcčskěm, w němž se již fw. Wáclaw latinské litUrgii Ua:
Učil. Za to wssak trwata litUrgie slowaUská Ua Wpsse:
hradě, kdež se ji i sw Wáclaw i fw Brokop (,r r 1053)
jefstě pťiUčili Teprw pri žaloženť biskUpstwi Pražskébo

(r 973) byla zejmena ta wýminka z Řťma položena
abh prijala nowa diecéfe mýhradně latinskou litUrgii
Yle jcsstč drUhý biskUp Pražský sw. Wojtčch (xjxr. 997)
mčl co zúpasiti š Uwáděnim latinskě litUrgťe na mistě

siowanské. W jedenáctém stolctř za čan sw. Prokopa
bhla nejspiš již jen obmezena na klússter jebo Sázawa
ský. Zwlásstč horliwč Ujčmal sc ji král Wralislaw U. U

Posl:lhowúUi fw. swcitostmi.
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Řehoře 7!1. zase pro celé Čcchy„ ale š marUým wýskede
kem (r. 1080). NústUpcc jeho Břetislaw r. 1096 Uwedl
latťnskě mnichy na ScizawU misto flowaUských.
Takč Polákům zrufsil Řehoť ssla papež slowaUskoU

liturgii a hlaholskoU

Jllhrům. LlleJnnocenr lsl. do:

wolil jim ji opět r. 1248, atakse Udržcla w 116 obcich
mezi 80 tisici katolčky.Podobnč dowolil papež Klement Ul.
w Prazc w Emausich či Ua Slowanech benediktinům

obřad slowanský,

jež jem bhl Karel 17. žJřhoslon

wanska powolal (r. l347).

š. 145. Posluhowňut sw. swútostmi.

1. Kčest a swatš pťijčmcini.
Že bylo w cirkwč terzdčešsedm

sweřtostk, zestarš

dobh hned od čafň aposstolských zdědčných, a že tedy nc:
wzaly půwod swůj teprw w středowčkal, a jak Učxktrři
blUdně prawili, až wcx dwaUáctěm stolett, o tom mimo

jiné jwědčť Uejlčpe i ta okoonst, že Řekowé, kteťť sc již
dčiwe od cťrkwe oddčlili, jakož č jini wýchodni křeskané,
hned že staré dobh od zádadU odlončeni, taktéž sexdm
swátosti wždh nznáwali. Qbťady pčxi Udělowámť swátosti
přibýwaly a rozličně se měnily dlc rňzUých okolnosli a
potťeb čafowých, ač podstatné čústky wěrně se zachowáu

waly tak jak w siaré dobč býwalo.

Kčest

swatý Udělowal se dofpčlým, nemocnč wye

jťmaje, slawně o welkonočnťch a fwatodUssUťch swátrich;
ditky wssak meely býti mezi rokcm pokťtěUy. Qd ťtrnáce
tého siol:tť zawedl se ndnčjssi spůfob křtU, že se leje tťie
krát woda jen Ua hlawU a Upusstěno w cťrkwi zúpadnl
od trojiho we wodě potúpčUk.
xZe
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Swatým

pťijim ánim pofllchowalofejesstčpod

oboji fpůfoboU chleba i wan, a těm, kteťť Uemohli se
zúčastUiti, a přcili si toho, posilal fe w Učdčii a we swá:
tekupo mfsi fwaté alefpoň žebUaný chleb (wňbec eUlogie
Uazwaný) do pťibytků jejich, jak jej jesstč Uin w ťecké
cirkwi po msii fwaté rozřda,noajie

Množi wěřict š úcty k Uejswětčjfsi fwátosti, abh fe
ž kalicha Uerožlilo, Užiwali k tomU stěbel Uebo trUbi:
ček, jini pak již w sedmém stoletč omáčeli si jen fwau
toU hostii w poswátltém kalichU, až paprž Urban U. Ua
fUěmč we fraUcoUzskémměstč Klermolttn (1095) teUto Ue:
obyčejný spůfob fwatého pťčjčmčmť cťrkewnč žapowčdčl.

N od tobo časU žačťUalo fe pčijimati jerm pod jedo
UoU s půfoboU
čili poUže swatoU hostii, ale jefstě we
dwaUáctěm stoletť podáwalo se pod oboji, a.pťijťmáme pod
jčdUoU jen žUenáhla se žawádťlo. Nejdťiwe dělo fe to
w klássteřich, požději i w jiných kostelich, anto Uejslawc
Uějssi tchdčxž (w třináctém ftoletť) UčeUci cirkein
jako
sw. Tomáš Wwinský, fw. BonawentUra w UčeUých
fpifech fwých důwodnť pčeswčdčiti hledčli, žc i pod jcšdxl
noU fpůfoboU jest KristUš přitomem celý a žiwý tčxlemi
i krwi fon. Broto fe také nemocným, ktečxčbhUemobli
požiti swaté hosiie, podáwalo jeU z pofwátnšho kalicha;
podobně podáwalo se tak i dětem, až w tčinúctém stou
letť, ž obawy, aby se UežneUctila Uejswětějssi fwátost rožu
litim, UpoUsstěno od podúwúni kalicha, ktrréž koUcem
patnáctého stoleti úplnč pomiUUlo.
Teprwa Ua sUčměKostnickém r. 1415 dne 15. čer:
wna UčiUěno podáwcilli poUže fwaté hostie žákoUitým spů:
sobem fwátostltiho pťijimáni, když dyl žwlč:sstčJakoUbok
še Střťbra podáwúUť wečeťe Páně pod oboji spůsoboU

PoslUhowéUť sw. swútoskmi.
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w Praze zawúděl a wydúna o 1om zwláfstnť bUlla: že
„ačkoli swútost ta od Krista PáUa Uejprwě aposstolům
zwláfstě, potom pak i wěťťcťm w prwotnť cťrkwi wůbec
podáwána jest pod obojť spůsoďoU, chleba totiž a wina:
přece obyčej od cťrkwc pošdějiz dobrých pťičin k Uwaro:
wúnť wfselikých UebezpečťUwedenú a již ode dáan
za:
chowáwanú, podáwati wěťčcťmtoliko pod spůfoboU chleba,
má pťijat a powažowún býti za zúkon bešúhonný a Ueu
promčUůelný, zwlásstě jesito Ueni pocbybno, že pod kaž:
doU fpůfoboU, i chleba i

wťna zwláfstě,

pokaždč celý

KristUš fe podáwú. Haněni 1edy obhčeje toho a šú:
kona že mú za blud poklúdčmo a zamťtáno a w pťipadě
Uertného
w Uěm setrwěmť i dle obecných o 1om Usta:
Uowenk cťrkwe foUzer a trestálw býti.“
thž pak mnozť wčřťci pťiliš zanedbúwali přistUpo:
wati kU stolU Páně,

Ustanoweno dylo za cťrkewUť zúkoU

na snemč La1eranstémw Řťmč r. 1215, ady ajp oň j ed.
UoU w roce,
skaUé weleonU

a 1o pťi čan welkoUočnkm wfsickni křec
swútost pťijťmali.

2.Swá1ost pokciUka odestky.
Jakmile přestala prwo1ni pťťsnost cťrkewnť kcižně,
ochabowala i kajťrť mhfl wčťťeich. MUozi Uepťicházeli doe

cela Učb šřidka kU žpráwč Božt,

a proto Ustanwer

Ua témž fněmU cirkewUťm w LateráUě r. 1215 ža šákoU

cirkewni, abh wěčtcťnejméně

jedUoU

w roce fe

smťťili š Bobem we fwátosti pokúUť.
Zpowěď bhla od ofmébo wěkU w cťrlwi obyčejnč
jčU fonromú a 1achi, jako Uynť, ačkoliw wýminečně ša
weťejně zločinh jedUotliwci i wečejné pokúUi kanli; tak
šejmeUa okmowila Fe za Karla Welikého Ua počútkU dee:
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wátěho stoleti starú kášeň cirkewni aspoň z části opěť
w Německn; také skoUpencům Fotiowým Uložen r. 869
na cirkewnim snčmě w Konstantinopoli ša pokáni scdmia
letýx púst dle starěho spůsobU; a w dwanáctčm stoletť
jefstě konal fúm anglický král Jtndťich ll., zenž dal náš
silUě Ufmrtiti arcibiskUpa Kanterburskěho Tomásse Beketa p
(r. 1189), podobně pokcini weťejně na hrobš jeho.
wafak již od osmého, a jefftč wťce od jedenúctěho
sioleti bylo možnú, zbawiti je takowýchto weřejných ka:
jicich skUtkUjimšmi prostťedky jako w náhradU, k. p. mo:
dlenim žalmů, UějakoU delssi poUtť neb wstoUpeUitU do
klússtera; taktéž almUžnoU chUdým žwlúfsk wdowám a
sirotkům UdčlenoU,offetťowúnťm nemocných; wykoUpenim
šajcxtých a propUsstčnim otroků; 1akléž peněžitými dary
kU stawbám kostelů a cťrkewnim účelům, anebo zúčastněe
nim se w kťižáckýchwýprawúch proti Saracenům na wý:
chodě ned fewernim pohanům w Ewropě. Kdoby se ta:
kowým siUtkůmpodrobiti nechtěl, měl býti po trojim na:
pomenUtť z cirkwe wyloUčen.
Pozdčji w stťedowěkU wfsak whmišela wůbec stará
pťisná kášeň kajicťch w cirkwi docela, jelikož tilo po swá:

tostném wyznúllť winy swé, pakli oprawdoon

jewili li:

tost nad hťichy a pewné pťedfewzetč kU polepsselti, doe
júhli hned fwúlostněho rozhťejseni, a powilmé pokúni

Uložcno jim wykonati teprw po swátostném pokáni. Pťi
tom napominala cťrkew zpowědnikh, aby sice staroU kúo
zeň kajčcim pťipomtnali ale ji w přislUstoU modlith,
půst a almUžnU promčúowali.
Jen rozhřessenč od těškých zločinů ponechúwali fobě
papežowé od drUhé Lateranské synody za Jnnocence ll.
r. 1l39 pro spojené š Uimi wylončeni ž clrkwe, Uazý:

PřislUhowáni fw. fwátostmi.

wajtce je zadrženými pádh čili rescrwáty.
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Nejwťcc

wssak šmčrUšUa jcst starfsi kázeň kajici w stčedowčku wždy
wicc rostoucim wzmahánťm fe o dp uestků, zwlčxsstěw klá:
ssteťich a Ua poUtnich mistech. Byloť owfsem k dosaženi
odpustťů pťedepsáno přijetť swátosti pokáUi a oltáťnť, ja:
kož i koUáUi jiftých skutků kcxjicich; jelikož wssak thto ka:
jici skutky spojeně š odpnstky byly mnobem fnadnějssi,
proto we tťináctšm stoleti jťž žúdxié stopy staré kázně
neshledčtwúme.

Nejprwé udělowali odpustly sami bťskUpowé

pťi

rozličných pťčležitosiech, Uěkdy i za wsselikými zámťnkamť,

tak že ša papeže Jnnocence 1l1. Ua Laleraltském cirkew:
nim fněmě w Řimě r. 1215 w tom dle UfnessenisUělnu
jiskci obmezeUi zawedena býti mUsela, an zbhtečnými a
neprozťetelrrými odpustky, jež Učkteťťbisiupowě udčlowalť,
moc kličů až w opowržexlť přichúzela a horliwost kajicich
k powixmčmn zadostiučiněltť se podkopáwala. Tim pčessly

odpnstky w práwomocnost papežs koU.
Papež Bonifac Mlu. zawedl r. 1300 tak šwaně
milostiwé leto, to jest prawidelné odpustkh, wracUo
jťci se wždy po UptyUUti delfsibo občasi. thž
totiž poa
zorowalo sr, žc do Řima kU konci každého ftoleti nmoho
poutniků pťichúzi, ustallowil papež r. 1300, že wssem
poutnťkům, kteťi by ku hrobu sw. aposstolů Petra a
Pawla toho roku do Řťma pťifsli a pčxtllcictidemlipťedea
psanou pobožUost tU wykanli, fe Udělujť plnomocně od:
pustky. Rok ten nazwán milostiwým letem neb rokem

jubilejnkm a doutniků napočteno ku 2,000.000. SpolU
pak Uaťidil papež Bonifác flll., aby se podobné jubi.
leum wždy we stU letech opakowaso. Jelikož wfsak toU:
žili po odpuftcťch tčch i mUozi, kteťť mezi stoletim žiwi
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byli a rozbran

tobo se pro kratssi wěk lidský dočkati Uea

mohli, Ustanwil je hUed r. 1349 papcž Klemem sl. již
na 50. rok a UrbaU sl. r. 1389 již Ua 33. rok. Nle
papcž Bonifcic lx. Udčlil jUbřleUm opčt r. 1400, jak fe
podobá l;lawně proto, aby dosslo Zase Ua slawenť stékjo
rokU, jak byl Bonifác NU. Ustanowil. KonečUě Ustcmo:
wil papež Pawcl ll. r. 1470, aby bUdoUcně milostiwě

leto Už každý pětadwaccitý

rok se kanlo,

kteréžto

prawidlo až dopofUd se žachowúwá.

xll.
Powssechný rozhled we wzdělmwsti stťedo:
wěké.
š. 116.

Rozssiťowúni kťcsilmskčwiry mezi pobany.

PokťeskaUěUťmpohanských Uárodů byl položen hlain
žáklad k jejich lidskě wždělcmosii a k žiwotU člowčka důo

stojnémU. Nebo wťrou Krisioon

otemťrala se jim er

jeU cesta do kostelů a sskol, ale zjednáwal se jim i pťi:
stUp kU spisům kťeskanské literatUry (pifemUictwť) ak ji:
Uým wzdčlaným Učxrodům wůbec. Pči tom pak Uabytou
známosti kťeskaUskéwťrh dostalo sc k Uim ihofpodářstwť,
řemesla a UmšUť, žakládány ofady a města, Uprawowúny
cesty, zawáděn obchod, a tak ražena jistá cesta k domáa

cimU UspočádaUémUblahobth.
N w tom ohledU w skUtkU Uessetťer žúdUé prúcc
a obětť k rožssťťenť náboženstwť PáUě aUejeU ťťmfstť pae
pežowč a kťeskanssti panownkci, Uýbrž iklássternť a swěto
sstť dUchownč cťrkwe kťeskcmskéwsscmožUoU pěči wěnowali

RozsiiťowňUť kťeskanskčwkry.
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tomUto zcislužnému a profpěssnémlx dilU. Když po zboa
řeni čimské ťifse še wssech stran diwoct a kočujici náro:
dowé w čaš wfseobchého sičhowúni do končin jejťch fe
hrnUli, jakou prúci ohromUoU to wymcihalo, abh sUrowi
tito lřdé, toUžťcč jen po loUpeži, odložťce pohanstwť, pťi:
jali wirU Božť a wňlř swon Uezkrocenol: podrobili mra:
wům křeskansiým! N když se konečně Usadili w sidlech
zwolených a znencihla oswojowali si núboženstwi Kria
stowo, pťikročeno k rozssiřowúni wťry této zwláfstě w Uě:
meckých krajťnách, kamž šejmena z Jrska mnoho kazatelů

wysiláno, Uato žkskúUčSlowané, PrUsowé, Maďaťi, Nra:
bowé we Španělich. Neš i na wýchod w době kťižúckých
wýpraw odhodlala se, ač š Uesmirnými swizeli a žtrá:
tami, křeskanská Ewropa skoro po dwě stě let k oswobo:
zeni swaté zemčxa ku pokočeni smeťepé wlády saracenskě;
wedle toho pak jedUotlčwi mišsionúři pokUsili fe docela
i o rozfsiťelrť Učeni Kristowa mezř asiatskými Mongolh

(r. 1307), takše roku 1330 od papeže Klementa f. Usta:
Uowen žwlcisstni arcčbřfknp, ač jen na krcitký čaš, do čine

skébo mčsta PekingU (KambUly). Touž dobou ido zemi
afrických odwcižili se meši Mohamedúnh jednotliwk hor:
lttelé o rožssiťenť wtry Páně, i ačkoli Uedofúhli welkého
úspěchn, pťece zaswitlo aspoň paprskem jwětlo Boži i
těmto Uúrodům k pozdšjfsimU rozžžetť w dobu pťihod:
nčjssi. Škoda jen, že pťč tom sslechetném snaženi nex
dbúno wždycky na rady Spasitele nasscho, a Uessetťeno
mnohdy ani opatrnostč, ani mirnosii uu Ua fskodUwiry
famč a rozssiťowúxrť jejkho; hledčno Uěkdypťč tom zwlcifsk
od panownkků izisstných ohledů kU rozssiťeniwlcřdy fwět:

ské a podmaněnť ncirodů tšch a užťwčmo k tomU i meče
wálečného i Uúsilť nelidskšho.
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Počútek a wýwoj sskol.

š. 1::7. Bočútek a wýwoj sskol.
Když pťijetťm wiry kčeskanské wstoUpili do cťrkwe
Umozi fUrowi a modlúřsstť národowé„ hleděla cťrkew žáby
lid pokřtěný k potťebné afpoň wzdčlanosti powšUšstť w
a to předewfsim zakládánim sskol křeskaUských.
1. Nejwětssi zásluhU o sskoly zt“skal jobč cťsař Uě:

meckýKarel

Welikú

anglického mnicha leUan,

(ř 814) ža radoU pťitclc fwého
Uejwčtssiho UčeUcetě doby.

Nebo jejich společným pťičiněUlm Uařťdil fněm w Cčce
chách rokU 789, aby kcmownici (kněžk) a mnissi (klcřsster:
nico okolo sebe shromažďowalč nejen ditky poddcmých, ale
i fhny Urozených, a aby je Učili w klássteťlch a přř fto:

ličm)ch chrúmech žalmům, zpčwU, počtům a mlUinri,
jakož i modlitbám z dobrých katolických tnih (náboženo
skýchj, poněwadž lidě často, chtkce se dobťe modliti k
BohU, za pťťčinoU chybných kUěh nesprúwně to čini.

Bl tim dún byl půwod prospěssllým sskolám biskUp:
ským a klússternim,
žwlčlsstěw městech, k nimž te:
prw pošději pťistoUpilh i fskoly U farnich
kosielů.
Tak založil Theodulf, biskUpereanský (we Francii), po:
mábaje cisaři Karlowi, w biskUpském okresU swěm obché
fskoly, a fem tam Uásledowali Umozi přčkladU jeho. N
sněm cirkewnť r. 826 za papeže EUZeUia U. nařižch:
„Zwěděli jsme, že Ua mnohých mistech neUi Učitelůw, a
žo proto zanedbáwá fe Uohxxčowánťu PřikazUjeme tUdiž
wsscm biskUpům a wsscm ofadám sarnim, abh žťťdili
Učilcle, kteřk by wyUčowali pilnč Učeni wťrw, čteni a fwmx

bodným UmčUim.“
J w Čechcich se takowé ústawy Uachážely již záhy,
jak o tom swčdči sskola BUdečstá, kde i fw. Wáclaw prw:
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nlho wzděláni literniho Uabhl; ano za Pťemysla Qta:
kara ll. nachúzela sc obyčerč již při každém farnťm kou
stele aspoň w Praze a w městech wenkowských zwlcisstni

fskola (r. 1265).
Mnobem dňležitčjfsi wssak byly takowé sskoly w klár
ssteťich a pťi kostelich sioličných (katedrálnich) a kollegiate
Uich, we kterých se cwiččli jeU odrostlejssi žúci (clcrici),
pťiprawnjice se na kněžsiý staw, a kscťť sloUšťcc také w
kostcle Uťi jlužbách Božtchs ža to i mUohě bmotUé wý:
hody miwali.
Wyswěceni jsoUce Ua kUězflwi, siali se
fpoln tim Učitcli lidU. Wyšfsi sskoly takowě pro klerikh

(dUchowni) zaťizowúny w Německu již za Karla Welia
kého, jelikož teUto borliwý cssxačbUcd r. 788 wssecky opaty
a bifkupy k šakládáUi jich wybižel. N r. 823 UaťizUje
synoda biskupům, aby Ua pťťslussných mistech takowč sskoly

žjčizowalis a žpráwy

metropolitňm

(arcibiskUpům) o nich

podciwalia

J

pťi kathedrálnim

Pražskěm chrcimUU sw. Wlta

pťipomiňajť se takowě sskolypro čekancc dUchowniho stawU,
w Uichži náš Kosmaš, nejstarssi letopiser český,dle wlast:

niho wyprawowánť (r. 1074) wzdělčmi wdšfsiho Uabyl,
any od kapitUlniho fskolastika ťizeny byly. Q takowě fskole
Ua hradč Pražském podúwú zpráwU Engelbrecht, opat klú:
sstera Ndmontsiého we ŠtýrskU w listU swém, že pťissel
r. 1271 na stUdie do Prahy, kdež pod mistry Očkem a
BobUmilem w grammatice a logicc znamenitč prospěl,
a tamtéž pod mistrem Řchoťem (z rodU Zajicčx zWar:eu
řenberka) později sskolastikcm a biskupem Pražsiým, po
rlejprw pťedncifsky o pťťrodowčdě siyssel, naUčiw se tu i

báfnictwt. Podobné sskoly Uachážely se 1eddúž i na Stra:
howě, na Wysschradě, a w Bťewnowě U sw. Markety.
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2. NeUaneUý

leUin

dal podnět wysokémUpťťe

žniwci swémn Uejen k těmto sskolám, nýbrž stal se také

půwodcem iUčcUých

sskol wůbec.

Tak zařidil Ua

dwouťeKarlowč noon
sskolU, w niž wyUčowalo se již
sedmi pťedmětčxm: mlUinci, ťečUictwi a mUdrctwi čili
obratnosti w rozmlUwě (dialektika neb logika); pak po:
čtciťstwi, mčťičstwi, hUdbč (básnictwi) a hwčzdářstwi.
Snšm Paťižský rokU 829 prosil cťsaťeLwaika, syna
Karlowa, aby aspoň na tťech Uejpťihodllčjfsich mistech
1akowč UčeUé sskoly dle olcowského

pťikladU zaťidil. N

Učený opat fUldenský a pošději arcibiskUp MohUťský Ra:
baUUš MaUrUš (xlxr. 856) fepsal k wačowáni takowčmU
několik pťirUčUých kUih, jež UejeU bohoslowť ale i ostatUť

wědy š takoon

důkladnostťprobiraly, že spifowatel wh:

hlassowcin za prwnťho Učence w NčmeckU wůbec. Po
nč!m skwčl se na králowskě (Pa!atiUfké) fskole Karla Ly:
sébo w Paxččži drUhý weliký UťeUecJan Skotnš Erigena,
jenž zwlcifslě do mUdrctwk hlUboko se zabral (ix r 883)
Pošdeji proslUlh také fskoly klcissterni we sw HawlU (we
ŠwýcarsiU), a pak w KlUgUh (wc FrancoUzťch) aw LU:
tUchU (w Belgči)

Papežowé

Usimali fe horliwě tčchto nowých Uči:

lissk. Tak naťidil papež JUnocenc lll. Ua obecném sněmě
Lateránském r. 1215, aby pťi každém metropolitllim
chrámU byl zťťzenzwlásltnť Učitel boboslowť (doktor theo:
logie)„ a při každěm kostele kathedralnim ajpoň jeden
mistr tak zwaných swobodných UmčUi (oněch fcdmi již

jmerwaných

predmčtU) jenžby byl powinen zdařma

thčowati
žaky kosteln sloUžťci jakož i jiné chUdé, maje
zato užiftsěprijmy od kostela Školúm tem řťkalo se proto
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(artistickú,Uin filofo:

sickcifakulta na Uinešrsitš)z
Takowé

čústečUčstUdiUm bylo, Ueeli dťiwe, tedy jistě

w tU dobU (1248) ť U sw. Wlta w Praze zřťšer;

a

dosčxhlo takowé chwalné powčsti, že i šRakoUš, Stýrska
a Bawor tam Ua Učenť přijiždělč. KapiřUlUi děkan Ueb
jeden kanowUtk wždy bhl ředitelem (rektorem) tohoto
Učeni Druhé takowé stUdiUm bylo Ua Wysiehradě Na
jiné stUdie jezdili wssak z Čech do cizozemska zwlasjtč
do Jta!ťe a do FraUcie a sice Ua lekai:stwido SalerUa
we Wlassich a do MontpellierU w jišUim FraUcoszkU,
na práwa do BoloUě w Jtalii a Ua bohosiowt do

Paťiže.
3. Z wyšssťch a Učených tčchto ssko! katbedraťUfch

wychciželi časem jednotliwť Učenci kteťi Ua mťstě jež se
jim prlhodUým býti šdúlo, ohlafsowali pťednúfsky swe o
nčkterém pwdmětU, wolajťce k fobe poslUchače Ustawy

tyto teprw od počútkU11 stolčti zarišowané, byly š per
jen šcela sonromě, později wssak stalh se meřejnúmi k.
p. w klásstrře Bek we Francii za opata Lansranka (r.
1070), a NUfelma žáka jeho. Tak zařčdil Učený Nbelard
(ř re 1142) pťedncifsky w Pařťži o silososii a bohosiowi,
mťwaje Uěkdy prý i 20.000 poslUchačů; později Učilo se
cťrkewnimuprcin jesstčwedle bohoslowi, jakož zafe w Sa:
ternš we Wlassich pťednássela fe medicina (r. 1158) a
w Bologně prciwo (r. 1150). Ql tcprwa okolo r. 1186
spojili se w Paťiži wfsickni Učitelé k společným pťednciš:
fám we wssechtěchto čtyrech wčxdúch,a tak powstaly perť
wh soké UčeUě fskoly m wsseobché čili dle latčnskěho
Ucišwn Uinersita, a še wssech straU posilali tam ewrop:
ssti núrodowé sstudenty Ua UčeUi. HUed na to powstalh
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i ž drUhých don

ústawů w Salernč a w BologUě také

Uniwersity„ a po Uich Ucisledowalh pořád Uowé i w ji:
Uých ewropských žcmich, takže až do koUce siťedowčkU Ua
počútkU 16. stoleti Uacháželo fe jich we Wlafsich 18, wc

Francři 13, w Špančlkch š PortUgalskem 10, w Blno
glickU sc Škotskem 5l w Německu 15, w Praže (Ueju
starssť w siťednk Ewropě r. 1318 od cksaťc Karla 17.),
we Wxdei, w Krakowč, w Burgmdu, w Dečnstxx,Šwéd.e
skU a w BrabaUtU po jedně, a w Uhťčch 3 u w celkU

tedy 70. Núwal ftUdeUtstwa byl Uesmlrný; w Bolognč
prý jich bylo 10.000, w Paťkži 20.000, w Praze (r.
1109) okolo 36.090, w Q:sortě angllckém 60.000 (r.
1340), a jchoU prý w Paťiži bhlo wice siUdeUtů Uež
wsseho jiUého oďywatelstwa.
P rofcšj oťi Ua Uniwersitách bhli ž počútku sko:
reln jami kněži, pozdějč i swětssti, 1akš řeholUlci, Frantiu
sskciUia Dominikcini směli dwa swě členy dosazowati Ua

Uinersity pro boboslowi a mUdrctwi.
Papežowě
wssemož!těpodporowali whfokě ssioly,
UdělUjťce jim nadace, práwa i wýsady, a mocnciťl žcipau
sili š Uimi w podobné sstědrosti w Udělowánl statků a
pťednosti. Wúroky profešforů Uniwcrsitnťch w cťrkewUťch
i občanských wčccch býwaly rozhodnýml, jak to widťme
Uejlěpe Ua fněmech cirkewUťch a we wsselikých rožepčech

mezi státUť a cťrkein

moci w tehdejfsim čase.

š. 148. Učrni boboslowri tč dobu.
1. Eelý stťedowěkproniknut jest wůbcc fmyflem ncia
boženstým, a proto i UčeUci tehdejssi pťedewssim hlcděli
fobč pěstowáUť boboslows
(theologir). Nčkoťlpťefwčdx
črni byli o prawdiwostť a božfkém púwodU kčeskanskč

Učeni bohoslowci tč dobp.
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wťrh, bledělinicmčnčwnikanti Učersii son ido bloUbky
Učenť Páně,

chtějice je,

pokUd jen možná,

obsahnoUti,

rozebrati a fwým rozUmem odůwodniti. Na počátkll
obirali se blawně wýkladem pisem swatých, sepisUjťce je
nejwice we spůsobU kcizanč čili homilii dle wzorU swa:
tých otcú nejsiarssi doby cirkwe. Než brzo nahliželi sami,
že poUhé wýklady, bhť febe UčeUějssi bylh, nedosinči po:
stUpUjicťmU bádrřni lidského dUcha, a proto dali se do

sonstawného

wčdeckého probirúUť

naUkyKri:

stowy, erpomijejkce ani tajcmstwi wťrh. Určowňny poo
jmy, podáwúny důwodh, wywrciceny námitky; a shoda
wiry š rozUmem dokazowcřna. Ll poněwadž pťi tom roz:
Umowčho odůwodňowčxnť nojwice hleděno, proto obraceli
Učenci pili smoU č k siarowčkým mUdrcům pohanským a

nedostižný myslitel řeckýYristoteleš(ze

4. stoletťpťed

Kristem) siUdowrřn š profpčchem ode wssech. SmčrU too
mUto búdawémU (spekxllatiwnkmU), jenž byl rcřzem zwlásstu
Uťho drUhU (fskolh) Učenců, drťno pťijmi sskolastika.

Prwnťm jejim pčstoUnembyl swe Anselm,

arci:

biskUd KaUterbUrský w Nnglii (xf 1109), jenž blawně že
spisů sw. AUgUstina fe wzdělal a dle zásady swé „wěr
ťťm, abych porozUmčl“ bohoslowi š mUdrctwim wýtečně
we swých fpisech spojil, a i sw. Trojici, wtčlenť a wy:
koUpeni Paině tak wyswčtliti hledčl. Mezi žúky joho wh:

Uikl oslawowaný tehdúž Učenec Abelard„

(xlxr. 1142),

jrnž wssak odwǧišným Učenčm swúm mnobý odpor proti

soběwszdil. Zcikjeho Petr

LombardUš(efr.

1164)

bisknp Paťižský, doscřhl wědeckým spisem swým takowého
jmena, že až do 14. stoleti Učenci obťrali se we sskolcřch
jeU wýkladem jeho.

ZnameUilý tehdrťžUčenecAle.raU d er H aleš, Učitel
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UčeUi bohoslowcl tč doďh.

bohosiowi w Paťčži (ř rokU 1245),

sepfal šwlásstni

Učebni kUihU š rozkašU papeže Jnnocence 17., jenž pak
za rUkowšt k předncisstám br)la naťizena. Než i tohoto

zastinilbržy Ylbert

Weliký,

dominikán, slawný Učie

tel žwlásstě w Kolině Uad Rýnem (ulx1280), který, ač
byl postawd welmi malé, welifým dUchem fwým aristour
telskoU silososii Uejen bohoslowi probiral, nýbrž iw pčč:
rodnťch wčdúch neobyčejně wynikal. Ylbertůw pak žák sw.

Tomciš

Akwinský,

taktéž dominikún a nástupce na

Učitčlskš stoliri jeho w KoliUě a pošději i w Paťéži (xjd
r. 1274), wywýssil se Uad wědeckč stanowifko i samčho
Utiftra swěho Nlberta, ano wůbec se mělo za to, že ť fao

mého sw. Nngnstina pťedstibl. Proto lakš na obchém
cťrkcwnťm fnčmě w Tridentě (1563) ležely fpisy jebo
hned wedle pťsma swatébo.

PoněkUd proti tomU smčrU mUžů hlawně š čádu
sw. Dominika Utwoťila se strana Zwlčlfstni mezi Frcm:

tisskúny,jejimž hlainm

šakladatelemjeft JaU DUnš,

Škotský nazwaný (qm1308), Frantčssrán, jenž w O„rfordč
w NnglickUsw Paťiži a w Kolině spisy Petra Lombarda
Uččnš whklcidal pťi obromnčm UciwalU poslUchačů (w O::

fordč 30.000).3)
2. Wedle fskolastiky ano proti nť powstal drUhý
fmčr w bohoslowi mystikoU nazwaný. Když totiž bč:o
dawý dUch sskolasiiků pohroužil se úplnš jenom w hlU:
boké skoUmčmi prawdy Božť rozumcm lidským: šačali
jini Učenci srdcem swým šabťratř se šafe jen w zbožně
j) Tonž dobou wc 14 stolcts žil U uúo w Čechúch křesfaUský

zhožUý nciš silofof a spisowatel ťesky xhřiř Štituý

Stťtnčho

zc

Učeni bohoslowci tč doby.
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rozjťmáni tajemftwi těchto„ odedž ř jmeno jcjich po:
wstalo. N tak wyznačuji se spify mystiků wroUcim citcm,
kdežto kniby fskolastické hlubokým rozUmem wynikaji, doa
plňUjťce se tak na wšújem a stťežire fc pčcd wystřednoftmi.

Zakladatelem drUhé této fskolh jest sw. Bernarde
prwni opat w cistercienském klcissteťew Klerwú, we Franu
cii, (xf r. 1153),

jehož fpisy toUto UadssenoU lčcskoUa

wnitťUťm citem oplýwaji. Po něm jmenteme

BanwcntUrU

hned swe

frantisskána(Tf 1274), jenž w Bařťži

stejnč š Tomássem Nkwinsiým wyUčowal. Yle jako To:
máš

whnikal

nad

Uěj silofosickoU Učenosiť, tak pťedčil

Bottawentma zase Tomásse zbožnoU rozjimawostť, a proto
platť w tom ohledU za prwniho mistra w mystice. Poe
zdčji proslUli w Němcťch Jan TaUler (xř r. 136!) w
Kolině, a Jindťich SUfo (ejxr. 1365) oba dominikáni,
ktcťť w dUchU pťedchůdců swých polračowali,

toznúmý Tomáš
rozený

Kempenský

a podpťewor

až pak swěa

od Kolina nad Rýnem

NngUstianský

w Nizozemsklx (xjxl:d

1471) fon
zlatoU kUihoU „o Uásledowáni Krista“cke) i
lidU samémU rozjimáni mystiků nejpťistupnějssim Učinil.
Ll tak pěstowala mystika pťcdewssim fwaté dnsse, kdežto
sskolastika opět Učené mUže odchowáwala, ač obě k je:
dnomn

cťli, ale dwoji

jze)Nowčjssi bádúni

ccstoU pilily.ckeckej.

twrdť, že spisowatelem tčto kntby ďyl Jan

Gerselt (Uar ok r

1180) opat kl:isitera sw Štčpúlta we

Wercetlich,z řadU sw BeUedikta xťx27 listopadn 1245 (Wiz
„Blahowčst“ r. 1877, čislo 1. a 2.)

eU) Nejwýtečltčjssim whkladatelem pťsma fw. bhl MikUlúš

z

Lyrp w Pnřsži, frantifskún (xjxr. 1311), jenž i hebrcjskoUťeč
wýdornč znal.
13
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š. 149. Wssestrannú wědeckú činnoft w stťedowčťne
1e Mimo bohoslowť a mUdrclwi, jež fe hlawnč Ua
Uniwersitúch pčstowaly, pracowalo fe tam i w oddělenich
drul;ých welmi pilUč. Na fakUltčpráwnickš
přednásselo
se Urjen občanské ťimské ale i cirkewnč prúwo, atehdejfsi
w tom obo:U prosluli papežowé NleraUder lU., JUUo:
cenc lll., Řchoř l)(. wzdělali sš prúwě Ua takowých
sskoláchw Bolognš. Proto takš bráwali mocnúřowé we
prawU wždčlanč kněze ža swé kancliťe, ale adwotúlstwi
w občanských rozepťich bylo kněžim na synodách zakázáno.
Podobně Ucdowoleno také duchownťmobťrati fe ranho:
jičstwťm,
ač Umozť w lékařském Umčni prosluli. Než
i ostalni wědy fe pčstowaly, jak jsme widčli l;ncd za
Karla Welikého we fskolúch sedmi oUčchswobodných Uměni,

k nimž učený mnich leuin

a jlowutný arcibiskup Ra:

banUB MaUrUš pomocné knihy sepsali. Y. poUěwadž kněži

byli wychowateli a rádci králů,

Ujťmali se pak i wy:

chowanci jejich wřele sskola spisů Učených Dúkažem toho

jsoU tchdeffsi králowe srancoUžfsti jako Lwaik fl., Nl.
a 1)(., kralowé aUgličti k p Jindrich l a ll a kralowe
Uěmečti šwlasstě zrodu Hohcnsiaufů Bedřich l U a
Jindřich Ul. Podobně Ujťmali je papešowé borliwš
nejen Unin:ersit ale i Učeuců wůbec. Tak naťidil pa:
pež Nlex:ander Ul. swým wyslancům (legatům), aby mu
podáwali zpráwy ž těch šcmť, kde bhli, o Učených mužich
br,x jejich činnosii pťiměřený obor jim wykázati mohl

(r 1181) N papež Leo x

wolal dle slow letopifcowých

Učenre že wssech koUčiU fwěta do Řťma, UdělUjejim wý:
Uosnš úřady a odměňUje je hojUě ža wUdané od nich

jpčsy (r. 1513).

Wčdeckcičimwst w stkrdowčktl.

j95

K tomU také Uapomáhaly welice 1ehdejfsi kl.ifstery,
w nichž jpisowald i opisowaly se knihy a zaklúdaly kUib oa

wny. Tak byl kláfster Bobbio w Jtatii po celý siředo:
wěk pčedUi fskoloU pro hoťejfsi čásskjeji, založen jfa hned
r. 613 od sw. Kolmnbana.
We FUldě w klússteťe něx

meckém opisowalo 12 mnichň neUstále knihy za opata

Rhabana MaUra (ř 856); jini pak mnissi obťrali se w
klússteťich žase fepisowáUťm knih nowých.

Tak

UččUý

mnich Beda (r. 735) w YUglickn psal m klússteťe swěm

o mlanici„

silozpth,

hwězdúřstwť, mUdrctwi, dějepisU

a čafošpth atd. skorem tedy o wsfech wědách swé doby.
Bowúžime:li k tomU jcsstě, jak drahš býwaly takowě opish
knib
kddž dcxla ku pťlkladU hraběnka z Nnjou jčn
za opiš wýkladů ewangelik 200 owec a jesstč k tomu
obili, a flyfsime:li, že založil ne pč. Učený opat LaU:
frank w klásftčťe BekU we FraUcii fcim knihowml 160
swazků: oceUime důležitost práce těto we prospřch wzdě:
lanosti.
W klássteřich zajistč opisowány Uejen klašsické
fpify literatUry staroťecké a ťčmskě, a wsseliké tehdejfsi
spisy UčeUé a wzdělawatelné, Uýbrž Uejwtce bleděUo tU

pisemných prěxci dějepisných,

takže ďobťe: Uapfal

Učený bistorik HUrter, „že dějrpisné památky Uejché země
zachowčmy jsoU potomstwU jedině pomociklássterů.“ Také

náš periletopisec

Kosmaš, děkan kapitUlh Swatowťtské

(r. 1125), měl četně pokračowatele mezi mnichy klússterů
českých.

Nrš i w jiných rozličných odborech wědeckých šau
chowal nám dějepiš jmena wýtečných wčd oUřchpěftitelůw.
ArcibiskUp Kolťnský bratr

cťfaře Qňy

ld BrUUo (xsxr.

965) whnikal prý Uade wssčckysoUwčkětakoon Uťern
stť, že bez jeho podpory a jchwáleUi žcidný tehdejfsi fpiš
Ulll
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an Uznčmi cmi rozfsiřeni Uedossel. Wychowatel jyna cio
saťc Qtty 1l. francoUzský mnich Gerbert, kterýž se stal

papežem pod jmeUem Sylwester ll. (r. 1003) proslUl
Uejen UčitelskoU ftolicč fon w Bobbio a w Remejsi,
ale i erbyčojnými šncřmostmi přťrody, takže i oď lidU
prostého za koUzelUčka byl prohlassowúxx. Zhotowowal
žajisté ihwězdúřské a hUdebUťncistroje, wywedl izwlcifstlri

hodiny pro cťfaře BltU Ule a i stroj paroU hnaný prý
wyUalezl; jebo přičiučUťm hlawně zawede:ly bylh takě
arabské cifry do Ewropye Wychowatel fynů krčřlesran
coUzskéhoLwaika 1)(. WinceUc Beanaiš (Bowé) do:
miUikáU (ix r. 1264) zUameUitý Učenec, fepsal celoU eUa
cyklopedii (foUbor) wěd rozličUých, a pťedstihUUt jen

Nlbertem Welkým (r. ch 1280) z téhož ťádU, jehož přťa
rodopisUé a silozpytné spisy fúm Učcný HUmboldt wya

soce ceUi, ač jej nšrsteinci jeho práwč proto za čaro:
dčje prohlassowali. Zák jeho Nog er Bacon, fraUtisskciU
w O:sordU Ux r. 1294) pťedčil jej sice jefstč we wčdách
lěchto, ale meel pro Uč mUohé protiwenstwť snússeti, ač
mčl ť Uěkleré powčrečné núhledy o hwčzdúťstwi (astro:
logie). Bťipijnji mU také wynalezexlť prachU střelného
a sklexmých zrcadel, Uikoli wsfak š Určitostť, jakož do té
doby i wynalezeni dalekohledU a magnotické jchly kladoU.

Důmyslný bisknp Bri:enfký MikUlúš

KUjanký

(Tfr. 1461) dokazowal občh země okolo flnnce a Upozorňoc
wal spolU Ua oprawU lctopočtU, ačkolčw Už dřťwe Wira
gil, biskUp Solnohradský (ř x:z784) Ua otúčoni zemč
okolo wlastni ofy Ukazowal, ale mnohé Uefnúze proto zau
koussel. thatuě
jřž ťecký mUdrc Pythagoraš, Uarozen
r. 569 pťed Krťstem, obého se domýsslel.
N tak w stUtkUfprawedlťwě nupsal Palacký we swých

Wťťeckci činUoft w stťedowčkna

dčjiUách:
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„Učcnost wrsskera w stťedowěkU stala fe jmř:

nsm téměť wýbradným stawU dUchoinbo,

any

sskold

wssecky bylh z půwodU fwébo ústawU dUchowenské. a nejen

silofosie celá, alc i pčáwnictwť a lčkaťsiwť wzděláwčlnh a
prowožowčiny jen od býwalých žákůw t. j. čekancůw
Učenť bohosloweckěho. Swětským nepozůsiaweny nežli b;if:
nictwť, dějepiš a práwni ťizeni, a i do těch, Ue bez
chw:ilh, wklúdali se kněži a mnichowě dosti walUč.ee
2. Mimo wědccké stUdiUm obrátili Učenri brzo po:

zornost son
i na wýtečné jdisowatele starého swěta
ťťmského a ťcckého jašyka, a tim ořnowili opčt tyto
siUdie pohanských klašsiků; jelikož pak hlawně mnifsi w
klássteťťch opisowali a w knibownčlch swúch Ukládali tyto
wzcicné památky pťedkřeskanskéwzdčlanosti, pťibliželi č klčio
fsterUčci pilněji k ftUdium těchto starých jašyků. N jessto

Učenost tehdúž bhla slorem wefměš jen w rUkoU kněži:
wfsimali si tito také půwodnik,xo jazdka, w němž pismo

swaté sepsúno bhlo; a tak obnower i stndimn wýchod:
Uich ťečť biblických.
Proto Uclťidil Ua oberném
sněmč we srancoUzském měsič Bielme r. 1311 papež Kleu
mcUt U., aby se Ua Uniwersitč:ch w Řimč!, w Bologně,

Salamance a w Q:fordě Ustanowilo po don

prosešsoe

řťch pro řeči klašsickéa semicické(hebrejfkon,arabskon ald.)

A wlassti slawni spisowatelč 14. stoleti Dante, Petrarka
a Bocracčo (Bokačo) se siali takťka obžiwowčlteli starých
ťcči a spisů. Zwlúfsk Petrarka Ujimal fe oslawowaného
ťjmského čečnika Cicerona a slowútného dájnska Birgilia,
bndě U krajanů swých láskU l jich ftUdowánť a ncřfledo:
wánť. N když rokU 1453 dobht bdl Cařihrad, htawni
sidlo dofawcřdniho wýchodUtho (byzantinskčho) cifařstwi,
ftěhowali se tamčjssi ťečti UčeUci do Jtalie, a stUdowčmi

ud
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řeckéťeči a fpisů, zwlússtě Sokratowa žúka u Platona,
stalo se přednčm a odlibeným zamšstnúnťm wssech tšch,
kte:ťčwzdšlanci sloUti chtčli. Papežowé ťimsstť a slawné

rodinh italsié, šwlásstč Medicejských, Efte, Gonšaga atd.,
jakož i knčžstwo wůbec Ujalo fe š obzwlásstlxi lcislou wyo
stčhowalrů těchto a přinefsených od nickospisů. Byli to
wětssim dčlem žbožni muži, mnifsi a dUchowni čečti, jeu

jichžto hlawnim podpůrcem stal sé kardinal Řek Bešja:
rion, wšdčlaný bohoslower, jenž w Řimě zaťčdil zmlásstni
ústaw čili akademii k tomu účelU, a fhromúžďowal U
jebe w Určité dny wšdřlané mUže jako PlatinU„ Flawia
a j. k powznessenč wyšssi wždělanofti a zwlússtš k m):
kladU spiskl Platonowých. Kanowntk Walla, milúčck pa:
peže Mikulcisse 7. (xjer. l455),
dal se k wyzwcinť jeho
do překládáni ťeckých fpisix, a papež nessetťe nakladu, po:
silal Učence po swštč, aby kupomali wssude rukopify
zwlcifsk ťeckých klašsiků, což dělo se š takowým prospě:
chem, že o něm sončafný spisomatel Uapfal, že zdcilo se,

jakoby chtčl celé Řecko do Jtalie přenésti. Papež Leo x.
(jx r. 1521) zMedicejskě rodiny koupil rUkopiš řimského
dčjepifce Tacita, který fe prúmš tehdúž w porýnskám
WestfálskU nalezl, za neobyčeroU ceUu 500 dukcitů. Ka:
nownťk Floremský Ficinuš, překlcldatelfpijů Platonowých,
odůwodňowal obfahem klašsických spisix izjeweni Boži a
hledšl nážory Platonowh Ze Zjeweni wywoditi. Kniže
MiraUdUla w Řimč podporowal fnahy tyto jesstě horli:
wčji a wynikaje scim již w 23z roce wčku swého (rokU
1486) neobdčejnými wědomostmi ze wssechwěd, UconU:
ťloU wýchodnčm ťečem wčnowal pilnost a bleděl wfsecky
Uciboženskénázory pohansiých tčchto Uúrodů zprazjemeni

Božiho odwozomatč. Pťč této

neUaneUé

wsjeobecné

Cirkewni nmčUi.
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Uadssersti pro fpisy a núzorr) starowčké, šwlásstě Ua aka:
demii FloreUtiUfké, kteroU Medicejssti wydržowali, a Ua
niž fe hlawně silososie Platonowa přednússrla, šabrodili
arci Uěkteřitaké nž do wýstřednostť„
UadsaZUjťrcPla:
tonowo mUdrctwč i nad famé kťeskanstwi. NUo Uěkteři
libowali sobě nad mťrU we wýrazech pohaUslých, chtějice
je i do Učenk lťeskaUského pťenússeti, a dciwali Ua pťiklad

i PČUU BobU jméno Uejwt)šssido pohUnského boha JU:
pitera, zwlásstč na akademii Řčmské, kteroU PomponiUš
žaložil. Proto tatě měně si wfsimali sskolastickýchboho:
siowců středowčkých; ano mnozi Učenci skorem wětfsi ceUU

přidúwali klašsikům pohansfým eu Ueš bibli, lidským Uci:
zorúm dawali pťednost pčed kťeskanslými, odedž i hUc

manisty

se Uazýwali.

Než tU wyftoUpili proti Uim

množi slawni obbajcowé kťeskaUskýchfpisil a Kriftowy
UaUky, a hleděli je wystřici této wýstřednosti, jež od wiry
fe odchhlowala.

W tětéž době postaral sekardinal Zčimenez, Frcm:
tisskciUwe Špančlich,

Ua nowě tam zřťzené Uinersitě

w KomplUtUUo wydáni pťfma

swatčho

w mnok,xa

jazycich (polyglotta) od Učenců še wfsech šemi powola:
ných, jimž za ohromné fUmy (k. p. jeden ša 1000 dU:
katů) rUkopify biblické kUpowal. Dilo to wysslo do rokU
1517 w 10 řečech UajedUoU, a wšdle něho bylo již teh:
dúž 147 wyděxni latiUských, 22 Uěmeckých, 14 wlašských,
7 sraUcoUzských, 6 hebrčjských, 6

Uizozemských, tťi české

(r. 1488, 14ď9, 1506) a jcho sspančlskšwhdčmi pisma
swatého.
š. 150. Eirkcwni nměni.
Kromě fskol a wčd libowala si cirkew stťedowěkú
ncjwice w UměUi, podporUjic je wsjemožUě a Užťwajťc
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ho co možná k účelům Uúboženským. TU wywijelo fe

poswátnébúsnictwť
moon.

še zpěwem a bUdboU chrú:

jakž toho newyrownané dUchownipisně z té

dobh doswědčuji; hned po nčm wssak wyšnačowalo fe

Uejwice stawitelstwi

chrámowč, majic w průwodU

swémi ťezbáťstwi, maliťstwi a sochaťstwi rúžu
nciboženského.

1. K stawwěkým pisnim w hodinkách dUchownťch
(w brewiáťi) a při mfsi fwaté (w mišjále) pťčstoUpilo

w qušz

srolrti mnoho cirrewnichpisni

(hhmny),

jež wroUonsti a Uěžnostť, Uadssenosti a welebnosti welice
wynikaji. Te) Přčpomincimr jen wznesiený zpčw „Přijď
DUsse Swatýee (Nmi ZUnowBpiriruš), připisowaný sran:
coUzskémUkráli Robertowi (r. 1031); milostnoU pifeň
„Jesu, sladký dUsse hosti“ (.jšďu ůulojš mšmorja) od fw.

Bernarda (r.1153);

brůzUoUa tklion smUtečni:„Bnen

hnčwU den“ (l)ješ

jme) od frantifskúna Tomásse Ceo

lana (re1220);

slawné chwalošpčwy oNejswětčjfsi Swú:

tosti od domiUikána sw. Tomúfsc Nquinského (r. 1274):
„Zwčstnj Těla wznesseného„ (kmxše uxxšua), „Chwal
Sione“ (lxaUúčr Zion), „Wzdáwám 1obě Jer Kriste“
(šůoro w); žalostnoU MariánskoU: „Stúla matka litUu
jicl“e (Bcabm: luo.ršr) od frantisskána Jakopond (r. !306)
a jiné, jež obsahem wznesseným a citem nábožcnským
jsoU prodchUUty.
N jaké zbožné básnictwi nalezcime w Uadssených le:
gendcich w středowčku awersscm sepscmýchs ač jen českých
ud) Překlad jcstch obstaral profešfor Fr. SUssil, odkudž přessly do
kaUcionúlU Swatojaustčho od kanownika B. Bradciče rokU

1881 wpdančho.

Cirkewni UmčUi.

zpomčUeme, w Uichž chprwnějfsi

genda

o sw. KatečiUě
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misto zanimú

Lc:

z počátkn14. stoleti,w Štok:

holmě od Dra. Pečirky nalezenú a archiwářem Ke Erbe:7
nem whdaUá (r. 1860), kteroU co do ceny kladoU hned
po Kralodworském rUkopife. N po ni můžeme hned po:
ložiti kromě jiUých pisni dUchownich zachowaných ž tč
dobh zwlússtč Uasse siaročesié rorátni
zpěwh, z časU
prwniho arcibiskUpa Pražskčho Nonssta z PardUbic
(r. 1344).
N jak skwčlý pomnik Umč!leckéhobúsnictwi

pozústawil núm nejmrtelný pěwec wlašský Dante

(ř r.

1321) we fwé „božské komedii“, w Uiž opěwá onen fwět
w Uebi, očistci a pekle š erdčerpatelnoll hlUbokostimy:
sslének, odwúžUoU fmělosti obrašů a pčekypnjťci obraž:
nosti a dokonalosti mistrowskoU.
Kromč pisUi a báfni hleděla si cirkew i hUdbU,

Užiwajic již od NU. sioleti warhan.
Zbožný Umich
Kwido Nretinský oprawil w )(l stoleti Uoth zamede:
nim kličů i š Užitim mezer mezi liniemi, a mistr Franko
žPaťiže prowcdl takt dle pčťsUých požadawků slUchU
bUdchiho š dňjlednosti UmšleckoU.
2. Praon
chloUboUcirkewniho Umčniw střcdowčkU

jest stawitelstwi

chrámowé,

jež až do nassi doby

šůstalo Uepřekanné, zwlásstč we slohU romanjkém a go:
tickěm.

Romanské
stawitelstwi powstalo še starořimského
a ssiřilo fe ž Jtalie (chm w Pife) pťeš Frcmcii po Nča
mčckU, kde kwětlo w 11. a l2e stoleti w krajimich Po:
rýnských (chrámh w MohUči, Špýrn, WormsU a jiUde.)

thUd

pak dostalo se i do Čech a pozůsiawilo po fobč

wzúcné pamútky až do Uassi dobh, ač mnohé již w hUu
fitské době byly zUičenh. Připomináme jen chrúm jw.
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o

Ziři w Braze, rapli sw. Jčřť na ŘipU U Roxxdnice, rozš

júhloU kryth fw. Kosmy a Damiana pod chrámem
swatowúclawským w Staré Boleslawi a jinon w Doksa:
Uech U Tcrezina.ch)

Po slohU rolnanskčm wywijel fe již od 12. stoleti
sloh g otický we Francii, NčmeckUa jiných zemich. K neje
památnějfsim jeho stawbám patťi slawUý dúm w Ko:
linčx nad Rýnem (od r. 1248), jejž Uakreslil mistr sta:
witelstwi Gerhard, pak weliké chrúmh we FrýbUrkU

(r. 1275), w Trewiru, w Řešně, w Mnichowě a po:
zdčjssi w ŠtrašbUrkU (r. 1439) a fwatosltčpánský we
Widni (r. 135971579),
Ua kterúch poslednichdqu i
i čessti stawitelé a kamenici pracowalťe K nám do Cech
dostalo se gotické stawitelstwi přimo zFrancie od papcž:
siého dwora tehdčxž w NwignoUčč za krale českého Jana
LUcembUrského a shua jeho cisčxťea krúle Karla 17. pťi:
čiUčnťmposledniho biskUpa Pražského Jana š Dražic
lr. 1313) a nčxstUpcejeho prwniho arcibiskupa Pražfkého
Nonssta z PardUbic. RokU 1344 položeU zúklad kU
chrcimu sw. Wita Ua hradš Pražském, k nčmež dhl z Fran:
cie sem od cifaře Karla přiwežčný mistr Matěj ž Nrran
prwotUť núwrh Učinil a jehož stawa po 8 let až do fwé
smrti (r. 1352) řidil. Po nčm nalezl cisať na swr)ch
cestúch w NčřmeckUUowého mistra Petra z GmňndU we

Šwabťch, jinak tšž Petra Parléře nazwaněho, 23lctého
Umčlce, který jesstě rokU 1392, tedh po 40 let stawa
řidil. RokU 1398 připomtná fe ťeditelem stawbh syn
jeho Jan a později miftr Petr kamcnik, takč Petrlik,
ul) úplný seznam jejich w Čechách od pro,feBsora .Wocela Ualezci
fe w „Pamatkčxch archaelogických“ w dlln U.

Cirkein Uměni.

žwaný, jeUž řidil stawa
krúle Wáclawa

(re 1419).
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až do zastaweni jejťhopo smrti
Dčlle slUfsi zde Uwésti chrúm

Panny Marťe SněžUé (U Frantisskáttú), pak Ua Karlowě
a Týnfkú kostel w Praze. Mimo PrahU patťi fem jesstě
welkolepý pětiloďowý chrám sw. anUh Barbory w KUtUé
Hoče w čistě gotickém slodu dle wzorU swatowitského, za:
ložený sice již we 14. stoleti, ale wywedený teprw w 15.

w letech 1483u1.š05;
mezi jeho ftawiteli jmeUUji fe
domaci mistři Matěj zProstčjowa pťijmim Nejsek (rokU
1475u1528) a slowutný mistr Beneš Z LoUn, který též
we swém rodissti wywedl welkolepý chrčxm gotický sw.
MikUlásse, w Uěmž jest takš (r. 1531) pochowčin. Též

na KarlsteiUě.w Pleť, w Krumlowě, w Třeboui„ w Mix
lcwskU, w Králowé Hradci jfoupěkné chrúmh tšhož slohUe
Wňbec pak wydal Neneaš ShlwiUš, pozdějfsi papež
PiUš 11. (djxr. 1464) we swč historii Čcch toto chwalUé
swčdectwi o stawdách kostelnich rl Uciš: „Mám za to, že
ža mého ťasU w celé Ewropě neni žádného krčxlowstwi,
kterébh wice a skwostnějfsich neb ozdobnčjssich chrúmů
mělo než česká země. Pťewyfoké kosiely dloUhými a fsi:
rokými kleUUlimi Uadezděné, oltáťe wysoké se blýsstč od
žlata a střjbra, jěmž ostatkowé swatých obalcni jsoU;
odčmy knčžfkě perlemi jsoU krumplowány, naťadi kostelnť
Uad mirU skwostné; okna, skrze Uěž swětlo do wnitťkU
padri, jfoU prostrannčx, wyjokči a žc swětlého skla Umčle
složená. Tato podťwná stwostUost jest netoliko w mě:
stech, ale i we wsich.“ Q chrcimn a klcissterU Zbraslaw:
ském dokládú týž dčjeprawcc, že byl prawým diwem sta:
witelskšho Umčni a nchcidhernějssim mezi wssemi klcifstcrh
čestými. Šroda, še we walraxch česťýchtolčr jčchzbořerl
3. K okrase četuých a Umělých těchto chrámů wya
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!wětlo brzo poswčitnčmaliťstwi,

a dosáhlo w l5. stoe

leti fwého wrchole we Wlassich, zwlásstě we Florencii,

w Řimě, w Pife a Sieně.

Jať znamenitý jcft domi:

Uikán Giodani z Fiesole(xsx r. 1465 w Řťmč), Leonardo
z Winci (r. 1483 w Mikáně, Wečcťe PáUě), Dominiko
Ghirlcmdajo (xjdr. 1498 we Florencii), žčxkjeho Michael

Nngelo Bnonarotti (w Řimě r. 1534, posledni soUd w
si:tinské kapli tamtéž), dominikciUFra Bartolomeo (Snčti
Páně, xť r. 1517 we Florencii), RafaelSancio z Urbino
(xf r. 1520 w Řimě, Madouua si:linská čili korunowúni
Panny Maric we Watikáně, Zasnonbeni Panny Marie
w Milánč), žák jeho Korregio (xř r. 1534, NarozeUť
Pčině w Drážďallech a jini z téže fskoly, jichž dila mi:
strowskci jsoU ažrdosud ncdostihnnta.
Yle i w Cechcich maliřstwi bylo již záhy wclmi
pilnč pěstowcino, takše ša Karla l7. ncmůže se žádný
jiný ncirod tolčka památkami maličstwť ž onoho wčku wy:
kázati. Cisař súm mčl 4 malčťe dworské, MUtinu,

Wnrmsera. Ditricha KUnce a Zbiška Trotinského. Na
Karlsskeinč bylo jcsftě za cisaťe Josefa ll. (r. 1782) z
toho wěku 124 kUsix. jež nyni

we Wčdni se nacházeji.

Taktčž kaplc fw. Wáclawská na hradě Pražském Uejen
čcskými kameny wyložena, ale i obrazy ozdobcua byla.
N také jinde po wlastech drahé zbytky z té doby pozů:
staly na důkaz českš Umělosti malčťskkéu

Wýtwarné

Umčnč (plastika,sochařstwča řezbúř:

stwi) kwčtlo w 14. stolcti nejwčce wc wlašské Florencii.

Mistři Bndťej z Pifd a Ghibert z Florencie wywedli
brány w kčcstnť kapli swatojanské, o nichž fám Michael
Nngelo ťekl, žcbh mohly pro krásU fon Uměleckon U sa:

mšho sújc státi. Slawltý

obnowitcl sochačstwtwe Wla:

Cirkewni UměUť.

fsich Danto
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Ueb Donateslo (ř r. 1486) byl Učitclem

celé ťady xUmělců proslulých w tom odborU.

Také w Čechách

Wypraijet

pilně pčihliženo k tomUto Uměmsk

historie o Božetěchowičtwrtém po sw. Pro:

kopn a posledUim slowaUskšm opatU swaetoprokopského klúa

sstera Ua Sázawě, jenž jest spolU Uejstarssim znúmým
Uárodnim Umělcem českým, že měl Uejwětssi šalčbesli w
krásném Uměni, aU Uetoliko wýtečně malowal, ale také
sochy ze dťewa i kamene ťešal a wsseliké Uměleckě kou
sstěné obrazy a ozdoby dělati Uměl čemUž se wssicknť

wrstewnici jeho welice obdiwowali Z Karlowh pak doby
swědči o nměleckěm wkUsUČechů bronšowa socha sw Jiři
Ua zameckě prostoťe we bradě Pražském od Martina z
KlaUseUbUrkU na rozkaz cťsaťe mistrowsky Ulita jakož
i sochy Ua mostě Pražskčm a wfselikě obrazy po Čechach
zachowané totéž skwěle ofwědčUjl
N tak wcsskeré krásné Umčnl soUstřeďowalo wfsecku

fnahU son a pťli k okrase chrámů PáUě, chtějčc jedno
drnhé w oslawě Božť pťewýssiti, takše se w stťt!dowěkll
wyplnilo, co napsal w tom ohledU francoszký obrance
wirh křeskanskédůmdslný prckwnik Nikolaš, že „w chrá:
mech pťedstawuje se Uám jako wýstawa wsseho Uměni„
wfsi wčdy, wssech ťemefel, plná dňmysllll rožUmU, citU
a krúsy, wťry a dokonalosti.“
N poněwadž z dnchour
wenstwa wůbec a zejmena z klcissterů wycházeli skou
rem wýhradně Učitelé anebo wzdělawatelowé těchto
Uměniš proto plati tU slowa Palackého, žc „klcissterh
byly w stťedowěkU Uejen pťcdnťmi bndčteli a opatrowaa
teli ofwěty křeskmtsioaewropejské, ale i jemenifstěm UaUky
a Umčnč wsselikého.ee
eď
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Zásluhy rkrkwe o ltdsiwo.

š. 15l. ZúslUdy cirkwr o hmotUý blabobyt lidstwa.
PozorUsice bedliwč sUahy cťrkwe týkajicč se hmotného
blaha Uárodů zwlásstč pťř zakládúnč prwnčch čťeskanských

ofad w krajinách pohankých: mUsime hlawnť záfthU

připočistčmišsionáťům

a klúfiterům.

Byliť UejeU

hlasateli slowa Božiho, ale i wzdčlawalateli půdy, poda
porowateli řemesla, prwnimi hospodáťi w newzdčxlan
Uých krajich. Kam pťissel takowý kUěz kazatel, tU mýtila
je lesnatá krajina, dojUd pUstá, wzdělúwala je k wýžiwě
pole, fázely se stromy, pěstowala zesenina, i winťce se
žaklúdalyr ZUeUáhla stawčla fe pťiilnssná obydlč, brzo
č kaple, a časem klássser š chrcimem Pc“mě, kčemUž četUi
ťemeslnťci sčnajkmali nebo wlastně teprw w klássteře wy:
Učowali a cwičřli. Nejwice přifsio takowých mišsionúťů

z Nnglie a Jrska do Francie, do Nčmecka a do Swýrar
w 7. a 8. stoletj, kteťi byli wesměš z ťúdU sw. Benee
dikta. Tak Ufadil fe sw. KolUmbcm še soUdrUdy swými
w horách Wogešských w PorýnskU a Lotrinskn, a brzo
založeU tU dyl klússter LU:owiUm w hlUboké leraté kraa
jinč. thUd přestčhowali sč pozdčji do krajťny nynčjssiho
města BregeUce w ThrolskU, a Uedaleko odtUd powstal
U jezera Bodamského slawný klásster sw.:Hawclský dle
jmeUa žáka ze sskoly KolUmbanowy tak Uazwanýe Totéž

stalofe ža čan sw.Bonisacia w Baworka, když jedo po:
mocnik ŠtUrm (ř r. 779) také w takowé zarostlé kra:
jinč klásster sUldenský wzdělal, mosiy a cčstami š okolUť
krajiUoU jej spojiw. Blno jesstě we 12. a 13. stoleti obťa
rali fe mnřfsi wždčlčxwánim dťwokých krajin zwlásstě we
stťošdnťchd
Šwýcaťťch, jež dřiwe bylh neobhdlené, a zalo:
žiwsse tU klássterh potcřhlť tam za seboU č lid, a tak kraa

Sposeěenskč pomčrp w ftťcdowčkU.
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jinU tU obydlili.
We 0Frcmcii založil U GrenoblU sw.
BrUUo r. 1084 na skalnaté a sUěžUéwyfočinč prwni
klcisjter kartUzianský, za 14 lct po Uěm založil dene:
diktinský opat Robert klčřssterw podobné krajině U Dia
joUU (ťúd cistercťakú) a r. 1120 založil koUečUěsw. Nor:
bert w sewerowýchodnim FrancoUzskU w údoli lefrmtěm
ťád premollstratský.
Zwlcisstč ťehole fw. Bexnedikta,

odkázčina jfoUc Ua

počútkU ž wětfsi časti kU preici rolnické pro wýšiwu jon,
působila welmi dobťe Ua wýwoj hofpodňřský a wycwio
čila w klassteťe jwénz mUoho řemeslniků, jichž neer k
zbotowowčmi hospodúťských náťadť, ale hlmonš i kU sta:
wěUi obydli a chrámů potřebowala. Proto brala do stťedU
swého Uejradšji již wyUčeně ťemeslnťko anebo Uowš členy
swé hned řemele přiučowala, aby pomocijejich potťebné
prcice sama si konati mohla. W 11. stoleti Ujal se ťád
HUmiliatů i Umšlého řemesla w Milčmč, zhotoije sUkUa
a jiUé lútky Ua oděwy ž wlny a přediwa a pčiwedl to
w tkalcowstwi a soneUictwi Ua weliký stUpeň doko:

Ualosti. Papež Jnnocenc 111., wida erbyčejrlou

pil:e

Uost jejich, zmirnil jim proto obwyklý pořúdek w postech
jejich, aby sila tčlesnú a zdrawi pťilissným Uamahánim
sskody UeUtrpčxly.

Tato ťemeslapťiprawowala pomaln woonU cestUob:
chodU a průmyslU, Uapomáhajice kpohodlUějssimU žiwoa
bytť wezdezfsimu, k rozmnoženi zámožnosti a snadnějssi
wýžiwě wzmáhajicimU se obywatelstw::.

š. 152. Společenskě poměrh w stťrbowěkxl.
Hlawnť podmťnkoU blahodytu a spokojeUého žiwou

bhtl jest pčedewssimsp oťúdanci

ro din a; proto dbala
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aejdťiwe rirťew o odstraneěUi otroctwi a Ucwolnictwi a
o kťeskanfké postawcni ženy w domácim žiwobytť.

Otroctwť

zdčdčné z pohanské doby ndržowalo fe

i mcži kťeskany Uejwire ze ziskU, ač papežowš neUstále

Ua odstrančni jeho nalehali. Tak wolal sw. Řehoť 1. na
konci Pl. stoleti: „Poněwadž Pán a Spasitel Uáš fúm
proto stal se člowěkem, abh okowy Uasfeho otroctwk pčeš
trhl: dobré jest ano fprawedliwč, i člowčkU bližnimU„

jeUž swobodným se narodil

a jen násiltm pod jaťmo

otrockéblewech,
zase dobrodini pňwodnť swobody pro:
kázati.“ A papež Zachariáš (r. 741) zakúzal pod trestcm
wylončeUč z cirkwe zwlússtš Benč:tčanům, aby Moha:
hamcdánům lidi ža otroky Ucprodáwali. We Franrii pak
Ujal se jich sslechetný arcibiskUp Ngqbard (dťzr. 810)
slowy, spish isi skutkr) swými, když Zidé mezi kťčskany

wedll obchod š otroky, a wquhl i Ua dwoťr krúlowském
proti tomU pomoci. Nno i w Cechách bylo jefstť za čqu
sw. Wojtšcha (dťer. 997) w obyčeji, že prodáwali se Zie
dům za otroky lidé wč wúlkách zajati.
Wůbec pať prohlassowala cirkcw propoUsstěni otrokň
na fwobodU za bobUmilý skUtek dobročinnosti kťeskanské,

a prowúzcla jej slawnými obťady i w chrámU Páně
pťed oltúťem, by jen wšťirich k následowáni tak miloa
srdného skUtkUpťčměla. Zwlásstš schwalowáno Uemocným

takowým majitclům otrokú na fmrtelné posieli, aby poo
sledni wůli fon
sslcchetným timto skUtkem okrásslili.
Sama pak cťrkew Uessetťila hned od počátkU ani statků
ani ncjstwostnějfsich núdob bohoslUžebných k ofwobošeni
jejich. Tak. posial papcž JaU 17. (r. 640), ťťdě se dle
přikladU sw. Cypriana (dťxr. 258) a sw. PaUlina (w 5.
stol.), wssecky poklady kostelni do Dalmacře Ua wykoU:

Společenskč poměrh w stťedowěkU.
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peni Ujaťmených tam otroků křeskaUských. Ql w stčedo:

wěkUzaložen k toan

lxčelUšwlásstni řád Trinitárů

(ke cti Nejswětějfsi Trojice) we Francič od sw. Jana z
Mathy r. 1198, aby fbiral dobrowolné darh na ofwo:
bošowánť otroků, a r. 1200 pťiwedeno bylo ponejprw
200 wykoUpených do Pařiže, kde mšli tito fslechetni ře:
holUici swúj klúfster. Ll když nestačowaly almUžny, ša:
ložen we Španělich r. 1223 péči fw. Petra Nolaska

drUhý ťád Mercenariú(lnerceš:cena

kUpUi),jehož

údowš w UedostatkU peněz fami febe w zásiawU Ua misto

otroků dáwali. Bl tak mohl žwolati papež PiUš sl. š ra:
dostč Ua konci středowěkU(r. 1458.): „Dťkh BohU a rťr:
kwi, otroctwť Uezohyžďl:je již žádllý národ w Ewropě!“

Než mťsto otroků zanali žafe newolnťcč,

kteťi

sice mč!lťosobnč fwobodx:, ale obydlim a prúcť púUU swěmU
byli žawúžcini. Cťrkew chtějic jc wymaniti, Uejdťiwe pťedo
chčlzelatU dobrým přťkladem ; mčnilatje Ua swých statcich w

dčdičné nájemniky neb poplatnš wlastnikd pozemků š Urči:
týmipowinnostmikbýwalým púnům fwým,a šnenčchlaUjiu
mala jim šáwažných těchtopowinnosti a přidáwala jim prciw
k úplné samostatUosti. W Črchách Ujimali fe zejmena bi.co
skUpowéPražsstč Utlačených fedlč:ků protř tčm pánům, kteři
fobě ofwojowali statkd jejich, kdr,xžbrš dětť žemťeli. Tak wy:

dal arcibčskupJan ž Jenssteina (1380u1397) žwlásstni lčst,
w nčlnž š kapitolox:fon Ustanoije, že jlněni sedlčikůw,
kteři na jebo statcčch zemroU bez dětť, Uemá pťipadnoUti

arcibiskUpsképokladně,nýbrž že Ulajitelowě tito maji práwo,
jak ša žiwa tak iw poslednčswé wůli natlčidati se fwým
ftatkcm šcela dle fwš wlastni wůle. Kde pak cirkew fama
nemohla jčm pomoci, Uznáwala newolnikh aspoň wždycky
za prciwně platnč fwčdky protč tchdcjfsimu obyčrji, a

U
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pťijimala je i do siawU dUchowniho, což w tehdejfsi době,
kde stawy tak pťisUš od seb.e se dčlilh, blahodárně půu
sobilo, ano i wysokých cirkewnťch úťadů jim Udčlowala.
Tak bdl sám Remešský arcibisiUp Ebbo ža čan krúle
Ludwčka Zbožnčho w 9. stoletť ze stawU newolnického.
Časem pak cirkew wymohla sobč wýfady, aby mohla pro:
Uásledowaného takowého newolUika, pakli Utekl od púna
swého a útočisstš w kostrle hledal, tak dloUho chrciniti a
žadržetče pokUd se pán k odesstěni a sprawedliwéan
B Uim Uaklcidcini pčifežné Uežawázal.

Rownčž i w maUželsiém

žiwotě

starala se cťxšg

kew dle Učeni Kristowa o swobodU a důstojrwst žen!,:,
abh nebyla w otrockč a newolnické poddanosti mUžowě,
ale aby oba pospolU w lasce žiwi byli Proto wssemožně

odstraňowala mnohoženstwť pohanskě a š nejwčtssim úsi:
lim nerolečitelnost manželstwi hajila Rťmský historik
TacitUů pťipomčna mnohoženstwť U welmožU Uěmeckých,
a taré w Čechč:ch nedalo se tar snadno mnohoženstwi
odstranti U mnohých pěmú čařskr)ch,r
z kteréž pťtčindi drUhý

biskUp český„ sw. Wojtěch, raději stolici son w Praze
opUstil„ když napominajicťho hlasU jcho Uedbánoe Nlc i po:
zdšjť meela cirkew warowati údú fwých pťed toUto zkáon
manšelstwť, když Mosiemlnť w jihožápadni Nfii a sewernť
Nfrťce fe rožmnošowali, pak do Špančl se dostali a po do:
bhti Caťihradll r. 1453 wýchodUi čeckéťissc se zmocnili.
Pčemohfsi mnohoženstwť pohanskě hájila cirkew 1ťm Usi:

lowněji UerolečUosi

manželstwi, a mnošťzastancowé

jeho k. p. sw. Kilian, biskup mišsionáč w Baworsku (xjxr.
690) a sw. Lambert, bisknp holandský (xťxr. 709) práwě
proto pťissli násilnoU smrtize swčta, žc ncchtčli UpUstit od
zásad kťeskanskéwlry o ncrolečitelnosti fwaku mcmželského.
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Zwlásstě pak neobrožmť„ nessetťťcc ani práce ani
občti, hcijili papežowé pofwcitnost manželstwi proti libo:
wolnémU rozwazowúnť jeho, obzwlcisstč Uaproti krúlow:
ským manželům; tak k. pl MiťUlčiš l. U cčsaťe nčmeckěho
Lothara (re 836), Blle:ander U. (xlxr. 1073) U cčsaťe
JiUdčicha 17., Jnnocenc Ul. (usxr. 1216) U francoUz:
jkého krále Filipa NUgUstaatd. N proto dobře prawi šnúmý
historik sswýcarský Jan Mčxller (protestant): „Kdyby Ue:
mčlřpapežowé žádných jiných žúslUh o člowččeUstwo, než
těch, kterých si w staletém boji š UárUžiwými welmoži
k ochraně manželstwť wydobyli, UedadoUce fe ani licho:
tiwými slowh, ani wýhrůžkami a nátisky pohnoUti, jiš
proto byliby UezapomenUtelUými.U

S

toUtéž ráznostť Ujalř fe papešowé i jinowěr:

cůw, pokUd se jim kťiwda děla odfkčeskanůw, bújčce
prciwa jejichl Pťedewssim plati to o Zidech, ježto trho
dúž čafto znepokojowáni býwalřl Tak rozkazUže papež
JUUoceUc Ulj (xťxr. 1216): „Kťeskané nesmi Zidy wy:
hUbiti, aniž 1e bez pčřčiny a práwa bčtčm trúpiti anebo

bež soUdniho Uúler Ua jich žiwot fahati. Také neu
čiňte jim žádných pťekážek, aby w shnagogúch slUžby
Božť dle fwého spůsobU náležitč kanti mohli; a
jfoUlť wám poddáni.

UeUUste jich uw sobotU k těžké práci.

Pod trestem pak wyloUčeUč z cťrkwe neszftofsthe
jich
hťbitowů, a z lakoty npewyhrabujte jich mrtwol. Taktéž
UenUt žádný

kťeskan Zida ke kčlU, lečby dobrowolně

a

weťejnč jej pčijmoUti chtčl, aU, kdo násilťm pokřtčn jest
wiry Uemúe Nebo ač nejsoU kťeskany, maji pťece prciwo

na Uassi (papežskoU) ochranU, pod kteroU je takě dle pťi:
kladn Uassich pčrdchůdcůw z kťeskanské lásky wziti chceme.ee
Ueee
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Podobnč rozkazy wydalř rartéž i nástUpcowé jeho Řeš
hoč lx. (xř r. 1241) a JUnocenc N. (xlar. 1254.)
N jako šáleželo cirkwi na sworněm pomčrU mezi
whžnawači rožličných wčr, taktěž starala se takě o zákoo

nité a prúwnépoměrh meži panowniky a lidem
poddaUým,
jakož i o wžcřjemnčpoměry mezi rozlič:
nými národy. Proto oUo sUažeUi papežů stťedowěkých,
aby nejen w ťimskončmecké, ale we wssech kťeskanských
šemťch wůbec kčeskanfsti panownťci we wládě fwé řť:

dili fe kťeskaUskými

žásadami,

Uad jejichž zacho:

wúnim měl papež jakožto nejwyšfsi pťedstawený wssechwě:
ťicich bditi, owssem pak i poddani měli těmitčž prawidly
dle ewangeliUm Kristowa žiwot fwčxjobčanský a chowúni
swé ť wladačům zaťiditi. Tak šajistě mělo fe žabrúo
Uiti wsselikč libowlcidě anowUťků š jedné a odboji pod:
daUých š drUhě stranh; nebo w kťeskanských zemich neo
mělo býti pak ani mxcitelných tyrcmů a drzých samo:
žwanců, an nespokojených občaUů a násilných powstalců,
ani libowůle panownťkowh, aniž náružiwosti poddaného
uu ale obě strany měly býti w obapolněm pťátelském po:
mčrU práwa a powinnosti, spočiwajicim tU na žákonitě
a sprawedliwč mori panownťkowě, 1am na podťizenosti
a poslussnosti kťeskanské lidi poddaných.
Prúwť z této mysslenky wywinUl se stťedowěký Uá:
zor o jedně rodině
wssechncirodů kťeskanských,jsa dou
kladem k UaUce Kristowě o společnčm půwodU a důstoj:
Uosti lidské wssech lidi na zemi.
Qstatně působila stťedowěkú clrkew wýdomě na prou

waděnč křeskaUských zasad w oborU prawnťm
swými notary a ossicialy čili pťfaťi a zústUpci Čilmost
jejich bhla welmi rozfsiťena Mimo dUchowenskějpory a
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pťe obstaráwali wfsecky zciležitosti chUdých wdow a si:
rotťů, kteťi Ueměli oďyčerě žcidUých zústnpců, whjedUcie
wali manželské wčci, posledrlť wůle zemřelých a pťťscšUé

šáwazky wůbec rozhodowali

jakožto posledni Ueǧwyšssi

sudi we wssech wěcech, když si jich straUy přály. Ze pak

cirkein

práwo stťedowčkébylo měťitkrm i swětskýmpráw:

Uikům, jcst dostatečUě zUúmo.

š. 153. Bečc n mrawnost a lidskost.
Jakmilc cirkew wnikla k pohanským Uárodům, čma
i k erzdělanúm a surowým, a po delssi dobU tU účiUe
kowala, Ukazowalo se blahodárné owoce jejiho púsobeni.
Núzory křeskaUskčo půwodU adůstojnosti člowěka, ojeho e
powinnostech a cili zjemňowaly mrawy lidu w domúcťrn,
odčanskěm i nč:božrnskémžiwotč. Klásslery pak zaťizowané,
kterě je držely swých prawidel, a následowaly zbožný přio
klad fwatých swých zakladatelů, odchowúwaly mnoho nú:
bošnýchr ktečiž fwitili ostatnim wěřicim. Brzo pak objea
wowali fe we wfsech stawech wčrninásledownici Kristowč
a fwědomitť plnitelé swaté jeho wůle, kteťťsioUžili k wec
likěmU blahU člowččenstwa, od cisaťskýchpaláců a cirkcwnich

hodnostáťů až do ftawu služebněho a cely klúfsterni Jmea

queme zde jen Uěkleré:Sw. Edend
Edward Fera
danUd Jindťťch, Ladijlaw Leopold, Lwaik Štěpan a
Waclaw uu sw Alžběta Jjabella KUnhUta Marketa
Liďmila Nnržka Česia z rodU kmžecčho; sw Bonifac
Cyrill a Melhoděj, Jan NepomUcký,Tomaš Becket a sw.
Wojtěch; fw. Bernard, Dominik, Jiljidd KolUmban, Jan
Kapistran. Norbert, Prokopf Tomúš Blkwinský a Kemo
penský, Wincem Fererský z kUčzstéhostawu; sw. Brigita,
Kateřina Sicnská, Btilie, Walburga, Ema a jiUe z pa:

21 1

Pčče o mrawnosi a lidskosi.

nenských klássterů, k Uimž pťidáwáme jefftč sw. Ymalii
a Lidwim: ze swčtských, u zámečnik Baldomer w Lyoně,
Kwido kostelmk w Belgii, kUpecHowobonUš w Lombard:

sku rolnlk Jsidor w Španěltch, Citta slUžkawe Wlassťcha

Notthrga

w ThrolskU u a jindch wťce jak je Žiwoty

swatých podawajč, čteťťžto wssickninejlépeswčdčť oUáboža
ném ž wťry whplýwajlcťm kťeskanskěm žiwotě w ftťedoUoěkUz
Nejnúzorněji jewčla se wssak ěinnost ckrkwe w stťedni

době w koncini dobročiUUých

skUtků (hUmanita)

bližnimU. TU zajisté zařťšend a wydržowúny bylh ústawy
pro pocestné i nemocné, pro nalezence a sirotky, pro
chUdé a wčkem fesslé, a cřrkew wedla jpráwU ústawů těch
sama„ stawťc obyčejnč wedle Uich klásstery, jejichž údowé

je ossetťowali. Tak již ša čaiů Karla Welikébo žaťťdřli
irfskť mnifsi takowč ústawy w NčšrneckUla později stawěnh
i wedle

kostelů

w biskupských sidlech a wětssťch mččstech,

zwláfstě wedle klússterů mužských Ucb ženských NUo i o
zwlússtlxi potťebh w žiwotč lidském starala se cťrkew Tak

na hore sw Bernarda we Šwýcaťlch založen okolo rokU
1000 poUtnický dům (hospic) bratri ž ťadU sw NUgU:
stina pro cizince w fnčbU žapadlé a pťemrzlé. RokU
1095 zaťťzen ťúd sspitcilnsch bratťť sw. Nntonina we
Franciie kteřť méli brzy 400 klásfterů w Ewropě, obflU:
hUjice th„ kdož postťženi bhli moroon
ranoU, pťř nťž
jednotliwé údy těla čeřnaly, fchlh a odpadáwaly (oheú
sw. NntoUina). N kdhž po kťižowých wýprawúch žYsie
přinefseno malomocenstwť, šaklúdala cčrkew hned welké
nemocnice pro tyto Uefskastné, w nichž je kněžť i Uekněžť,
š Uadlidským sebezapřenim ossetťowali (r. 1340). W 14.
pak stoletť powstal w Jlalii ž UedostatkUwsselřkých lc!ú:
ren zwlásstnč ťúd (r. 1367) od sslechtice Jana Kolnmn
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dina založený, a dle swčho obhčejného poždrawcni křea

skanskčhoJesUaty

Uažwaný, jehož údowé mimo obfthU

nemocných zwláfstě pťiprawowánim

léků se zanússeli.

Za papeže Pia ll. (r.1484) žaložil Frantifskán knčz
Barnabúš z Terny ; dobrowolných darů dUchowenstwa
a zúmožných wěťicťch k ochranč chUdých protč lichwúťům,

w papežfkšm stútč, kU př. w Qrwietě„ w PerUgii, prwni

zastawúrny

či pčxjčownh, načež papežowé i sněmowé

cirkewni je fchwálili a tak k rožfsiťent jrjich pťispěli.
Také zňložny
peněžité k podpoixe rolniků a ťemeslnťků

powstalh w 15. stoleti knčzem Frantifskánem Bernardi:
nem z Feltry (xjx1494) po mšstech italských, n. p.w Mana
towě, Padowč, Parmě. Y řak těmi a jinými ústawy po:
dobného směrU oswědčowala se sslechetnúpowaha alidU:
milnú mysl tehdejfsi doby.
Konečně bUdila fe jcmnost mrawů zawcidčnťm Bo:
žiho
mirU
k Ussetčeni lidské krwe a k zUsslechtčni
mstiwé a nčirUžiwč powahy Učkterých lidť. Když se to:
tiž wžmahaly rozepře, powstalš z Ukťiwdčni a wedlh kU
krewni pomstě, prow.izend jsoUcc Ucisilťm a nrkonečnými
soUdy: whžadowala cirkew od fwých wěřicich šwlcisstnt

slib na mistě přifahy (crgušg l)oi) w xl.zstoleti, žeaspoň
každý týden od čtwrtka do Ueděle odloži wssickni žbraň,
a UstanoU od pomsty, a krwe prolěwáns. Později pak

rozfsiřowala tento rozkaz na celý čaš adwentni apostni,
ano i na wýročnť swátky Púně a swatých apofstolů
(r. l095) a žawcdla zwlásstni tresty Ua pťestUpnikyswa:
tého mťrU toho (r. 1123). RokU pak l2l5 Ua obchčm
jněmU Latrranském w Řťmč ustanowila jej Uepťetržitě
Ua čtt)ry celč roky. N tak zachowciwal
zbranť skorem po cexlé stoleti.

se tento kltd
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š. 154. Zúwčrrťnč ňwahy.
Blabodárnolx tUto činnost, kteroUžrozwkjela w siředo:
wěkU cirkew š neUnawcnoU pčli, wsselikými dUchoinmi
i hmotUými prostťedky, trwalým naantťm wssech sil
swých a obětawým Uamahánim údů swojlch p mUsi
každý nestranný posUžowatel wyfoceceniti. Wždyť mnohoe
siranné působenť cťrkwc wztahowalo fš nejen na obor
wědecký a Umělecký, nýbrž ina pomťry hmotné, w ohledU
hospodúřskěm, jpolcčenském a dobročimlém wůbec. Rozo
fsiřowúni wťry, zaklčldánt fskol, pěftowúni wčdy a Uměni,
Uprawowúnt cest, znwáděni hospodúťstwč a ťemesel, za:
klňdúni a rozssiťowáxti dodroččnných úftawů, obrana ofobu
Uich, rodimlých a občcmských prciw, péče o wsseobchý
mkr a o zdokonalowáni ftátni spráwh a Ustúleni poměrů
meziuárodnich u to wsjeckobyl oloorpůsobnosti jeji w stťodo::
wěkUl N welmi prospčssnolx tuto činnost slUssi ceuititčm
wýsse, Uwážime:li tchdejfsi nedostatek wsselikých prostředků
wýpomocných

a Užitečndých, jež ža nafsi doby bcxzwfseliké

prčlce a oběti jfoU pohotowš, kdežto trhdáž rošmanité
fnahd tyto š welikými Uefnášrmi a tolikerými překúžkami
fe potkúwaly.eNebylo an obrcnich, cmi okrchich ašem:
ských zastUpitelstew,

aby sc byly o po1ředné ty wč!ci staa

raly; aniž byly odborné sjkoly, knihowny„ časopisU a po:
mocné knřhy wůbec, jež by byly o tompoUčowaly a lidi
k tomU UeUstálc a tak lelxkým a rychlým spůsobem jako
nyUč wyžýwaly. Qstatně nebylo tehdúž ani šúkonodaru
stwi ani soUdnictwi w Uasseln spúsobU wywiUUto, aniž
bUla prúwa a powinnosti jcdnotliwých stawů tak Usteie
leUa; proti násilť jednotliwce nebdlo lže dowolati fe po:
moci

Učjakš weťrxjuoll cexjeloUjako Uyui,

a

lo lčm mcuč!,
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iessto cmi pro Uúrody Uebhlo UzUaUého mezincirodUiho
Oráwa a fwčtowých fchůzi poradnich, jako až dosawcid
jesstč! UrUi Uižcidný swrchowcmý soUd mezi panoinkem a
občany, jakož i meži Učxrodh wůbec k žádoUcimU odstra:

Učni wúlek anždy ze zemč.
A tak čini obssirUějssi toto pošorowáni tak mnoho:
strcmné čiUnosti cirkwe w středowěkn, podnikané we prox:
spěch člowččenstwa, welmi Ufpokojiwý dojem Ua každébo

sprawcdliwého pozorowatele ofUdň lidských a wede kpo:
chwalnémU UšUáni této půfoonsti cirkwe. N proto Ua:
lezámeliša tebdejssi doby wedlé tolika moUdrofti a krúsy,
zbožnosti a sslechetnofti nou w tak dloUhč dobč! a pťi ta:

kowč rožsúhlosti obydlené zexmťatakowč růžnosli národů
no fem tam přece jčfstě mnohé nedosiatky a pokleskh,
jako wedlé žiwč wiry u powčxru, wedlč hlUboké Učrnofti
uu erčxdomost, wedle jemUosti mrawů uw sUrowost,

wedle prúwa násili, wedle lidumilnosti u ncsprawedlo
noft a wcdlé ctnosti neprawost: Uebudeme to kwapnč
pťičitati jenom zúmyslné přewrčlcenosti člowěka Uebo
chybnémU wedeni cirkwcx, m)brž hlawně různé powaše
lidské,

U

nťž i

w

sebe

oiwireUčjssi

dobč

Ualeščx fe

wždy wedle swětla stťn a wedlé dokanlosti Urdostateč:
nost, ale spisse litowati dUdeme, že cirkew i pťi
tak ohromnšm úsili přčce Uemohla přemoci tyto nárUžio
wosti a wady lidssé, jež nebyly wždy rirkewnťho, ale často
i žcela jinčho půwodU, a také odjčnud Uežli ž Ui podo
pory nalezaly, ač Uikterak Upřiti nelze, že wykonala w té
dobč a w tčch okolnostech až mnobo, a že tak poloiila
šaklcxd k Uynšjssimu stawn wždč:lanosti, na němž my jen
pokračUjeme, snažice se také dosáhUoUti wzorů wččné
prmdčy, kr.xjh a rknoslil

waxeoeeou

Umnb

mčld.

l.
Poťcitko protestantišmll čili tak zwmtě

„reformare“ w l6. stoleti.
š. 155. dr. MartiU Lnter w Německn.

1. Mládť jeho a perť

weťejná činnosk.

M. LUter byl synem hc:wiťe, Uarodiw se w Eišle:
bcnU w prUsiém Saskn dne 10. listopadU 1483. Když
se otec jeho brzy odstčhowal do Manšfeldu, odbyl si tU
Martin prwni Učenť, jfa jak w domáckU tak we sskole
we welmi pťisné kúšUi držáU. Latinské sskoty odbýwal
š počátkU w MagdebUrkU (DčwťUč), žiwš se dary, jcš
mu dobrodinci Udčlowali; ale za půl leta již odebral se
do EťsenachU k pokračowanť

w stUdiťch swých, kdcž Uassel

pčtznč dobročinné jedné pcmi, jmeUem Kottowé. Nokn
150l ssel na wysokě fskoly Erfurtské, kdež Učil fe pťcde:
wfsim práwúm, silososii, při tom také ťťmsioťeckým spio
sowatelům a wýkladům pisma dle MikUlcifsežLhry. Po:
zději wstoUpil do klússkera U Nngnstinicmů w ErfUrtě
r. 1505.
Na poččctkUmUsel dle šwhkU konati w domě
i sprostssi práce, ale prowincial Stanpic bršhjej od nich
oswododčl, dčra zťetel k miskrowstwtjeho z silosofie. Wy:
fwěceU po jednoletém nowiciatě a po slawném složenť
slibů již r. 1507 Ua knšžstwť. sstUdowal Lnter pilně Uynť
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stťedowěkoU wědU ďobosloweckoU (fskolastickoU), a Učinťn

za to k UáwrhU pťedstaweUého swébo za rok profešsoo
rem ťečnťctwi a silososie Nristotelowh Ua Uedáwno (rokU
l502) založených wysokých fskoleich we WitteUdcrgU, ale
hUed následeiciho rokU, kdež stal se bakaláťcm pisma
fwatčho, přcdnúsiel již jcnom wědd bohoslowecké, jež fe
mU mnohem wice lťbily. RokU 1516 wydal zUowU jeo
den fpiš w 14. stoletť sepfaný (š Ucřzwem: TaUlera Uč:
mecké bohoslowij, w nčmž Upťrala sc fwobodmi wůle
lidská a wsseliký šúkon ji wižici, jelikož prý stciwá jen
božskč wůle. ktcrá w každěm tworU sama účinkuje.
W týchž letech pak Utwoťil si LUter zwleisstni swůj po:
jem o osprawedlUěnť člowěka, jenš docela odporowal do:
fawádnťmU Učenl cťrkwe, a pťedUáfsel jej poslUchačům
fwým na Uniwersitč, ať snad z počcitkUani Uepozorowal,
že tim základd Učeni Kristowa rufsi a weliké pťewraty
w žiwotčx kčeskanfkémpřipraije.
Učil totiž, že wlastUč

jen wira w Krista Ježisse u

a Uikoli takš i dobré a

kajčci skUtkywymábajt člowťkU odesstěnť ť)řichň a spafenia
N oboje Učeni toto pťirozeně wt,xwiUUlo ie ž jebo

powahd a dosawúdnibo žiwota žewnitřniho idufsewniho,
jak to z jeho wlastltjch fpisil wr,xswitú. Wyprawlxjek sčlmj
že bUl w mládi swěm od otce we wclmi přisně kášUj
držán, takže i jedUoU z domn otcowsfého docela Utekl, a
žc newrle nesl tUhé okowy kázně 1ěto a tak jen w fwée
hlawosti swé jesstč wice se Utwršowal.
Bl kdhž jej dali

na stUdie. bojowal prý š welikým Uedostatkem, tak že
mUsel sobě dle tchdejssibo

obyčeje takřka žebráUim swe

žiwobyti zaopatťowati, aš se ho koUečUěwdowa Kottowe
Ujala, dadoUc mU i obydli wdomš swém. LUter o tomtc
pobdtU pozdčji jeU pťipominú, že prú fe tam naUčil znňe
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mon oUU ptfčň, w Uiž se di:

že ostúwú posselilým do

fmrti, kdo Uemiluje wan, žcny a zpěwu. Maje zUame:
Uité schopnosti měl dle wůle otcowy sstUdowati práwa;
ale erbyčejnci Udúlost přiwedla jej uu do ťchole. Uhou
dil prý totiž jednon blesk do mladého pčťtele jeho Me:ia,
a zadil jej,s ač Luter wedle Uěho zůstal bez dússeliké po:

dromy. Ziwci mysl jeho byla welmi dojata Uenadč:lou
toUto fmrtť přťtelowou, a obina obraznost jeho malo:
wala sobč hned pťťfUéfoUdy Boži, Uaplsmjťc jej strachem
před nčchlon fmrtť a úzkosii o spafeni dejc. N když brzy
Ua to šastihla jej zase podořmčx bonťe prochúzejiciho se
o samotě, a dlesi opštUě swezl se Uedaleko Uěho do země;
oonwily fe wssccky prwějfsi hrůzUč mr)sflcnky; i UčiUil
prý w tomto sUachUplném okamžiku teU slib PáUU Bohu,
že wftoUpč do klússtera. Qtec i pťátelé jeho opirali je

tomUto Uerozwážnému úmyfln, znajice pťičim) jeho i po:
wabn LUtrowU, ale tento pťece prowedl jej, ač, jak poo
zději se pťišnal, siorcm litowal toho, že to byl pťislťbil.
Zdá se, že myjlil, že fe mU i to wsfecko tak wýborně
podaťť, jako fe mu we wčdeckém ohledu dělo. J dal
si w skUtku také wssecku pili

w

klcissteťe še wsselikými

ikntky pobožnosti. až prý by fe byl Utrápil, Uemajc delssi
čaš žádnšho fpanť, an boje se, že fUad již o fmhsly
pťijde: UicméUě zůslúwal prý pťi tom přece jeU Uefpoa

kojeUým fúmš jebou, Urmohafe pťedělali. Bhlt prý trúa
pen poknssenťm k nečistotě a Uáklonuosimikhnčxwlx, zússtť
a Uenňwisti u a přeš wssecky kajťci skUtky Uemobl to

k dokanlofti

přčwésti. Také jwátost pokani nni swaté

pťijimč:ni nepřinásscly mU žč:doUckho Užitku. Znenáhla
pochybowal již i o potěssitelných slowrch kajicťch wůdců
jwých a počal zo:ljati sám Uad seboU, domniwaje se, že
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wlastně ani žádUé lúsky k BohU Uemá. Zdálo se mU,
jak di sám, že se jen pťetwaťUje pťeb Bohem, kdhž chtě
čťniti pokáni, a že jeU wmesslerU
a wyUUcenoU láskU
Boži do slow zabalUje. Nno Učkdh prý Uemohl ani pa:
tťiti na obraz Spasitele a strcxchem prý žawťel raději
očť; nebo mhslil, že wssecky modlitby mU Ueprofpějť, anh
prý Uepochážeji ze srdce úplnč bezhťisfněho a swatého.
W této úzkostliwosti řťkciwal prý mU žpowědnik k Udo:
kojenť, že nemá rozUmU a že se splssc bněwú on na Boba,
Uež Bůh Ua něho.
W nesnúzi těto Utikal se o radU kprowinciálU swémn
DrU. StaUpicowi, ale ani tčnto Uemohl š úzkostliwým
LUtrem Uiktcrak býti hotow, ano pťifpěl poUěkUd jesstě
také fám k zmatkU swědomi jeho, aU pťidržowalse zwláfstu
Uťho Učenť fw. YUgUstan o milosti Božt naproti wůli
lidské, a přťkrým a stranným wýkladem swým LUtra od
dobrých katků jen na milost a pewnoU důwěrU w Boha
odkazowal. Tak zmocnila se LUtra úplncizadUmčiwost, že
zawťel fe i kolikráte do swé jizby a tťeba Uěkolik dni
Uikoho k sobč nepťipoUsstčl;z této Uzawťenosti jej nejjpiš
také chtčl pťedstawený jeho tťm wylrhUoUti, žc mU wčdle
profešsnry Uložil i kazatelstwi, ano že jej r. 1511 po:
slal w Uějaké zúležitosti řádU fwého na cestU do Řima;
Uež i tU prý LUter potťebowal sři hodiny k odsloUžeUi
msse swaté, tak že flUba kostelni fúm konečně Ua Ukono

čenť jeji Ualehal. Taťé prý tam z pobožnosti anfskiwil
wssecky kostely a břbitowy, a litowal prý jen, že maje
rodiče fwé jesstě Ua žiwě, nemůže jich občti msse fw. a
jinýmt dobrými skUtky takš z očiftce wyfwoboďiti.
Nle
potoie pťece nenalezl.

thž

je LUter nawrátil domů, obdržel od bohoslou
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wecké fakUlty WitteUbergskě doktorút boboslowl, načež
tam žačal wýklad pisma swatého pťednčlsseti. TU pak za:
jimaly jej Uejwčce lčsty sw. Paw!a k Řimanúm a čU
Galatským„ a zwlcisstni wýklad fwatěho YUgUstčUa o slao
bosti a zkaženosti wúle lidské a o mocUých účiUcich mie

losti Boži. K 1omU pťistoUpila LUtrowa wlastUi smUtUá

kusserst

w horliwě jnaže jebo o úplně zdokanleUi sebe:

a hlawni UaUky jeho o ofprawcdlUčni člowška, jeUž Uú:
sledkem periho
hťichů Uemú wlastUč žcidUčwňle, a od:

pUsstěUidosaije

jerm

wčroU pouze z milosti Boši a

beš kajicich siUtků, dyly již wt,ďwiUUty. Proto

také UeUi

prý potťeda Uež UžUati hťissUost son a wěťiti pcwně,
že KristUš súm za Uáš zadost UčiUil, a toto osprawedla
nťni jeho že sobč mcime jen pťičktati, anž bychom teprw
dodrými skUtkysobě milostť wymáhali. N tak již rl 1516
jewč fe pťi weťejných disspUtacich doktorských tyto dwa
odpory LUtrowy proti UčeUi cťrkeinmU jesstč dřiwe,
Uežli fpor o odestcich powstal.

2. LUterúw odpor proti odpustkům (r. 1517).
Papež JUlřUš ll. položil r. 1506
UowémU welto!epémn chrúmU swe Petra
stUpce jeho Leo )(. (r. 1513) pťewzal
stawbě této a wypsal obwykloU bUlloU

zcřklad k zcela
w Řimč. Ná:
pokračowúni w
roku 1516 od:

pUstky wssem kajicim, kteťiby w témž spůsobU jako za pťed:
chůdce jeho k stawk!ě tohoto wclechrcimU Učjakými peně:
žitými dúwkami pťťspčli. K UskUtečUěUitéto bU!ly odu
pUstkowě UrčeU w NěmrckU arcibiskup MohUčský Ylbrecht,

a za komišsaťe pťč tom wywolen dyl domiUitaU Jan
Teďel (Tecl), byw jakožto kazatel lidU pči podobných
zúležitostech tchdúž zUámý. Blčkoli UejsoU wssecky ty ťcči
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o nepťiměťertěm nabizeni odestkú še stranh Tecla tak
prawdiwé, jat sc rozfsiťowaly, Uicménč slufsi Uznati, že
Tecl dosti moUdťe a rozwážně si pťi ohlasiowánť odestků
nepočinal. LUter problťžel prúwč w ten čaš Ua mčstě
pťedstawenébo ťúdU fwého Dra. StaUpice angUstiUian:
ské klcizssterh w Mčssni a w DUrťnkách a zaflechna o činu

nosti Teclowě stčžowal sobě již téhož rokU 1516 w kči:
zcmť Ua 11. Ueděli swatodusinť we Wittenberce Ua ne:
spůfoby Umobé pťi ohlassowánť odestků, wykládaje ostatUě
žcela dobťe tehdáž běžně w cirkwi ncřhledy o odestcich.
Kddž wffak nčtsledujčcibo rokU i ž WitthberkU lid se
snažil dosici wdpfaných odpustků a pťi tom mnohě nea

pťistojnosti se děly, žačal Luter již tňké proti odestkům
ostře wystUpowati. Psal také hlted, powszšen některými
přútelyswýmť, swčmn biskUpUBraniborskému jako iarci:
bčskupowi Mohnčskémlx, aby proti Teclowi šakročili; od:
powědi od arcibiskUpa LUter newyčkal, Braniborský bi:
skUp pak zrazowal LUtra od wsselikého wyftupowáni.
Tim pončkad podráždčn w horliwosti fwé, pťťbil odpoc

ledne pťed flawnostthsech

Sroatých Zl. ťijna 1517

na dweče koftela Wittenbcrskébo, kamž w ten den
mnoho poUlniků přichúželo, 95 wět o mocnosti od:
pustků, wdšýwaje Učenč bohoskowce dle tchdejfsiho obho
čeje k weťejné o nich disspUtaci (rozhoworn).
Ebtěl
prý nemčrné wýklady kazatelů odestkowých aspoň
timto spůsobem žmirniti, oprawiti neb wywrútiti, než:
libd se cirkew o tom proslowila. We wčtcich těch nčkteré
ménč sprúwlté Uebo fobč odpornjčci wýroky se nacházejk,
šejmena takowé, jež še žwláfstnim ncihledcm LUterowým
o osprawedlnčni soUwifejť. Pro lid wssak wydal Lnter
Ulalý spisek š 20 wčtami podobného obsahU, w nčmž
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jiš zcela Určitš fwé Urřhlcdyjakožto oprxinšné a ckrkewni
proneifsi, ač odestků famých Uešamťtá, nažýwaje je do:

wolcně a ctihodné.

Wěty tyto wszdily

erbyčejltý

rUchl mezi dohoslowci i jinými Učenci, anok i biskupowě
sami, k. p. .Wňrszrgský je fchwalowali a ofwědčeni Učenci
k. p. ErasmUš Notterodamský š radostnoU Uaději je Uwi:
tali. Wůbec UeUassel a nedostawil se Uikdo, kdoby jim
bdl odporowal a je weťejltě wywracel, takže mUsel UUtUě
Tecl fám proti Uim wystoUpiti, mělali kazatelská čiUUost
jeho potřebUé wážUosti podržeti a na dcile pťizniwého
wýslcde ztskati. Učinil to wědecky fepfanými protiwč:

tami a prostoUúrodnťm protifpisem. Brzh též Erfurtssti
profešsoťi wysioUpili proli Lutrowi, když w HeidelbergU
w

dUbUU 1518

w disspUtaci w koUweUtč aUgUstianském

konanš swobodUoU wůli člowěka Upťral. Takš Dr. JaU
Ek, kancliť Uinersity Jngolstadtské ošwal se proti LU:
trowi, Uapsaw biskupU Eichstůdtském:x Uěkteré pošmimky
(„Bbelisky“, jessto šáwadnň mista byla obelisky pozUaa
meUáUa)k Lutrowým wětám, jež w lýž čaš beš wědomi
půwodce jejich wydány byly. LUřer odpowědělDr.Ekowi
spisem, plným potUpných siow a blUdných wýrokú.
Zatim již dowědšl se o rUchU tomto i papež Leo )(.
a domnťwaje se, že tim papežská moc a wážnost niktc:
rak fskodh wziti nemůže, porUčil mťstogeUerálU aUgUstť:
UiciUů, aby LUtrowi we jmenu

ťcxholxtiposlUssnosti dalssť

weťeré wystupowáni zapowědčl; ale starý pťitel jeho
Dr. StaUpic Utwršowal Lutra pifemně w nastoUpené
čanosii, Un prý za prclde UyUťjefstě mei trpěti. Tim
powszzeU odcslal LUlcr papeži wýklady swých thcsi (30.
kwťtUa 1518) š přťpisem welmi poniženým, w nčmž slčx:
žowal sobě Ua očerňowúnť swé od mUohých a oswčdčoo

metiu
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wal UejeU eriUUost fon.
ale i UepřiskUssUéchowúnť
kažatelů oďpUstkowých. Na konec pak poddáwal fe na ži.e

wos i Ua smrt papeži, podroije

se roszde

jeho jako

hlasU KriftowU.
Než w Řťmě pťece pošnali UcbezpečUýsiaw cirkew:
Uibo fmýssleni w Německu i ze famčbo pscmi toboto, a
Luter br)l proto powoláU do Řima w 60 dUech k zod:
powidúlti.
Yle Ua pťimlUwU kUrsirssta faikšbo Bedťicha
powolrno Lutrowi, abd je osprawedlnšl w LluǧšbUrkU U

papežského !nylaUce Kajetám.

S průwodčim listem ci:

saťským dostawil se LUter (7. řijUa 1518) k dotčeUémU
kardinalU lrgatowi do NnǧšbUrkU, jeUž jej laskawč pťi:
jal a do Učcné rošprclwy š Uim se pUstis. Když wssak
Uaposledy žádal Ua Uěm odwolánť toho, co blnduého Učil
a flib, že žádný žmatek bUdoUcnč w cirkmi Učiniti chu
miUi: odepťcl LUtrr obojť, odwoláwaje fe od papečše sspa::
tnč špraweuél)o k léxpěžprawexm býti majicimU a pr.xchl
w Uoci (20. řijna) tajUě Ua koni, jejž mn prowiUcial jeho
StaUpic objedUal, ž AUǧšbUrečUj Y bez wúslodkn šiistala
šádost legatowa kU kUišeti Bedťichowt, aby prott LUte:
rowi Zakročil.
TU wr)dal papeš Leo )(., chtěje tU rožepťi Ukončiti,
(9d listopadU 1518) šwlásstlti bUllU, w Uiž wyložil UčcUť
cirkewnť o odesicčch, důraš Ua to klada, že papež jae

kožto UástUpce Petrůw m.i dráwo odestčy Udělowati a
whhrožUje wssem odpůrcům toho wr)obcowánťm š cirkwc.
Lntcr pochopil arci smr)fl a účel bUlly tšto, a proto odwo:
láwal se UyUt od papeže na ťádUú obchý fUěm cirlewnť,
na Uěmžbd šccla wolně mohl swš mčUšUťwt)ložiti. Jak
Už teUkrúte smýsslel LUter o stolici Řimjké, wijitá
z liftU
jeho k řeholUimU bratrU do Norimberla poslaného. kdc
15
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prawť, žc prý antikrist Ua papežfkém dwoťe pchje,

a

tento že borssi jcst Ucžli scim TUrek. Nicménč: poslal pa:
pež do Nčmec t opčtnémU wyjednáwcinč swého komořiho

Milticr, kterú fice welmi ostče proti chlowť wystoUpil,
š Llltrem wfsak w YltenbUrgU (w ledUU 1519) w tom
spůjobU se smlmoil, aby obě strany zachowaly mlčeUlče
wost a Uečinnosk w tě wěci, on wfsak aby papeži Uctiwý
list odeslal a wččejným oswědčeUčm wčťťcť lid k oddae
nosti k ťimsšé stolici powszdil,
což obé LUter sťUtečUč
takě Učinil. Zc LUter Zcela pokrytecky jedUal, o tom swědči

list, jejž touž doboU psal swémU pčťteli Spalatinowi a
we kterém prawť, „že Uyni rúznč šačnc proti těm ťťmď
ským hadúm wysiUpowati, a že erť, jeli papež fcim tim
antikristcm Uebo jen poslem jebo.“ Tecl žatčm pčťkrým
žakročowánčm Milticowým
nal w klússteťe.

se soUže téhož rokU jcsstě sko:

Z. OdjoUzeUi LUtrowo w Řťmě bUlloU
(r. 152()).
Meši Učenci na Uniworsitúch podporowal LUtra hla:

wnč ErašmUš, hlawa hUmanistů Ua Uincrsitě ErfUrt:
ské, we swých spisech, wyblassuje LUtra za druhého Eli:
ásse a Pawla. Také wyslmcec Miltčc hledčl wssexmožUěw
Řťmč pc.pežské zakročowáUť žamežiti nrbo afpoň zdržeti;
a také ťniže Bedťich fajký stal se po fmrti cisaře Ma:i:
inliaUa horliwým žastáncem mčci LUterowy. TU pak zť5
skal LUter jesstě 21letébo Wittcnbergskěho profešsora
Fřlipa Melanchthona (Schwarzerdc), jenž jemnoU powclw
hoU jon
celý pťilUUl k raižrlémU LUterowi, chtěje, jak
prawil, radčji Umťčti než ho opUstiti. Wedle nčho přie

držel se Lntra profešsor Karlstadt (Bodensteilr) z Wittcnn
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berga, jenž se bo již dťťwe proti kancléči Eckowi žastxie
wal. J pťiměl LUtra š pťiwolenťm kUťžetesaského kwe:
ťejné disspUtaci w Lipsku (od 27. čerwna do 16. čer::
weUce 1519), w Uiž wssak i ď LUtrelU podchhlk takže i
Uniwersita Paťižskci se přčdala k Eckowi, kterýž son hlUx
bokou 0Učenostia skwšlou wýmlUonstť slawného witězstwi
Uad swými odpůrci dofčlbl.
Do nejwětssich Uesnázt pťifjli odpůreowé Eckowi w
ljoworu o přednostenstwť ťimskeho papežc w cťrkwi, dňlc
pak o otázce, zdali může fnčm cirkewni chybiti jakož ť
o tom, kdo wlastně k cťrkwi patťi. Wýroky swými tuto
stawčl se wědomě Luter již mimo cirkcw, a od tč dobh

žačal powažowati cťrkewša řissi fatanowU, pohťťžerU
w Uenaprawitelněm blUdU, w niž Ualešá fe wťce šlého
Uežli dobršho; papeže wssak za aUtikrista čili hlawniho
onobo Uepťitcle Kristowa prohlassowal.
Pťi takowém stawU wčci mnsel LUter pťedwidati,
žc bUde zcirkwe wyobcowún, proto w chytráctwi swěm
Ucházel se Urjprwé U cifaťe o ochranU apomoc,

UjisskUje

son ochotnost kpodjtoupenť trestU, pakliza kacťťe nšUáU
bUde. Maje ostatně zabezpečenon pťizcň žemšp.ilta fwčho
a donaje ji také U sslechty UaleznoUti, pfal biskUpům Uě::
meckým, še rcid sč dei poUčitť, bUdeli w blUdU nalešen:

wedle toho wssak twrdil jiUde, že Uemůže odwolatř an
by fe to jrho swedomi přťčilo a že talé nikdy nemUže

seššRimem fpojiti Jefstč chtěl wssaksobťziskařiltd ně:
mecký, a proto wydal r 1520 knšmu fpiš podobný
onomn, jejž pťed tčm napfal pťitel Lntrůw rytťť Ql:
dťich HUttrU,
kterr)ž nčmecký lid wyzýwal kU krwaa
wémU boji

proti

čili prowoláuť

čimské cťrkwi. LUter dal swémU fpisU

ncipiš:

„o Unprawe!ni kťeskartskéhostawuee
15ln
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„kťeskanfké sslechtě UarodU německehoee

a chtěl jim wesskerýlid proti ŘčmU pozdwihnollti Proto
dowozuje tU že wlastnč nestúwá žadného kněšskčhostawu
w cirkwř, čimž arci padú celú foustawa jejk; nato obrari
je pťťmo proti papeži a ťťmskémUdworU (kardirlalúm);

dále mlUwiprotiťebolim, odestkům dijpensim wyslan:
cům papežským bezženstwi kUčzskěmUwolú aby KristUš

PúU to „ďablowo hnťzdo w Řimě sbořil ee NeUi din,
že we 14 dmch 4000 wýtiskll toho fpiju mezi lid se
dostalo. Za krátký čaš whdal LUter drUhý fpiš r. 1520
„o babylonskšm zajeti“,

kdež zase obťrá se wice Učenim

wkrh a jednotliwými články jeho. Zawrhllje tU pět fwá:
tosti (mimo kčejt a wečeři Páně) a dowošUje, že jeU
wťra spasiti může člowěka a pokUd pokťtšný wťrh Ue:
štratť, potUd že kťestnť milost wněm trwú; tcxké che
fwětějssi swčxtosti a mssi fwaté již jiUý smysl Uodkládci
Uež jak Učk ctrkewe Ostatně U šakoUčeni toho spisU byl
sobě již wědom jwého zccla nowébo, dofawcidni rťrkmi od:
porlljtciho stanowčska; očekúwajcs jak prawť, že bUde proto
pronúsledowúU, k odwoláni UUreU Uebo ža blUdaře wy:
hlásseU i dokládči špUpUě, že majč tento fpiš powažowati

u ža jeho odwolant
Konečne wdssla 15 čeera

1520 w Nťmč bUlla
papežská, začťnajlci slowy „k)xšUršš j)ominš“( (Powstaň
PaUč), w Uťž bylo 41 wět Lllterowých odjoUše!Uor adoo
tyčnč fpijh jeho šapowčzeny, on pak fúm š pťiwrženci

jwými napominún a zapčksahan aby pťestal rUfsiti po:
koj, jednotu a Učeni cirkwe a blUdU fwých zanechal ji:
Uak že w 60 dnech propadne trestčlm na kacire UrčeUým
Dr. Eckowi bdlo fwěřcxlo wc weliké části Německa pro:

wcďeni papežské bnlly;

alc Umozt prawč proto, ač dez
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práwa, powažowali bUllU Za wýsledek osobni msty Eckowy

proti Lutrowi. Luter poslal dUe 6. šúři 1520 welmi ne:
motorný list papeži. přiložiwkUčmU fpiš swůj „o swobodč
lčdské“, w Uěmž Ua Uowo mylně fwě miněni Uwúdť, že
člowěk UepotťeBUje šcřdUých dobrých skutků kromč wiry.

aby byl zbožUým a swatým. Mimo to pak wydal LUter
Uowé spisy a sice: „Broti bulle antikristowčee a „Pťťa
čina a důwod wfsech čláUků, jeUž nefprawedliwč toUto
řimskoU bUlloU odfoUzeUy byly“. N kdrž Luterowy fpisy
k. p. w MohUči byly spcilem), wystonpil proti bUllei
HUtteU, wydaw ji ď úfmčssUými swými poznámkami a
složiw we werssich i zwlásstni žalobU na UekřestanskoUmoc
papeže a pak i rošmlUwU o bUlle této, w Uťž k ochranč
fwobody Nčmce wůbec, žwlásstč pak Učmecké rytiťe wy:
zýwá. N Umozi w stU,tkUblasU HUtterwa Uposlcchli. Ne:
bof jexn š welikým odporem mohla fe bulla papežská o
odfoUšeUi Lutrowš ohlassowati Ueb prowúděti; we mUo:
bých mčxstcch jako w Dčwinč a jiUde roztrhali ji hUed,
w LipslU pak byl Eck pohaněU a kútčkU pťinUceU; w Er:
sUrtč wyšwáUa stUdekcť mlxidež k ostoUšeUi a zUičeUi
listn papežskěho a wůbrc banobeUa skorem wfsudy proto
čest a wážUost Stolice papežské. A když fe LUtrr dowě:

děl, že w MohUči, KoliUč Uad Rýuem, HalderstadtU,
FreisingU, Eichstetu, Mišni, McrsebUrkU, BraUdeUbUrkU
a jinde dle rozkazU bUsly fpťsy jeho (LUtrowy) bylh fpci:
leUU, olzlúsil 10u prosiUce 1520 wrřejné pošwám„ aby sc
wfjickni profešjoři a siUdeUti fessli k spúleni Uptotikťe:
fčamsiých dekretalů“ (zúkoUů cirkewltich) a bull, což za
brcmoU Ua hrauicťtaké UčiUil, hodilt th i onU poslednč

bUllU papeže Lwa )(., Ua nčho wydanU, řka: „Po:
Učwadž jsi swatého Páně (: LUtera) šarmoUtila, zaa
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rmut tě a Znič tě oheň wěčný.ee Mimo to sepsali
šwlcifstnť obranU toho š Uášwem: „Proč papržskš kniby
(od nčho) spcileny bylyu, načež jako o záwod wydáwány
a rozssiťowány po celé žemi hanliwě obrúšky, pisničky a
jpisky o papeži„ kardinúlech,

biskupech a kUčxžich.

4. Lnter na ťišjkém sUčmě we Wormsu a Ua

WarthrkU (r. 1520u22).
Pončwadž jasiý knťže Bedťich š pťijmťm MoUdrý
hned od počátkU podporowal Uciboženské hnUtč Lutrowo
a nyni jesstč po náler papežskěm zwlásstni wt,xssetťowack
komišsi pro něho žč:dUl: čekalo se na nowě zwoleného
20lctěho nčmeckého ctsaťe Karla M, jenš po swěm korUr

nowánť w Cáchách na podžim r. 1520 peri ťišský
sněm do WormsU powolal. Papežilý legat Uchášelse
wssemošnč U cťsaťe o prowedeni papežské bully ol)ledně
fpálenť spiskl Luterowých a proto Uejspiš byla ona bUlla
w ledUU 1521 šnowU opakowána. Legat Nleander w
delssi ťcči na sněmě Wormském rožbiral Učenč a sUahy
LUterowy proti papeži a nťkterým nepoťádkům w cčrkwi,
žúdaje o zakročenč jwětské moci proti LUterowi, jehož
Učenť již nškteré Uniwersity„ mUozi bistupowé a Učurncis

ano i mnozť panownťci šawrhli, a radě, aby LUter dán
byl do ťťšské klatby. Cijať na fnčmě nawrhowal totěž,
alc stawowě ťťšsstk Uesouhlafili š nim a Užawťorlčs aby

Luter š priiwodčim listem pťece sem byl powolún, gdali
setrwati hodlá při swém Učenť anebo jc mini odwolati.
Lnter zatčm pilnč pracowal pro wěc swoji, kúže dwakráte
denně a pťipraije
žalmy i posiillU kU kostelni potťebě
lidU, Uebo byl Uyni pewUého toho pťefwědčenť, že jest

MartiU Lnter w Nčmrskn.
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Pťi

tom opiral se o mocUoU podporu a ochraUU rytťťů Uč:
meckých SickiUgena, HUtteUa, Schmlenť!erga, ktekť bhli
wsseobecným postrachem lidu. Proto wydal se také LUa
ter hned š pojifstčUoU cisaťškou ochranoll Ua cestU, a U
wťtězosláwě přijat w Erfllrtě, kdež iw aUgUstiaUskémko:
stele Ua Ueděli l. welkonočlti kcižal, Uásledkem čchož td

dnh Ua to welkú bonťc lidU protikuěžstwlltam powstala.
Když se dostawil Ua sněm, pťižnal se owssem bUed kU
fwým spisklm ale kwyšwánť, abh odwolul, žúdal o lhůtU
k rozmyssleUi, a drUhšho dUe odpowčděl, abh jej wywráa

tili bUď wýroky pifma fmatého Urbo jinými swětllšmi
důwody, pak že odwolú. J porUčil mU drlchý deU cisať,
aby se rychle odtUd še fwým průwodčťln listem odebral
a weťerč wice nekeizal. A když Ua LUtera zwleisstč při:
činěnťm Trewirského arcibiskupa a spolU woleUce (kUra
fňrsta) Ualehali, odwolal fe koUečUčUa slowa Gamaliea
lowa w Sklltcich aposstolských, Ueni:li totiž wěc jeho z
Bohtxs že bež tobo ša 2 Ueb 3 lčta pomine. Na to ode:
siel dUe 26. dUbna ž WorUlsU, a kúzal Ua zpútečlti cestě
těto, Ua Uiž misty welmi slcaně witáU byl, opč!tUčo

fwé wěci k lidU fhromáždšňémll. Nle kUiže Bedťich Sa:
ský bezpochyby tajně š LUtrem se dorozUměw, dal jej
wedle Eifenachn od žakllklených rytťťů chhtiti a Ua zúu
mek Warthrg
odwésti, kdež měl w oděwU a š jmeUcm
rytiře Jičiho dalfsi wýwoj Události bezpečně očekáwati.
Na zč:mkn tom šůsial LUter od kwčxtUa 1521 až do
8. bťežUa 1522.
Zatim wyhotowil papežský lcxgat Nleander nciwrh
k Uúležll sllšmowlrťmll proti Luterowi, jcjž cťfať shron
mcřžděnúm jesstě stawům pťcdložil a 26. kwětna 1521
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potwrdil.
Edikt teuto bhl dle žUěni tehdejssich Zákonů
cirkewnťch i swětských zcela wšrnč wyprčrcowein. Uwádi
wsseckh blUdy LUterowy a powimtostcifaře, abh je zame:

žjl; na to wyUúfsi ťťšskoU klalbU na Uěj, žapowi:
daje lidčm wsselikou š Uim společUost a žawažUje, aby,
kdo ho dopadne, jej žatkl a pčťslUsiUým úťadům odeo
mzčmll pččwrženci Lutrowi pak mčli statků fwých býti
ZbaweUi; knihy jeho. jichž Urmú Uikdo mťti an rozfsi:
ťowati, masi weřejxtš býti spňlem), jakož i wfsecky han:
liwé jťně fpify wůbec.
Radostný dojem z tohoto pťťsUého UúlešU cifařského
byl meži katolťkl) weliký; myslelo se již, žž! tim jest celé
hnUti n.tboženské UtlUmcUo, ačkolť UčeUý Spaněl leonš
Waldež, we Wormsu pťťtomný, w tom, co sr posUd sbě:
hlo, jen začciteť horssich wšci bUdoUcčch jpatťowal. Také
rytiřť Uěmečti, chtšjťci dofUd kurániti BUtera, wclmi ochladli,
nemajťce ostatně za sebou žádué ozbrojerté mnžftwo.
J Lutcxr a Melanchton byli celi šarmoUceni, „šwleisstěkdyš
Učxkteťik cťrkwi Uažpčt wraccti sr počinali; a když rož:
Uesla fe lichx.i arci powěsi, že LUtrr šabťt, štratili i při:
wrženci jeho wssecku chUf a odhodlanost, a to tim wťce,
jelikož práwš pnťčžské wyfoké sskoly welmi pťťkrými slowy
UčeUi LUterowo byly odfondiltǧ, ač LUter súm dťťwe Ua
tyto wyfoké fskolr) fe byl odwolúwale W tutéž dobn sc:
psal ostrý protispiš k Lllterowě kUčže „o šajeti babylolt:

ském“. ič:nglický král Jindřich slll., jcuž již dťťwe bhl dal
Uejen fpjsy LUterowU spáliti, ale i Učeni jebo doski obratně

wywracel.

Papež našwal jcj ša to „obrállccm wiry,“

(áekšnšo:x ňáši), kterýž Urišcw i pošdéjfsi panownťci UU:
gličxtťpodrželi; Lutrr odpowčxděl Jiltdťichowi wčxlmi přťx
krým protifpifem, Uašýwňjc jej i „lžiwým kr.ilcm.“
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We wffecky tyto kroky Uepřemohly hnUti toto LU:
1rem spůsobené, lebo Uafslo fe dosti cest i prostťedkň,
aby se edikt Wormský odratUě obessele PoUěwadž pal
stišnosti Ušmeckél,ďoUárodn Ua odstrartěni Uškterých Uepo:
řádků w ckrkwi žcidnčho oblasn Urnalezaly U papežské
stolice a biskUpů domčicich, Uadto pak cisať U.ilešem snč!e

mownim pťťfUčprotiLUterowiwystoUpil,

dal fe lid swésti

k tomn pťeswšdčeni, že se tU jednú tedy Uejspiš jen o
fwčxtskéšáležitosti cťrkewnich bodnostáťů a nikoli o wlrU

Páně a proto přidržowali fe nmozi i na dúle LUtera,
majkre jej za hlafatrle prawě wťry, Uefprawedliwě pro:
Uásledowančť,do.

Zatťm wssak neswědčila famota Ua WartbnrgU nie
kterak

powaze

LUteronočxl Tčlcxsná chUrawost

i oUžkost

dnssewUč soUžiwaly jej welice, a k tomU dostawilh se i
wssexlikěpochthosti š wýčitkami fwčdomi, ždali š preiwem
a praon
ccxstoU začal a wedc to hUUti Uábožensié Ua
oprawU cirkwe. Nejprwč hleděl se potšssiti modlitboU,
po marném wffak namah;ime pťipisowal celé to pokUsseUi

ďáblowi, a obrašnosi jeho rošohnila se tak, že ždúlo fe
mu, jakoby jej widčl žiwčbo přrd seboU, takže jednoU
w podobném okamžikU i kalamáťrm po nčm hodil.
Při tom pracowal w pokojných dobúch LUter ně:
které fpish Uabožertjké, jako wýklad na chwalošpčxwPanny

Marie (Magnisicat, Welrbi dUsse má Hofpodina), pak
spifek „o zpowšdi, má:lť papež xoráwo ji poroUčeeti,ez
dcile „o odstrančxni solxkromých mssi“ a „Námitky i poo
Učeni o klússteřťcha dUchoinch flibech.“ Spifh tyto še:

psány a wydány byly dilrxm r. 1521, dilom 1522.
W tšmž časr šačali mnifsi, Uejdťiwe NngUstičmi we
Wittrnbrrce a w Erfnrtčx, wystUpowati zklússterů, wstUn
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pujťce do stawU manželsiého. Totěž Učinil i Karlftadt
w lednU 1522 we WittrUberce, kdež zatťm žmťUili do:
fawúdni spůsob sloUženť msse swaté, odstraňUjťcc takš, w
če!la!d
š Karlstadtem, oltúčc a zpowědnice„ kťťže a obrazy
z kostelů, w Uichž mčfskaně a stUdeUti še žbrcmt w rUce

wsselikě násili páchali. Sám LUter tajUě wddal se š Wart:
bUrgU do Wčttenbergu a přcswědčiw sr Ua swé wlastni
oči o ťúděnť 1omto, wydal pisemně žwlásstnč „Uapome:
UUtčWittenberskýmee hned na koncir.1521,ač
ho Karl:
stadt Ueposlechl. Na Lnterowo Ualedúniwypowšzen Karl:
stadt od knižete z Wittenberga. Broto wolal Melan:
chton bržy žase LUtm zo samoth jeho do mččsta, aby po:

ťúdek fám zawrdl, ad tcxnto Uedal se ždržeti ani odporem
swého přčžniwre kUrfirsta Bedťicha saského a we weťeja
Uěm listě wyklúdal pťťčin sldého UúwratU. Po ofm dni
kúžal proti bUřičům w městě, aš ťonečnč je pťece Ukou
nejssil; bržo pak wt,xdal pťrklad kánoUU že msse swatě
ď hanliwými wýklady, jakož i fwé pošUámky k papežfké

bnlle (lu oočmň Domini) š Uúzwem: „Buťla o wečer:
nťm žrúdle (l) Uejswětějssiho pálm u papeže“, jež swědčť
o sprostotě LUtrowě a o postUpU jeho odporu proti ŘťmU.
W tě době také wyfsla jeho postisla (r. 1523) čili wý:
klady Ua ewangelia.

5. Stawowskú

podpora Uowé Uaxtkha zboua
ťeUt lidu (1525).

Po smrti papeže Lwa )(. (r. 1521 dUe 1. prosince)
UastoUpil Nizozemčan Hadricm 71., jenš měl úmt,ysl,pro:
wšsti rúzně wsselikě potťebné

oprawy

w cťrkwi, očeká:

waje, Že pak samo seboU Uikdo LUterowa

Učxeni se Ue:

přidršk, ježto prý tak pťikťe rozUmU odporUjo a hlawnč

Martiu Lutrr w Němrckn.
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z tčchto Uepoťúdků w cirkwi půwod swůj wzcǧlo. Nle
zmýlil ie welmi w fslechetném swém úmysiU. Zcidal sa:
siého kUrsirssta Bedťicha, aby Ua Uastáwajicsm ťčšsičm
snčmě w Norimberce zafadil se o pokoj celébo kťeskann

siwa u

ale Bedťich fe tam an

Uedostawil; wyžýwal

ťťšstých stawů, aby proti Lnterowi a šstoUpeUcům jeho
šakročili bUď poUčeUim Uebo pťionfti, ale tito Uežame:
zili jim an weťerě kázaltt w Norimberce w čaš ťkšského
snčmu (r. 1522u1523),
ač to čcxliloproti Uúlezu pťc:
desslého sněmU Woxxmfkěho. Legatowi swšmU w NěmeckU
dal UjisstěUi k stawúm, že odstrani wssecky Uepoťádky w

cirktoi, počinňje še fhora až dolú, žejmelta U kUěžsiwa,
ale stawowé odpowěděli, že UemoboU Uičcho podUikaUti
proti Luterowi, Bojice se při tš oblťchosti UčeUl jebo U
lidu, šboUřeUi lidU a radili Ua Uexjwúšpapeži brzké fwo:
láUč wffeobčcnčho cťrkewrtkho fUčme do Nčmec k UrowUáUť

tě rošepčxe. Na dálfsi UaleháUi, legata wssak Uechtěli se
an žawášati, že prowedoU dťiwčjssi Uálež we WorlUfU o
potlačeni knih LUtčrowých wydaný a pťedlošili mU k tomU
jefskš „sto ftťžnostť Ušmeckého UčirodU proti papčžské sio:
lici.“ W tom fmyslu také wysslo jejich Usuessem„ a bylo

6. břešna 1523 ohlásseno w ťifsi; timto byl Uálež Worm:
ský takťka ersscU, Lnter pod ochrrmn ťčšfkoU pťijat ou
a tak značUě spomožmo k rošssiťeni celékjo hUUtč toboto.

Podobnč Uemohl Uowý papež Klemeltt Nl. pťičiUčUim
swého legata také Ua drUhém ťišském sUčme w Norim:
berce (r. 1524) Uičcho wymoci i při wfsi horliwostč ci:
saťowě, jelikož siawowé ž wětfsin byli UakloněUi Uowoo
tám Luterowým.
UsUesli se, že fice bndou se starati, co
no jčjich moci bUde, o to UsUefjeUkwe Worme,
by fr
šachowáwalo, ale fpoln také hUed anrhowali.
aby se za:
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tim, Uež bUde obecltý cirkewttť fUěm fwolún„ poradili je:
sstč o tom š Učenci we ŠpýrU;
Luter sám„ ač to br,xlo
wlastnš w prospěch jeho wěci, mrzel se Ua tUlo neodho:
dlcmost a dwojatš jednúUi jejich, a wydal wássniwý fpiš
proti Uim: „Dwa cťsaťskénčstejnš a fobš odpořUěrož:
kašy; Wfsrm milým křeskanúm w Německých žomich“,
Uefsetře cmi Uadúwck.

Mezitťm Uáboželtskš hUUtť dospšlo již pťťlťš daleko.

Lid radostně

fáhal po biblť, jejťž přčtlaď Ušmčcký mU

Luter Ua WarthrgU

započala Uyni we WitteUberce do:

končil,:ch šwlásstč když mU bylo řččeno, že UemUsi se pťi:

držowati dosawádniho wýkladu cirkewňiho.
postawili

N tU jefstě

se preiwš mnozč knčxži a Umissi w čelo toho

fwobodxlého hlásáni slow.a Božiho, chtšjčce je i we swůj
profpěch zUžitkowatť; ač dle swčdcctmť LUterň nebyli
práwč žtčxch bešúhormých. Meži prwlximi byl docela
také welmistr Ušmčckého ťádu Mbrecht Brarxdeťmrský ž
Krúlowce, který kážal horliwš toto Uowš Uč:šUia také
kněže fwčho ř.idU ktomU wybizrl. S welikou radostť
chytala se nowěbo ewangelia dúle fchUdlá sslechta, doU:
fajlc Uščcho Uabyti ze zabawených siatků dUchoweUských
a klássterských, a k Uim pťipojowslla sc mčsta, jčž byla
často we Umohých rožepřrch š dUchowenstwem a statkh
jeho bež toho wlastně za swš powažowati Uwykla. Ll proto
Uic Uespomohlo ani opťrállť fe cisařowo, ktčrýž protiwil
se wsseliťým Uowotúm Uábožellsiým, a na přčjné zacho:
e) Mleč wssak jest domučni, že Lnter bhl prwni, jeuž přcložil
pismo sw. do nčmčiny; nebos od r. tWouelZ:?š dyla celú di:
dle 21krút w xtčmeckémjaška tisftčua, dywsii od sozličnúch
překladatexlň Ua jazyk Učmecký pťewcdeua.
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wáwánť Wormskěbo ediktU Ualehal, aniž také schůze pao
pežfkého lcgúta š biskupy a š rakoUskými i baworskými
kUťžaty w Řešně (w čerwmx 1524), kdež walné oprawh
w cťrkwi Ujednčmy; wsse to Uespomohlo, jclikož ťtšssti
stawowš, posnd š cirkwi stojirč, ani jesstě Uin k Usne:
fsenim těmto pťistoUpiti nechtčxli. Mnozi již boUťili se
powúžliwě šejmeUa w Cwikawě, kdež Mikoláš Storch a
Tomciš Můnzer mečem hned wssčcko č;pťewrclce!li7takže
Luter scim se proti tomU opřiti meel. Wefnický lid pak
pťetišml dcměmi, dáwlto již dúwal Ua jewo Uejpokoje:

Uost fon

protiswštfkr)m i duchownim iwým púnům. A

kdhž tU jesstě rošfsiťowšmy

wsseliké pobUčericť fpify Ua

weUkowě, plny žásstť a erole proti wladařům a cirkwi,
tU Uzawiralh fe jiš tajně spolky kU powst.ini.
K tomu
žaslechl Udni lid tčnto flowa Luterowa „o fwobodě křeskan:
skš“ a ostrúsiowa jexhoproti kUčzstwU we zwlxisstltim spisku
(Proti mUlUč UazwaUšmu dUchoinmU stanm)su a whklá:
daje si je po swém smyslu dal fe fnadno pohnoUti t poo
ždwiženi.
W celkU působilo celé to ť,dmlti Uábožensié

er k žhorjsenťlide jak fám Erasmuš wr)pifuje. Prwni
hony toho lidU žboUťčUého, jenž odwolciwal fe Ua Uowé
ewaUgeliUm, pokořil sice fnadno HčšseUsiý hrabě wojaws
skoUmoci; ale Uepokoje tyto rozssčřowaly fe rychle po celém
Nčmecku(r.1524). Podáwaliť buťičowé 12 člciUkůsiižmžch
k wyjednúwánť, jež týkalo fe wsselikých platú dUchowUčmi púe
Uům, a wybražowali si jesstě w čaš potťedy některé jiné
knim pťiložiti; UicméUč mnozi š Učch šmorňowali fe
bez ohledú wfsrch statkú dUchoanských i pansiých, zapae
lUjire šámky, dralčcnjice kostcly i klússtery a trýžnice i
wrašdice ty, kdo jim w tom pťekáželi. A pťi tom jefstě

rozpalowalč lid ten ucjwčdomitť kazatelé Uowšho ewcmu
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geliUm, ličťce mU jedUcini jeho ža bohUmilý kťeskanský
skutek, a Uěkteřť š nich doprowúzcli jej obyčejnč i při

loupežných o wražedUých zločinech tčchto, dodúwajice mU

posily.
Wida LUter bouře tyto, ježnebezpečné býti začinaly
i UaUce jeho,

a slhsse, jak pobouťeUci na

Uěbo fe od:

wol;iwali, tU nejprwé fepfal k Uim „Uapomemxti k po:
koji“ r. 1525, žrazch jich od wsselikého neisili; ale tito
nedadoUce fe nyUč žadržowati, podezřťwali LUtra, že prý
fe fpojil proti nčm š panstwem, je UtlačUjťcim„a proto
spolčowali

se wssickni k jedUomU silUčmU fborU, chtťce

prowésti takto úpťm) přewrat dofawádniho ťúdU w zemit
TU wydal LUter proti nčm Uowý welmi ostrý fpiš („Proti
wražedUým a loUpežným rotám fedláků“) whzýwaje pámy,
aby kde jen mohoU powstcxlce žardoUsseli a Utráceli.
Z tobo powstala tak obchci proti Lutrowi newole, žc
poslal bržy na to zwlússtni dwa listy jedeU kancléťi a
drUhý radnťmu wManšseldě „o té twrdé knižce proti see
dlúkům“, w nťž wssak wýroky jejť nezmťrňowal, Uýbrž
jen je ofprawedlniti hleděl, odwoláwaje se i na Boha,
že takowš nejpokojčnce chce trestati a šcchnbiti a kdhž
prý Uechtčji Ua flowo poslechUoUti, ak Uposlcchnolt metly

a prsky, to še dobře. N tak zahynnlo w powstáni tom
přeš sto tisic lidU, a mllozi š nich strassnou smrtť za:
plalili

Uáhlý ten wýbuch

fwé UcirUžiwostť, k Uč!muž ne:

moUdťe dali je fwčsti proti fwým pánům.

6. Nepřčzniwé i pťťzniwš okolnosti w roze:
ssiťowáni UaUky Lnterowy.
Jestliže již nelidské tolo whstoUchi proli šmateným
sprostým bUťččůmUmoho mysli Lllterowi
odňalo! Ufskoe
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dilo wěci jeho jefstč wice náhle jebo ošcnčni,
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jež stalo

se skorem Uprostťed toho krwawčbo boje dUe 13. čerwna
1525 š Kateťčnol: z Bory, jež z klčlsslera Cisterciackébo
do Wittenberka odcfsla. LUter scřm Už w prosiUci 1524
ťeholUi roncho swé odložil a ze swaškU ťeholniho úplnš

whstoUpil. Když fe ženil byl 40 let stcir. Podiwné to
bylo lim wice, anjesstč ttšden pťed tim LUter psal pťiteli
jwémU, že UeUznúwci pro sebe za dobré wstoUpitiw staw
U:aUželský. J pťiwrženci LUtrowi mčlč U:U to wolmi za
zlš u oU pak sám zňstal pťece i Uyni nefpokojeným a

zaijfsilým,
fsiti meel.

takže ho i jeho pťitel Melanchton sám tš:

Taktéž neprofpčl w té dobč walně LUterowě wciž:

Uosti fpor jeho š Erasmem

Notterodamským,

jenž rokU 1524proti mylnému neihledxx LUterowě! o swo:l
bodč wůle lidské wydal wědecký spiš, w kterěm celoU fone
stawU Učeni Luterowa jakož č lichý jedo wýklad Učkterých
mist pifma fwatšho zwrátiti l)ledčl. Luter odpowšdčl U:U

sice šwlússtnim fpňfelU(„o otrocké wůli“), ale wcissiný
jpůfob, jimž sobč proti býwalémU swšan pťťtčli, té doby
wňbec w;išenčnm Učenci Erasmowi poččnal, odwrútil mU
mnohého wzdělance. Twrdilť LUter, že wssecko řidi se we
jwětě dle odwčkého, nezměnnébo šcikona a žr mimo Boha
ani andčl ani člowč!knem.i wůle jwobodxlé, Bůh pak že
jwými sliby anebo wyhrňžkamč w pčjmš swatěm ch wy:
snliwú fč Uejchopném:x čloroč!knaProto také přčdal wlistU

sw. Pawla kŘčmaUňlU slowččko: „pouze“ Ucbo jedině,
(Máme zato, že člowěkofprawedlněn dýwú jedinč skrze
wťrU bez skUtků Zákona; d3. kap. 28. werš).
Na přio
mloUwáUi Melanchlonowo žúdal dLl:te!drsire zwlásstnim
listem Erajma o odesstěnk pťenáhlenéhotohoto wýbUchu
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swého, Erasmuš wffak Uejen wňžně mu odpowědčl, ale
i zwlúfstni fpisy za odpowčď k LUterowU pojednáni wy:

dal (r. 1526n27).
jčřdřil sc Erafmuď

Za pťččťnoufwatby LUterowy wya
takto:

Luterowo býti ijtnobrou

„Mnohým

zdú se podnikmxlk

(tragedii); jú wssak je poklá:

dčim ža wefelobru (komedii), neboč při tš obyčejnč! se
wssecko skončs swatebnťm wesclkm.“
Jesstč: nebyl UkoUčexnteUto spor, a již powstal jiný
Uowý mnobem důležitějfsi a Uúrušiwějssi Uežli oUenprwnť.

Pťťčinou jcho bdl býwalýspojenec Lllterůw Karlstadt,
jenž we jpifcch fwúch r. 1524u1525

wydcmých wystU:

powal proti Učenť cťrkwe o pťčtomnosti Púnč w Učjfwč:
tějfsi fwútosti, odwolúwaje fe k UčrUi LUterowU, že jsoU
fwátosti jen pouhými smysinými důkašy o odpusstčUi hťč:
chů a podporami wčry w Kristowo wdkoupcnč a w jcho
Učeni. Pťi toln Karlstadt LUterowi, býwalému Učitcxli
swémug wássniwč Uadúwal, hlawUě wssak proto, že byl
přččinou nynčjfsi bťdy jel)o. Nebo když Karlstadt š Wit:
tenberga l)lawuč doleháUťm Lutcrowým pro bořeni ob:

rašů odstrcměn byl a jfa farářem w eranlúrtdc

w témž

směru tam si počinal, dojel tam na Učho LUter, a při:
mčl knižete k tomU, že Um nedowolil an kúzati ani fpi:
fowati,

ano koucxčnčxjej žc šemě wypowčxdčl.

Nč Lnter

fepsal pak zwlásstnť fpjš proti Karlftadtowi („Proti Uc:
befkýln prorokům“), Ujali fe Karlstadtowančrdri dwa ka:

šateléŠtrašburssti BUcer a Kapito a we Šwýcarsku
Zwingli š Qekolampadicm,
kteťťtaktšžjakoLutrr
tam fe stali wňdci podobného hmxti.
LUter přišnal se sice těmto swým protiwntkům,

že
již od počátkU chýlil je k jejich Uúhledňm o wečcři Púně,

an by byl tak papežstwi ťtmskémU Uejwětfji rcinu čzasadilj
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ale pijmo swaté w tom ohledU wčlmi šťejmé že mU w
tom wadilo.

Nle pťedce že ď UčeUčxUcirkwe také Uemůže

joublasiti, a proto Učil, žc we fwútosii oltáčni chleb sice
ostaUe chlebem, Uež Uicménč že w Učm a poď Uťm Krio

stUš je pťitomeU. LUterowa stralla welmi ostťe w spisech
i w kážanťch dorážela Ua ZwiUgliaUy, bojic je, aby sswú:
carskú strana w tomlo U..ibožeUskémbmlti wůbec wrchU

Učobdržela. Prolo wydal Lnter také wcisiniwý jpiš proti
Uim („proti blollšniwcům“) kdožzejmeua Zwingliho Uea
mirnč hanť, a w Uesneižťchfwých twrdi, že prý wlaslUě
jest KristUš wssUde pťťtomen a tedy takě w pojwčceUé

bostii. Qstatně prúwč toU dobou šafe psal LUter wéwo:
dowi Nlbrechtowi Braniborskémtx, že se wfsecko mci wěe
ťiti, co od počxitku w cirkwi wčťer bylo a tedy i UčeUi
o Uejswčtčjfsi jwcitosti. Odpor tento sskodil welice LUtea

rowi, jak toho sám MelaUchton wýslowUě litowal.

KoUečUši celš chowúUi pťiwrženců

LUteroel

wých Uikterak Uemoblo doporllčowati Uowé toto Učenť
jiným. šwlússtš kdyš i mUozč jako Erafmuš požorUjice
Uecirkewni lichý smčr nowých Učitelů. od Uich fe odwra:
celi. LUter jčim Ua mUoha mť!ťech stěžUje sobš Ua wzmci:

hajťci se wlašnost we wiře a zkázU mrawUť meši fwými,
že Uyni jedčU drUhého odirá, chtšje jeU júm wsseckomiti;
a že lidé Uyni tťm hloUbčji poUoťUji fe do lakomstwť a
pýchy; že wssickni, knišata, hrabata, sslechtici, úťadnici, měa
sskané i rolniri Uestarajť jč leč jen ojidlo a piti; že čim
wťre a čim déle to Uowé učenť kúže, lidé stciwaji je jen
horssimi, jokoby byli fedmi ďúbly posedlk; Ueboč jjoU prý
lakotnčjssi, podwodxlčjssi, zisk::chtiwějssis UemilofrdUčjfsi,
UestoUdUčjfsi, drzejfst a horssi Uežli za papežjé wiry,
takže kdyby to bhl pťcdwidal, bylby ani Uezačal š kúzaa
16
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Uim swým.
Totéž o Uich doswědčlxje welmi UcizorUými,
slowy ErasmUš, ťka, že se lidé ti ani Uemodlť an fwúch
dUchownťch UeposloUchaji, a jen wfselikč Ueprawofti ko:
Učxjť,takže by se rcid whstšhowal do Uějakčho mčsta, kde
by Uedyli, jessto jfoU lbawč, Uepokojnť, nestydati, Ue:
swornť, lstiwi, zUťiwť, UkrUtUť a pokrdtfsti. UčeUý Wizel
dokládčř, že prú se kúžanm jejich nikdo Uezlepfsil ale
spisse zhorfsil, a proto že mUoži od Uich odstUpUji; a rada
Pirkhcimer ž Norimberka stčžUje, že mUozi sspatUostť

mrawň i pohally přewyssuji.
Nle pťeš wssecky tyto stčUUé stráUky pčece rostl Ue:
Uftúle počet stoUpeUců LUterowých, mčsto aby jčch bylo

Ubýnoalou Přiččny toho byly arri rů;Uš. Nebo kdežto wyo
foci hodnostáři cirkwč, Užťwasice pťťjmů cťrkewnťch, bczsta:
rostUě hleděli Ua potťeby a Uepoťúdkww dUchoin sprúwč:
pňsobil LUter nadsserU wýmlUonstč, bohosloweckou Učeo
Uostť,prostonxárodUim opepťeným slohem bez oddechu, odwo:
lúwaje se stcile Ua Krista a swatš ewaUgeliUm, a biblickými
slowy i obrazy okazuie Ua Uchylowáni se dosawúdni
rčrkwe od UaUky Kristowy, a ša to Uičcho od lidU Uežá:
daje. Puťi tom libila se jim lehkú jeho wira, jež Uežúdala od
Uich žxádných tčxžkýcha četných oběti a stntků, Uýbrž jen pou:

hoU důwěru w Spasitele a w jeho wykoupeni. Swňdná
byla takš ona wychwalowmlú swododa kčeskaUskei,kteroU
UerozUmUý lid mťnil se býti oswobozeUa ode wssech pťt:
kázcmť cčrkewnich i od knšzstwa wčlbec, jsa, jak se domý:
sslel, i U wýkladU pisma smatého sčxm Ua sebe odkázáU.
Zwlússtě lákawým zdúlo se býti učeUi LUtcrowo kUiža:

tům a sslechtě. Jjouce welmi zadlužeUi, myslili žabraUými
statky cirkeinmi
sobě pomoci Uebo aspoň zemi swou
o nčxco rozssiťiti, mčsstaUé pak hledčli tak wywáznoUti

š
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mnohých foUdů, jcž mťwali ů biskUph a dělali si nadťji,
Uyni že owladnoU celým kněžsiwxem. Pčipočtem:li k tomU
jesskěmnohš stUdentftwo a Učence, kteťť i wr fwěte wšdeckěm
obnoweni siarých jazyků biblických od toho hnUti očeká:
wali, widoUce w něm pokrok a oswětU, a celoU tU čadU
odpadlých kněži a mnichů, kteřť zradiwsse cťrkew katoZ
lickoU Uyni horlčwě Uowé Uťenč podporowali, pochopťme
rychlý a walmš wzrúst LUtčrowých pčiwrženců w Něu
mecké řkfsi. Sasko, Hešfensko a Braniborsko. Brunsswicko

a Meklšndmsto fr swými knižaty, mnohá ťišská mčsta
uu slowem jkoro půl Nčmecka bylo w letech 1526 již
lUtcrúnfkesk Saskú wčwoda chtčl tim rozfsiřiti sláwU Unio
wersity zemskě we Wčttčnderku, LUtčr pak Uabidl mU
wrchni dUchowUťdozor Uowé cirkwc, jrxžtim stala se cťrkwi
zeměpanskoU (stútni). Hešfenstý mladistwý, pťewrciceněwh:
chowaný zrxmčpúnFilip přidršel se proto Uowěho Učeni, že
se mU zdúlo býti showťwawějfsim jeho žiwotU, zejmena
newčrltosti jeho manželské. Bylk to tentýž, jemUž požději
k žcidosti jeho dowolil LUtr mťti wedlě řádně žčnh swš po
16tilčtšm manželstwi jcsstč jrdUU soUložnčci. W PrUskU

wlúdl welmistr Uěmrckébořádll Nlbrecht markrabě Brani:
borský, jsa zawázún k swododnémU stawU. Lutr setka::: je š
Uťm radil mU, aby se řcholc ždawil, w staw manželský
wstoUpil aprUskoU zemi w fwětskéwčwodsiwť proměUil, což
Qllbrecht takš Učinil (r. 1525). Qda pak bisiUpowé tao
mšjfsi odstoUpilč mU fwš pozrmky. wsloUpiwsse takč w
simtek manželský; wéwoda jejich pojal za choč princezmt
dánskoU. N tak dšlo se z jiných fwčtsiých ohledů totéž

i jinde.

lďe
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7. Třicetileté wyjednňwúni cijaře Karlasi.
š protestaUty (r. 1520w1555).
Cijať Karel 7. nemohl Uikterak zjednati ťťssi swé
pokoj, ač chtěl wssi mocť prowésti Uález fněmU Worm:
fkébo (r. 1521), aby tak docela Zankla Uowě powstalá
w cirkwi strana LUterowých stoUpenrů. Nle wálky jeho
we Wlafsich a obrana proti TUrkům šdržowaly jej w
tomto pťcdsewžetť, tak že i řišský jnčm proto až Ua
drUhý ror do ŠpýrU (r. 1526) odložicč mUsel, kde wssar
Usnefli se stawowé o tom neUrčitém UúležU: aby w je:
dnom a nejdéle w půl drUbém roce sessel fe cťrkewni
snčm k Urownánť sporů tčchto, do tě dobh pak má každý
(řišský pán čili staw) Wormský ncilež tak žachowati, aďh
to emohl před Bohem a cisařem šodpowědčti. Tim arci
Uadržowalo se wlastně nowémU Uččnť, šwlásstš, aU jed:
Uotliwým knižatům takčka poUecháno na wůli, i pod:
dcmě dle chUti we wiře šprawowati.
Nle lťzůta tato tr:
wala celá tťi leta, až na jaťe r. 1529, kdež opět ťišský
fnšm w ŠpýrU dyl zahájen a lzoťejssinálcž dťiwe Učiněný
nowým anefsenťm w tomto smyslUobmezčn: „W roce po:
wolcj cťfať cirkewllť jnčxm, a do té doby majť ti stawowée

ktečťaž dofud Wormský edikt šachowxáwali, jej im)ni plniti
a poddaUé swé kněmU přidržowati; wssickni ostatni wssak
skawowš, w jichž žemich Uowě Učenj jčsk zawedeno a bc,ž
boUťe, obtťžť a nebčšpečť odstrattěno býti Uemůže, maji
wystťťhatř fe až do toho cirkewniho sněmU wssech dál:

ssich Uowot, pokUd jim to jen mošná. Zejmena ncmá fe

ani přijimati anč kcišati Učenipproti chjwětčjfsi jwátosii.
aniž odstraňowati msse jwatá. Zúdný pak člen dUchowniho
stawU UebUdiž úťadU nebo pťijmů

swých Zbawcn.“
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Nálcz tcnto we fmhsiU Wormského dckrctU a wůlc
cisaťoroy Učiněný musel potkati se nUtnš š odporem U
přčwržcnců LUtcrowých, ktcťť UemiUili UpUstitiod pťijaté
již wiry, kteroU Uškolik let také zachowúwali, a Uad to
toUžili ji dúle jesstě rozfsiťowati. Proto žadali dotýčnť
stawowě proti tomU slawné obraženi (protesi), odwolci:
wajčcc se k cifaťie cťrkewUťmU fnčmU a knčmeckěmU Uá:

rodU, a 6 kUťžat, š 14 měsiy obrašeni to podepfalo, od:
kUdž také wyzUúwačům Uowého tohoto Učcni jmeno pro:

tesianté

dcino(r. 1529).

Bršh nato wypfal cčfař ťišský fUčm do YUgšbUrkU
r. 1530, chtčje postawiti sionU wúlečUoUmoc proti TUr:

kům; proto neminil zdc obssirnč an jcdnati o wťřc, ač
welicc si pťúl, aby také we roiče byla jjcdnoccnost mezi
stawy. Brotesianté wssak přecc přiwcdli scm sch Učcnce
a tašatele, a tUdťž nebhlo nic diwdlčho, žc Uepřijali wha
zwúni cifaťowa, aby zúčastnili se slawnofti Božiho Těla,
jež práwčx w té dobš připadla; BrUUsswickýwéwoda prau
wil, žcďy sobč radčji dal hlawU UsekaUti, nežti abh bral
w slawnosti tč účastrUstwč. Proto dylo nUtUo, abh sc
tU nčjaké wyjedUciwúni šawcdlo jedUoU jčž kU konečnémn
Uspokojenč, neďo afpoň k UrowUúnč odoU ftran mczi scbou
fpor wcdoUcčch; protestantská knkžataš té přččinh také do:
siala porUčeUi, abh pčscmně se wyjádřila o swých Ucibo:
ženfkých Uúhlcdech. Luter jfa jefstě w řišskě klatbě,
Ueďhl tU přitomcn, Uýbrž dlel nedaleko w KobUrgU; ostatně

fwěťili stawowé prčxci tuto Melanchtonowi, chtějice ji
dle žúdosii cifaťowy mťti co možnú w mirUěm zněni,
abh septak na zúkladě jejim nčjaké Uarown.inť stčxtimo:
hlo. Ze UefwčťeUa LUtcrowi, ftalo se zúmyslUě. jelikož
od Uěbo dle pťedchozčchspisk: jeho iwůďec žnámébo rozu
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kwasseného smýsslenť ncdala fe žúdnú mionst očckciwatť.
Melanchton w skUtkU whftččhal fe skorem wffeho, coby
dorozUměUť šádoncťmU překážrti mohlo, takše pak Ua

koňci fpifU swého, jemUž d;iU Urišew konfešfi
Nugše
bUrgskě, Uapsati mobl, že srowU.iwajč fe protestanté š
UčeUťin wťry. Nrbdlot tam šajisté Učťehoo papežť, o mo:
dlitbeich za šemřclé, o očistci, o sedmeru swxitostť, zej:
mrch o chfwřtčjssi sw.itosti; takš o wsselikých nepoťxid:
cich„ na něž tak často stěšowáno, podolkl jen to co nej:
křiklawějfsiho bylo a i od cťrkwe se žawrbowalo.
Pťi

tom owsscm ponašowal k tomn, jestli nedocťli se zde
ďorošUměUi, že obchý cťrkewnť sněm to whrownxá; a
protestantsstť stawowé doložili, že prý Utohli jefstě mnohé
wěci podotkaUtť,

že wfsak powažnjť wssecko, co by jejťch

zúsadám neodporowalo, jakoby to tam takě bylo. Poči:
náUi takowé nemohlo wésii k Ufmťťeni. Katoličtť boho:
slowcť nalržli w konešsi jefstě dofti lútky, abh š wůle
cčsařowy na ni odpowěděli a frpsali

w čxele š Učeným

Kochleem (Cochlči!tš), kaxtownikem Wratislcstkým, odpo:
wčřď nebo wlastltě wywrácellť těto koltfršfe, ježse weřejnč
wc fněmě předčitala. Cisať odpowčď tU poklúdal ža do2
statečnoU a wy;ýwal protesianty k nčxlďrpiceni do cčrkwe,
tito wssak wyžúdali fobčxopiš této odpowč:di, aby ji opět

oni mohli wywrátťti.
Me když tim rošhoťčowaly fe UU)slewždy wice, er
poskthjťce žádUé Uadšje kdorošnmčni, wywolexth ž oboU
sirrm trojčlené wýbory k ústnimU smloUwáUť, kterč wfsak
ncmohlh sc také dobodnoUti úplně o dčdičnčm hťťchn,
ofprawedlltěni, zpowčxdi, pok.im„ o úclě jwatých a o cťr:
kwi„ hlawně wssak o mfsi swaté, kteréš Upirali protestanté

obštni jeji rúš.

Jčž chtěli wywolitik

Ukončeni toho
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dwa mUže a sice 1y Urjmi:xučjssi, z cťr:

kewnť strany Dra. Eka a z protcstarltské Melanchtona
au alc Uznali to sami za marné, nebos kdyby i tito
sc byli dohodli, tim bh Uikterak nebyly odstraněnd bý:
waly skUtečUé nefhody a protiwd, jež fe meši oběma
stranama nalezaly. Cifať chtšl, aby protestanté podepfali
foublaš fwúj š cirkwk, tito wssak Uamitali, že chfoU š
pifma swatého wywrčlceni, jcckto i Melanchton we swé
Uowé o bra Uč (apologiij aUgšlxnrskékonfešfe dokazowal,
a tak stalo fe jen opět bezprofpěssné Ufnesseni ťišského

sněmu 19. listopadU 1530,

či wlasinč wydúlt pouhý

rozkaz cifařúw, abh wsse zůstalo tak, jak fe to až doscc:d
w.ide chwalnč! zachowčcwalo, jen aby fe zabrcmé cirkewUť

statky nawreitily; ti pak, kteťi Upiraji Uejfmětčjssi Swú:
tost, žc ncmaji trpčni býti. Protestantsičl knižata wfsak

spojila se r. 1531 w Šmalkaldcch

k společné obraUč

proti cťfaťi istawům katolickým, a odepřela také cifaťi wsse:
likoU pomoc droti Turkům, již i do Uher wpadnuwfsim,
načeš teUto po oelfsim wyjednúwáni koncčnčw N ori m:

bercč r. 1532 UšawťelUúboženjkl) mir toho fmy:
sln, že wssrcky spornš

otášky až do bUdoUcťho cťrkewnťbo

snčmU maji zastaweny býti a že nebUde do té doby proti
protestantčšm zakročeno.
Když wfsak i po tomto mirU Norimbcrském mno:
žilh fe žaloby šwlásitě z klcřssterú pro núsilné útoky na
Uč činěné a rošhoťčemi meši stranama stale rostlo, Uzaa
wřela i katolickckkUkžata pododm) spolek branný w No:
rimberce r. 1538, k nčmuž i cťfařpťistonpil. Zatim žafc

bu.
k

iřřřiďřřřďano

fčx ď dúřožřčřřřšřři

čč Uřžařďeťexččřo
řňkš přožůu

timné Usnesseni (interim) w Nezně (r.1542), pak
dalfsi interim w NUgšbUrgu (r. 1548)l w Lipka
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(smloUwaj a w Pafowě

(r. 1552), owfsem že šasc beze

wsseho Upokojujťcibowýfledku pro oběpstrany. Teprw dne

26.žáťi1555UžawťeU UúbožeUský mirQlUgšbUrskú
tohoto obfahU: Qbě strcmy Uúbožcnsté, katolici i lUttčrčmi,

požťwejte

sterých

práw

a UeporUsseUé
fwobodr,),

čimž poprwé zákoUitě UzUáUo proteftaUtftwť w Německé
ťifsi wedle katolické cirkwe. Dcise UstanweU tak žwaný

reserwat

cirkewlxi,

to jest: kdybp biskUpUebo opat

k LUterowU Učeni pťestoUpil, tnf Zemč jejich Uemei fe
stúři také protestamskolx, aniž pak tU Zemi jako dědičUoU
podrži„ poUč!wadž žemč ta fpojena jest wlasině š tim
úťadrm dUchoinm a Uikoli š jeho ofoboUd Také žarUe
čeno wssem obywatelúm práwo„ kdyby do žemř jejich
zawedeUa br,xla wťra, š Uťž UefoUblasť, aby

bez pťekúžky

fe mohli wystěhowati.

8. Posledni leta žiwota a činnosti LUterowy
(ru 1525m1546).
leťbenost
hala

LUterowa mezi jeho přiwržeUci Uefčř:

w skUtkU pťeš rok 1525,

kde se lid UčeUim jcl)o

omúmeUý pozdwihl. Qd té doby Uebyl Už takě wlastUš
Luter ani wůdcem celébo U.ibožeUského hUUti tohoto,
Uebo po witězstwi Uad poboUťeUými stal se wůdcem spčsse
kniže Filip Hešsenstý (r. 1517) a po Učm kniše Moric
Saský (r. 1553).
W kážanich i pfcmich swých stěžUje
sobě Luter stúle Ua to, že ewaUgeliUm jeho Uepožťwú wciž:
nosti

a žalUje Ua sslechtice, mřsskatch i menleowcmr,)s kteři

prý majť teU úmysl,. aby duchownť jeho hladem šahy:
UUlť, aU jim Uechtěji Uičcxho dúwati,

čimž prý samo fex

dou mUsi Učeni jcho pťestati. Proto trciwil m,mi žiwot
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swůi w trUdUě žcidumčiwostk, w trpké Uespokojenosii a

bidné rožmrzelosti žiwota. Wždyť widěl fe silamána we
wssech swých Uadějťch; cirkew jesstč Uepomimlsa, a stoU:
pencť jeho tedy wedle Ui ždáli se jeU jejimi odtrženci;
mezť wyžnáwačť Učeni jeho pauowala Uefjednocenost we

wťťe, erázanst
polo šničeno u

w šiwotě!; dilo LUtrowo bylo takto na
a on byl a meel býti neččnrrýmeQd:

tUd snadno si wyložime jcť)o tebdejfsi rozhoťčenost proti
katolikům„ papeži a wůbec wssexmjeho odpúrcům; k če:
mnž pťispěla také welice Uefmirnci jeť)o erblčbenost w
Sasťch, tak žestrachem anť k UemocnémU otci swémU do
Eišlebenll, ač si toho otec žčřdal, nechtěl se Ua cestU wyu
dati (r. 1530)d N kddž koUečUč chr)stal fe pčlpež k Uale:

húni cifaťowU, že jwolck obchý snšm cťrkewnť, žnárllžia
wěl LUter tak proti papeži, že bo prohlassowal ža wtě:
leného ďúbla Ua stolčci papržjfé sedicčho: a kdr)ž odjťž:
dčl Lnter ze Šmalrald, kde sčl.čdalčprorestamé swé články
wiry k tomUto konciln; wolňl Ua rozloUčerU k prowci:
žejkctm jej kašatelům: „Bůb Uaplú wciš zcřsstťmproti pa:
peži!“
J člcřUkt,d
w Šmalkaldech startoweně, porownúe
me:li je š MelaUchtoUowými w konešsi aUgšbUrsié, UesoU
tenlýž ráz Uefmiřliwosti a wýstřednosti (roku 1537)d
Když pak cťsať, chtějc odstranti tUto roštržku, k LUte:
rowi poslalceloU deplltaci, odbyl ji LUtcr krátkými slowr),
ťka aby katoličti boboslowci UšUalť, že posUd chr)bně
Učili a Učenť fwé o osprawcdlnčni aby odwolali. Brzy

Ua to wijětil

LUter fám ze fwé wňle wyUčence swého

Nmšdorfa docela Ua biskUpa do NaUmbUrgU Uestaraje fc o
to, že nebyl dofndw cťrkwi takowý obhčej a že kUěž Urni
oprcřwUěnani na knčžstwi, ani Ua biskUpstwi fwětitie Nejwice
mrzUtosti nadělali mU Zwťnglťáni Učentm o Uejjwčtějssť
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fwcitosti, k Uimž se i MelaUchton klonil; proto jesstě
r. 1543 wystoUpil proti Uim LUter ostrýrn spisem: „Krátké
wtháUi
o swútosti protť dloUšniwcům“ ; odřekl se jich
a prawil, že scim již stoji Uad hrobem. A UedloUho pao
tom jako na zciwěrek swého žiwota a Ua doklad fwé wiry
dosawcidni Uapsal „spiš proti 32 člúnkům bohoslowců w
LďwčU:U“ (w Belgii), kde w 76 wčtách wssecky od Uěho
šawržené články katolické wťry wcissniwým spůsobem

whwracel a zawrhowal; zárowcň š tťm Uweřcijil po:
dobUý spiš š Uúzwem: „papežstwi od ďúbla zalo:
žeUé“,

jeUž co

do UúrUžiwého

zUěUi Uemú sUad

sobě

rowUšho; a w též dobč tarč wydar jedeU spiš protř Žčx
dům, jenž křťklawým lťčeUťm swým i Upčiwržmtců jeho
ofskliwost působil. Byly to wýbUchy chorébo dUcha weissme
pťemoženěbo,

Uebo wýkťiky myfli člowčxkaUad UeždaťeUým

dťlem zoltfajicčho? uu To Bůh sUď. Jifto jeft afpoň, že
rokU 1545 rozhněwált z pťepychU a Uemrawnofti w mč?
stě WittenberkU pclUUjťcirodcssel z „této Sodomy“
jak
město jmenowal, a jen k Ualehánť kuťžete je opět tam

anrcitil.

N bUdoUcťbo rokn 1546 wydral fe LUter do

rodisslč fwébo EišlebeUU, aby tU Uějaký fpor hrabat

McmšfeldU Uroanl;

zde stanl

z

Mcxrtin LUter po krátké

Uemoci dUe 18a února, zaUechaw wdowU š dětmř a le:
ssUoU mohowitost k wýžiwč jeji.
Múme:lť již pronésti fwůj UsUdeko powaze a pii:
fobeni

LUterowč dle ťečť, siUtků i spťsil jeho UtwoťeUý,

lnnsime pilný zťetel mitť kc wsscm pomčrúm a okoon:
stem jeho powahy, žťwota a doby, a ž toho wssestran:
Uého standwiska oceňowatť wesskeroU čiUUost jebo. Při
welťkých dUssewnťch swých jchoonstech pťiwlastltil fobě
LUter potřebně wčdomosti w té miře, jak mU jtch ona doba
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jen mohta poskytnonti; spolU byl nadčřnmnohými wlasie
nostmi, jež wfsim práwem wšbUzowčlti mohly welikě
nadšje k blrchě působnosti jrxho we swčtě, ježto wfsak také
práwč w ok)lcde U.xibošeUskémdle rozličných wliwů arci
č růšný fměr„ kU profpěchU nebo kU fskodě cťrkwe, mohly

Ua febe wzkti. Maje zajisté bystrý rozum, žion obrašg
nost a mUšUoU wůli u hodil se k tomU, abU w tchdrj:
fsi dobš wcčrkwi Uěcowelikého prowedl; ale jsa při tom
také letory borkokrewné a frdce wrifsniwšho, nakloněllého
žwláfsk

k hUěwU, Uecháwal

fe pčei prUdkosti cl popUdlč:

wofti swě často Unésti k nárxxžiwým wýdUchům, zwláfstě
proti swým fkutečným Uebo donmělým protťwnťkům, nce

sfrtčr pak ani mťry, ani fllrsonsti,

anž sstťtě fe jakých:

koliw prostřrdkii kU šcchunbeni a žničrnč Uepčťtole fwékxo.

Wýmlanosti son a prostonúrodnim, ž lidU wzatým flo:
hem dowcxdl hýbati wůli swých poslUchačů a čtčnčiřů; pči

tom pak důsoěťUjew febe i wčr son spčchalkjejťmU pro:
wrdrnť š pcwnoU odwcchoUa wytrwalostť; ale přifslo:lť mU
co w ceftU a pťekjiželo jeho šámšrům, tU jako blefk w
roškacené boUťce porážel a boUral wssccko, tťebaš to od:

porowalo

dťiwčjssim jebo wýrokům cxkatkům,

a bral

Ua pomoc kašdého, kduofe mU jeU ktomU propůiččl, ale
žawrhowal jej zasč hUed a stibal ho bežoh!edxtě, Ucbyl:li
mn po wúli we wsscch šámyslxech jcho. Řeči jebo jfoU

často wclmi hrnbé, roszstilč a nemrawUě: slowa takowá
neplu)UoU š úst skUtečUěho wyslance Božťho. Wfsim prá:

wem powčdčl o Ušm ErasmUš:

„Wěc Božt Uemůže Upťi:

mnš hújiti trU, kdo tak wrlké zboUčxenřwe swětš spůfo:
bil a kdo si cak liije
w ťečech potUpných a jčzliwých,
že se tobo ani nusytiti Ucmúžc. S dUchcm aposstolským

tato swčhlawei nezbednost sspatně sc srownúwcř.,e
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Ql kterak smýsslel LUter w tom ohledU fám o soběe?

Qn

Ujisskuje na mnobých mistech spifů swých, že Učenťjebo

š Urbe pochcizť„jfouc Učcnim Kristowým,

od něhož on za

hlasatelc ewangelia jeho powolcřn byl akdo fe bo tedh er
přidržť, že nUtně mnsi žabynonti. Meš tťm sspatnš srow:
Uáwú se bešohlrdná nadUtost„ š jakouž Luter autorčtu cčrkwe
od Krťsta zťťzenězawrhowal, ačkoli sám žúdal, aby wssickni
bez wýminky slowům jeho pťiswědčowali a rozkažy jedo
Urodkladnš plnili.
TUdťž také se dčwitč nelže, že Lutra
často foUžč úzkostliwú starost swědomi nepokojněho, jeeli
pťcce Učeni jeho prawča Utú:lč mu on fám wěťiti? N.l
mysl jdoU mu mnohě wýroky pisma swatěbo a iižťm
skoro fúm pochybomal, jexli poslcmccm Božťm, kdybh prý
Uebyl doktorem bohoslowi! Jefstě wice pocitil ncpokoj
we smědomť swém, kdyš zpornnčl na Uásledkh fwého Učcni„
jak cirkew roztrbána a takě meži ftoupeUci Luterowými
že tolik jcst rozmťssek, že wzmohla se welikci nemrawnost
mczi jeho přlwrženci a takč jemu že horliwosti býwalé

pro cwangclium Boži pošdčji Ubylo. Nemoha fc trap:
ných těch mysslenek fprostiti, konečUč konejssil fe Luter
tťm, že to jest ponoukámť šlého ducha, který wsseliké pťe:

ludy mU malUje, jen aby jej pomátl a k šonalosti pči:
wedl; proto prý búdá fe š Učm we dne w noci a foUžč
jej někdy tak, žeby hned raději Umťel. Nwssak Luter
neměl na fobě ctnosk kťestanskč pokory w tě miťe, aby
byl úplně pochybeni fwé pozUal a UpťčmUé pokúni činil.

š. 156. Zwingli w CUrichU Šwúcllrskčnl.

Zwingli

(Cwingli), rolnikůw fyn zwefnčce Wild:

baneUU w Toggenburskn narozený, sstndowal nejpmč
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we Šwýcarském mčstě BerUU a pak we Widni hlawnč
jerm řeč a spčsy staré latinfké i ťeckéliteratury, a tcprw
pak oddal se bohoslowť w Basileji, jež tU odbylš dobrým
prospěchem. Wyswěcelt Ua knčzstwťr. 1506 stal sc r. 1516
farúčem w EinsirdtU, kdežkeizalprotč úctč Marie Panny
a proti poUtťm; Zwinglř žil žde w Uepočestném poměrU
k jisté weťejnš eršstce. W r. 1518 stal je kazatelem pťi
chřámš stoličném w hlainm
mčstč CUrichU, a tU počal
wywijetč Uoond čiUnost son UáboženskoU.Již pťed tim
měl w úmyjlu. šwrátiti papežstwť, dťiwe jesstě Uež LU:
ter wystoupil, a totťm wire, an Uásledkemswých studii sta:
roklašsických o wsseckU wťrU fe byl dúwno pťiprawil, ale
Uezdcila se mU jcfftě pťčhodUác k tomU doba býti. O tom
swědčť Uejlápc kčxzcmťjeho obsahujťci posloUpný wýklad

Uowého žúkona, kterú perč leta odbýwal w Curichu,
jež prý sice mnohě Urážely. ale 2000 poslnchačů prý
rádo je pťijťmaloe Z téže pťččiny schwalowal Zwťngli
pťi každě pťťležitosti také Luterowy fpish, chtěje tčm roz:
nmošiti i swé pťťwržence, an se w podstatč š jejťch obn
sahem zcela srownč:wal. Následkern jeho kažatelské činUo:
sti porUčila r. 1520 docela Eurčšskct rada wsscm kažau
telům, aby sc jeU pčfma fwatého drželi beze wssech lidn
ských přčdawků;

proto

také jcdl

jedUoU w pcřtek welký

počet měsskanů w přitomnosti Zwingliho masité pokrmh
a on omlouwúl

je, že to čiUřlijeU z křeskcmskéswobodh

a dokazowal wefwém spise, že šádná dUchoin wrchnost
nemá ani preiwa, abh posty Ustanwowala, a že ewan:
geliUm od takowých lidských rozkazů bez toho oswobozUje.

W jiném spisu k anUcim klássterUim pak prawi,

že o

papcžstwč Uičeho w pťfmě Uenaležá, a dokazUje, že jeptisskh

Uikoho Uepotřeijť,

aby je wyUčowat, ani biskUpů an
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kněži. Té dobh wypsala rada Cnrišská weťejný howor o
wiče na 29. lcdna 1523, zonc k tomu wsseckoknčzstwo
z města i okoli; Uež bisknp Kostnický zakázal, ady Uikdo
pťi tom ani Učenť cirkewniho Uczastúwal, aniž proti

starodylým chwalným obyčejům brojčl. We rada Užila
we jwůj prospčch tohoto zúkazU, a dala ZwiUglimU ža
67 jeho wčt wyfwčdčeUi prawowčrnosti, že prý Uikdo
proti Uěmu erystonpil, aniž jčj kdo z nšjakěhoblndU slowy
pťjma pťefwčdčiti fe odwážil, a proto žcmci dále w těmž
smčrU pokračowati i š jčnýmidUchowUčmi. N Zwingsizaš
přiťkl mšfsianům za to cclé prúwo kdUchoinm wčxcem
a zciležitostem Ua mistě cirkcwnk wrchnostř.

CUrišssti dle

toho skntečnčjednali; prodali kalichy i moUstrancc a po:
stawilč w kostele stůs š kossikem chleba a kalich UaplUěUý

winem, pťičemž si mčli wěřicť zpomčnoUti
krew KristowU.

Ua tčlo a
e

Na konci ťijna 1523 swolala CUrišskú rada drU:
hoU dišputacť,

aby fchwčřlila nčcsilslé bořcUi obražů a soch

fwatýchs jakož i odftraněnť oltáčů a wa rhan i zwonů
Z kostelú, au msse swatá 1akéjiž byla šrUsseUa; a tak po
tťech letech Uebylo w celšm okolť mčsta CUrichU an pa:
mátky

po búwalé cirkwi

a jejich knčxžťch,žwlússtš

když

1áš rada mčstjká dowolila knčžim wstupowati do slawU
majtželského, což i r. 1524 ZwiUgli fúm Učinil, an we
40tém roce wčkU swšho jedUu wdowU NUUU ReiUhar:

doon

za maUželkUpojal.

Ncž Učeni Zwingliho mčxlose rošssťčiti i po osiatu
nčch krajťch (kaUtonech) a to sice wssude pomoci swěte:
skoU. Tak w sw. HawlU zapowčděla rada mssi sw. i ob:
ťady cťrkewni, zpowčď, úctU swatých obrašů

a křesk dětť,

Žwlngli w CUrichU.
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pťi čcmž zpcicháno mnoho Ueisili Ua dUchowensttmls klá:
ssteřich a chrcimech, Uežli se podaťčlo nowš UčeUi Uwésti

(r. 1525u1529).

uo W Basileji i při lhoskejnostibi:

skUpowě nemohla žpočútkn Uowá UaUka zwitčziti, aU Uni:

wersita piisobenim Erasma rážný odpor kladla. Nrž Ua:
jedUoU začaly fe LUterowy spify i z kazatelen lidU pťed:

čitati odc dwon ťněžť,jeho přiwrženců, atťeti kněš wden
Božťho tčla misto nejswčtčjfsi swútostč Uefl pifmo fmaté
po městě. Z rozmrzelosti odebral se Učený Eraslmxš na:

wždy ž Basilejc, a býwalý jeho ctitel Jan
pad,

Bekolam::

přirscd sem ža prosešsora r. 1522 počal pod do:

zorem Zwinglowým Uowé UčeUčzawádětče Blbh pak mU
wysoké fskoly Uemohly sskoditč, wymohl si proti Uim od
mčstské rady zúkaž, by Uniwersita ničeho bez pčeiwolenť
rady mčstské tčskltoUti Uemobla. OftatUč dúlo fe žde wsse
jako w CUrichU, leda že rota rožpUstilých chajniků na po:
pelečni středU wedcna jfoUc katem, w kostelich jesstě hůťe
řádila a Ua weťejných mistech oltúřc na 12 hrčmicich

fdúlila (r. 1521u1529).

uu W BerUU dlouho držela

se stará wira wšdor Uěkterým nowotúřům. wasak r.
1527 přissli do rady f.xmi horliwi ctitelš Zwinglčho, na:
čež zawcdl tam osobUě Zwčngli rožmlUwU o Uowé wťře
š 300 dUchownimč sobč oddanýmř (r. 1528), ale žčxdný
zUamonitějssť katolický čltěž se ncxdostaǧdil; po tom wy:

dala rada rozkaz Ua odstrančni staré wiry a knčxžije:
jich, jčž dčlo fe dle přikladU předchozťho w CUrichU. Po:
Uěwadž pak w okolinechtšli fe podrobitť, prohlásilč Bern:
ssti každého kněze, jenžby sloUžilmssi swatoU, za psance,
jejž může beš trestU kdokoliw zabčtč, a wčťicim tresty
wyhrožowáno, pakli se msse fw. zúčastniUeb fwátostipťia

jimati bUdoU. We Šwch

wyházelč zUťčwci docela poo
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swěcené hostie na šem a sslapali po Uich. A když zboUe
čilč fe Učllečť weUkowaUé proti násili tomu, pokočeUi

jsou zďrani.
Me mUokjo krajů, jež w odlchlosii jwé šachowáwaly
staroU swon jednodUchost, Ucchtělo hned z počátkn Upu:
stiti od fwé wťry po otcich zděděnéx; proto jwolc:li samč

roku 1526 do Bachu

Uech katolily, ale t protestalxty

k Ucibožensté rošmluwě, chtťce tak ncjen sami sebe ate i
krajany fwé od nowé wťry Uchreiniti. Wůdcem katoliků

ďyl zUámý Dr. Ecks profešsor š JUgolstadtU, z prole:
stňntské pak straUy Qekolampadiuš; 12 krajů bylo tU za:
stonpenos z Uichž dewčt prohlásilo wťtťzstwi Eckowi, za:
kazujice tedy každoU Uowotn we wťťe a slUžbúch Božťch;

jčn Bern, Basilej a Šashansy UepťistoUpilhk tomu Uer:
sseUi. Když pak Uicméně Zwingliáni chtěli donUcowati ka:
tolťkú k UpUsstěUi od wiry, bránili fe tito statečně, wha
húnějicč wnucujkci fe kazatele z ofad swých zejmeUa w
krajkch: Uri. Šwyz, UUterwaldeU, ZUg a LUzern. Pro:
tesianté Uad tťm rozhoťčenť pťckazili jim wssechen dowoz
potrawy, hlade.m k obratU je doUUtiti hodlajice.
Sa:

hUuto ku zbranm; Zwingli postawilsew čelo CUrišských
wyzýwajc k boji, awssak padl w bitwč U Kappelu mezi
Uejprwnějssimi (r. 1531). Téhož roku zemťel takě Om
kolampad, a odchodem dwou hlawnťch Uáčelnťků těchto
ochúblo také Ucisilné rozssiťowáni Uowého učcUť, š bez:
přikladUou krutostť dosti dloUho koUcmé.
Co se týče Učenč Zwingliho, srowneiwú se fice we

mnohém š naukoU Luteroon, mú wssaki mUohé zwlúfst:
nosli a Učkteré jcsstč wětfsi wýstřchosti. Pťedewfslm zruo
ssil Zwingli wssetikou prúwomocnost cirkein„ an po:
jem cťrkwe samé, jelikož wsseckU moc w dnchowrtťch wě:

Zwingti w Cnrlchnr
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cech swěťčl úťadům swětským, jčmž kU pomoci i hmotné

násilť přčdal. Pifmo fw. powažowal Zwčnglč za jediný
prameU wčrd kťeskanskš; každý křcskan prý si mňše pčsmo

sw. fám wyložltř. Takš žawrhnUl Zwingli fliby ťeholni,
odestky a oččstec. Jako LUter podobUě č Zwingli zawr:
howal swobodUoU wúli ťlowěka a dossel koUečně k Ue:
flúchanémU oUomU twrzeni, že Bůh tcdy fám jest půo
wodcem hťkchů w člowěkU, že člowěk od počátkU swébo

UrčeU od Boha dUď k spaseUť Ueb zahynUtť. Proto také
soUdčl dcile, Uebylo třeba wtčleUi SUUa Božiho, které

jest Uanejwýš jeU ďůkazem dobroty Božč k lidem asmrt
jeho Uemůžc miti prúwč proto šúdUčho prospěchU pro
lidř, aU ř dědičný hťčch, jfa poUhým jmeUem, našUačUje
jenom dUsiewUťchorobU člowčka, proto Uemůžc jej tedy křest

smazati; an wssecknswátosti jsoU poUhými zUameUkmi,
jčmiž člowěk před swětem son wirU Ua jewo dáwá.
TUdčž Uchleje se ZwiUgli ť w Učcnť o Uejswštčjssi
swútosti od LUtra; Uebo kdežto LUter Učil, že tčlo a krew
Pčmčjestpo poswěceni afpoň w chlebč a wkUU (Uebo pod
chlebem a wtnem) přktomUo: twrdč Zwingli, že chleb a
wťUo w Urjswětějssi swátosti Ueni Uičkm wťce, Uež jako

woda pťi kťtU.Slowy : „jksti tšlo apktikršw PáUě“ rozUmť
přý fe jen wčra w Krista; a slowo „jes ee (toto jest tělo
mé, to jest krew mú) rownci prý se slowU: zUameUá.
Ll tak prý jest fmysl oUčch slow, jakobytam stálo: tento
chleb jest zUameUčm čili obrazem mého tčla, Uebo zna:
mená čili UazUačch mé tšlol LUter fcim nazwal teUto
wýklad „morowým a fwatokrádežUým kaciťstwim“, powa:
šUje jej za útok Ua swúj wýklad; a w skUtkUkloUilř fe
takš welmi mUozi z LUtrowých pťťwržencči k wýkladU

Zwingliho, zwlásstě an již Karlstadt powažowal chswč:
17
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tčjfsi swátost také jen za poUhoU žpomčUkUna fmrt Páně
J pťisslo k welmi tUhěmU boji mezi odčma těmito Ua:
čelniky Uaboženskěho hUUtť w Německu a we ŠwýcarskU,
jenž weden spish i slowh tak ostťe a UárUžiwě že sc již
LUter sám obúwal, ab:) tťm celě jebo dťlo se nezbořťlo.
Za toU přičiUoUpowolal je oba Hešjeďstý Filip r. 1529
do MarbUrkn, aby se tam še swými Učenci dostawili.
Když wssak Uebylo možná docilčti dorozUměnč, meeli sli:
biti, že o tom aspoň wťcc již žádných spisů newddaji.
Nle ani dalfsiho dohodnUti čili sjednocenk we wiťe wůe:
bec mezi Uimi pťece nedosažcno, bt)f bdli i wsfickni při:
jali oněch 15 od LUtera tU anržených
čláUkči wěro:
Učných, jelikož byld tyto welmi obecně a UcUrčitě wyjci:
dřeny. Wůbec pak celé Učeni Zwingliho šaplafseno Uao
UkoU Kalwinowoxx we FrancoUšském Šwýcarskl:.

š. 157. KalwiU we ssmýcarském mťftč ZeUcwě.
We

fraUcoUžském ŠwýcarskU

1526u1536

šawúděli

w

letech

dwa kazatclowš Wilém Farel a Pctr Wi:

ret Uowou wirn protcstantskoxx,odstraňnjtce Uasilim krrže
obrozh a oltaťe z kostelň Do Ženewy, kdezatťm Farel
již Uůsobil, dostala se reformace z mčska BernU
Uačež
r. 1535 městskči rada wsseckUkatolickoU bohoslnžbl: pťisnč
zčlkcťzala, takže i ti kteťť š města do okolnich mťst Ua

mssi swatoU chodili zawtráni a ž mčsta wyháněni bdli
RokU 1536 pťissel do Ženewh Jčm KalwiU již žnamý
swým spisem „naUčenť kťeskanskě“ Faret a oWiret pťi:
měli Kalwina (jexnž se do Ferrcxry italské odedrati chtěl)
k tomn, aby fe w Zenewě Usadil. Jan Kalwin Uarodil se
r. l509 w Noyoně w Pikardii(w sewcrUiFrancič), kdež
otec iel;o byl bednáčxrm. Jan. studo.wal bohoslowč w Pae

Kalwilt w Žeuewť.
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ťtži„ ťdež še spify LUterowými se sercimil. Me Uenale:
zaje tU mUobo přťwržemů a bojc sc promřsiedowálxi.
Utckl do Basileje we Šwýcaťčcď, odedž poslal swémU
pťleiwcč Frantisskowi l.. králi francoUzskémU, wěroUčUý
spiš, odlassUje fe šau oprawce wich.

se po r. 1535 do Zeery,

OdtUd pak odebral

kdež nejprwé pťednússel Ua

wyfokých sskolách bohoslowi a pťi tom žasiáwal takě mťsto
kcxzcltelskělNle pro son pťťonst a Uepodajnosi bdl brzo
ž města wyhUúU i š pomocnčky swými; na to odebral
se do ŠtrašbUrkU, kdrž wstoUpil w staw maUželskýš wdoo
on
jistěho mdmcúkřtčlxce!l Nle již po 3 letech (rokU

1541) byl odtUd nazpčr poslán do Ženewy, kde až
do swé smrti zůstal a Uoon wťrU tam zawedlaUpewe
Uil.

Nejdťťwc

žčidil

si

tU

pťťfný foUd, jejž „koU:

sistoťť“ Uašwal, k zachowúnť cirkewniho poťáde ak do:
hlčdce nad mrawy. Mimo 6 kUčži br)lo tam 12 ftar:
fsich a on jejich pťedfedoU; fonromci důtka, weťerčx do:
mlUwa, whbofstčnť z Uowé cťrkwe a whloučenč ž města
Ua rok, tos byly jcho tresty; soUdřli pak Uejen weťejně
pťestUpky, k Uimž i tanec počitán, Uýbrž i domúci cho:
wáUl, ano i fonromé ťeťi. Každý odpor proti fwěmU
Učenč a Uaťkzenťm powažowal KalwiU ša zločin, jejž po:
moci městské rady trestal š UefmionU přťsnosti. Překla:
datel bible Kaftellčo fefazeU, že ŠalomoUUowU pťfrň jix
Uak Uež Kalwčn whklúdal; lěkač Bolfek wyhnán, še fe
protiwll UaUce KalwťUowč o wččněm pťedUrčeUl člowťťa
k spaseUi nebo zahyUUtč; rada Nmeau: (Amčd) UwězněU

pro pohaUčUi UaUky KalwiUowh:
Wlach GeUtilčš, že
UefoUhlasil š Učenťm Kalwčllowým o Uejfwčtšjssi Trojicč,
byl odsoUšen k smrti, kterémUžto trestU wssak wečejnúm
odwolánim a odprossmtim ussrl; alr sspančlskýlékať Sern
17m
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wed, jenž do Zenewy pťicestowal, spálen na hranici
r. 1553 proto, že napsal dilo o ncjsw. Trojici, wUěmž
odporowal UaUce Kalwinowě; JakUb Grůet byl r. 15:18
k smrti odsoUzen a w skUtkUodprawen proto, že když mU

Kalwin „psilee wynadal, on, Grůet, KalwiUowi we:
čejnč wyhrožowal a lid obchý proti konsistoťi pozdwi:
howal. Nicméně rožssiřowala se powěst o Kalwinowi
daleko ssiroko až do cizich šemť, aržNčmecka, Francie a
Nnglicka hrnUlo se tolik žciků do Zenewy, že tU r. 1558
šťlzeni žwláfstniho wyšssiho ústawu (atademie) od Kal:
wina docileno; on pak fám dopisowal mimo jmenowanč
zelně také do Šlotska do Polska ano i do Čech N w

tčto činnosti mnohostranné setrwal anzdor swe chUra:
wosti až do swě smrti, jež ho zaftihla dne 27. kwčtna
rokU 156:1. Bylk Kalwin důmyslmš a wý:nlaný. Uče:
Uějfsi Uež LUter a Zwingli, a proto tolik pťiznč wzdor
mnohým přifným a krUtým strcinkúm naUky swé požiwal.
Jeho nústUpcem stal se důwěrný pťčtel jedo Theodor

Beža, též FrancoUz rodčlý. Po mnohých dobrodrUžných
osUdechroszstilčho žiwota přistoUpil Beza, jsa profeš:
sorem řecké ťeči, k UaUce .chlwinowčš,7 a stal se r. 1558

ťeditelem na nowč šťiženě akademii Zenewsté. Pončwadž
pak byl žnamenitým ťečnikem a důkladUúm wzdčlancem,
při tom UcedfseUýmctitelem a obrancem Kalwina i jeho
Učenť, powažowali jej po smrti jeho wssecky osady jek)o
za swého nowého núčelnika, a on skUtečUč hledšl také
četnými žáky swými i dopify w nich působent swé Udr:

žeti a rošfsičiti.
Co se týče powahy Kalwinowy, byla mU wrozcha
ncobyčejnú wyfokomyslnost, kterei Uesnesla tak sUadno Uěc

jaký odpor; tlm daji je wijčtlici

ty č:etmšchwúly,kterš

Kalwin w Žeuewě.

sobě sám brš ostýchcinť wzdáwcř, jakož i td
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banliwé a snižujici řeči, jimiž swě protiwniky we spi:
sech swých obsypúwá; pťi tom nemile dojťmá ta chladnú
trpkost a Zafmussilú nrnčrwist jeho kr wssemu, co nebylo
podlr chUti a wůle jeho. Na wúžnost cirkwe a swatých
otrů nedal také ničrbo, ža to wssak scxma sebc powažUje
šcx neklamněho lslasatele prawdy, a žúdň tudťž ode wfsech
neobmezrnčho Uznúni a podrobenť.
Učeni jcho lissi se wc mnobém od nauky Lnterowy

a Zwinglido. ermona

učeni Zwinglibo o wččném před:

Určeni člowěka k spasenť nebo kzahynntť prowedl Kalwin
aš k nejwyšssi krajnosti, takžr to prawým ronbčmim

BohU jest.

be

prý Bůh mohl ukázati swou spraweo

dlnost a měl zčxminkUlidi Uenáwiděti a trrstati,

nclťťdil

sám psid prwnich rodičů a donutil je k l;ťichuperimU,
jakož i nUtil potomky jejich k jiUým hťichům. Qdňal
prý jim docela možnost, aby dobré poznalia konali, po:
nončl je súm k nrposlufsnosti. a tim i pťiwúdi je k za:
twrzelosti;

nikomU pak z těch, kteťť jsou Určcnč k Zahyn

nUtč, nedň Búb ani wiry ani milosti swé, pročež také
marnš jesi lidi takowč tťtiti. Naopak jiné beše wfsi šú:
slnhy Určil k wčč:němu blahoslnwenstwť, aby na nichswé
milofrdenstwč ofwědčil; pončwadž pak Uochúzejice od
Bldama, nemohou sami nic dobrčho wykonati, núbrž jeu
samý těžký hřťch páchati, proto pro Uě samotné poslal
Bůh wykupitrle; jcho zúsinhami beze wsscho swébo pťi:
činěni dojdoU spasenč. Yč páchaji, ano (jfoUce wosirz
zkaženi) púchati Umsi hťťchy w žiwotč, nepťipočťtáwasi

fe jim tdto pťece pro fprawcdlnost Pňně; a co konajť
dobrého, k tomu pťčmčl je Bůh jám beze wfsel;o jejich
7770
prlcmčni a Udčlt jim pak wččnoU blaženost takě bežc
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wssi jejich šúsluhye Zúsady tyto wjjrcky lze nčxlcžxtouti
w spife jeho latinsiěm š názwem: „nauče.ni ueúbožeUstwi
kťrskanskěho“, jakož i we fpise.ch Bezowých.
Zcela Ue:
nlistně hleděli Uěkteťi omlouwatj Učeni jeho tim, žď prý
pfčino jest w dUchU sw. NUgUsiina, což nejjasnčji Učcný

PetadiUš we fwé wěrouce wywrútil.
Podobně mylmi a stejnč šáhubná byla jeho twrzenť,
žc prý wě.řici jrst sobě swého ofprawedlněui úpluě jist
a že sprawedlnosti nikterak pozbýti uemúšrx, byf i tčžkě
hřichy pckchal, poněwadž

se mU

tyto

Uepřisxxšuji. wu

D Uejkwětčjfsiswčitosti jest wýklad Kalenům anst:ilený
a dle potťeby rošdjlný, an i sobč odpornýl Jednou
mluwč o prawěm pťijimáni třla a krwe Pčmš, jrž wfsickni
š chle.bem a wincm požťwaji; jjndy wssak prawť šaje
Kalwins že jenom ti, kdož k žiwotu wěčnšlmx jsoU pťedu
zřčzeni, we sw. pťijimcini dostáwaji od Boha zwlččsstui
posilU UebeskoU, kteráž B božfkěho těla Krista Pčma
w ncbi fe Ualczajlcťho, dolů na Uě splýwú. Než pťere
zwitězilo Učeni Kalwinowo we Šwýcarsin Uad Učenim
Zwinglčho, po jehož fmrti stál w čcle jeho stoUpeUců

w CUrjchUBUlljngcr.

S Ujmdorozumčl se bršy Kald

wiU, tak že r. 1549 pčjjalo i UčmeckéŠwýcarslo Učeni
Kaleuowo
o Uejfwčtčjssi fwátosti a r. 1554 UaUkU
o pťedurčent člowčxka.Na žčidost Bedťčcha Ul. zzFalcka

wypracowal Bnlliuger w Curhchu druhou helwelskoU
(fswýrarskou) konešsi
r. 1556, uejšnamenitťjfsi to
spiš še wsiech wěroučných spisii resormowaných, který
také ode wffech přiwržeuců Kalwinowých ša wyznúui wiry

pťjjat byl.
Kalwin jesstč n wyšfsi mťťe Uešijngli

neUáwidčxl
wsseliké obřady náboženské, Zejmena katolické an i lUte:

Jindřich Mlz

w Yngrčesn„

2š3

rňthé, jež „židowskými“ Uazýwal, a proto netrpčl jich
we chrúmcch swých pťťmrženců, ktcři se Uažwali ň„cirkwi

reformowanoUee

(oprawerU) Ua rošdil od pči:

wrženců LUterowúch, kteixi je ewangelickoU
aUgšbUrsiěho wyšnčmč pojmenowali.

š. 158. QťrúlJindřich le.

cirkwk

w Anglirku.

LUterowo UčeUi dostalo fe welmi brzo do Nnglicka,
a Uasslo i tady obljby. Nějaký Tilldal přeložil pismo
swaté do anglickěho jašyka a rozssiťowal nowě ty Uci:
hledy. Blle cirkew katolickú Ualezla tU mocné šastáUce
Uťeni fwěho; byl to Tomciš MorUš, kancliř erálowský a

Zan Fisscr, diskUpWorcestrsiý. Nno fám krúlJiUdřich Ulll.
fepsal proti LUtrowčxspisU „o babylonskěm zajeti,ee w Uěmž
tenlo Upiral sedm swútosti, obhájeni nauky katolickě, Za:

čež od papeže chmenta Nl. obdržel uúšew „obránce
wtry“ (ůofšušc)r ňáoi), a zúkony zemskými zabraňowal
rozssiřowáni se protestaUtismu w Ynglii.
Nwssak pošdčji preiwč tcntr)š Jindřich lel.
zawi:
nil úplně odlrženť se Yngliťanůw od řimst“é.hopapeže.
PixičiUU k tomU zawdaly manželskě poměrrj ťrúlowy.
Jindťich 7111. byl po smrti bratra swého Nrtmxa
r. 1502 již w mladosti swé Zajnouřxen 8 pozůstaloU po
Uěm wdoon trdy še swon sswakrowou, Kateťino:r z Blra:
gonic,

rozenoU

priUcezuoU sspančxlskoxx,k ťemnž dal pa:

pcž JUliUš ll. swolcni. Nicmčně polxechúllaJindťichowi
wolnost, až dospěje, aby je mohl súm před oddawkami
jinak rozbodUoUti, ale Jindřich Uastonpiw r. 1509 trůn
otcowslý Uzawřcl š Kateřinon dodrowoluě simtck maUr
želslý, ač byla o 4 lrta ftarssť. J žil š Ui 17 lct fpo:
kojesřč,maje 3 jyuy a 2 dcery ztoho manžolstwi; zdi:
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tek tčch žůstalo Ua žiwě jeU jedno, dcera Marie.
TU
UajedUoU šalibila je krčlli NUUaBoleynowaž komonstwa
krúloinna,
a JiUdťich přemýsslel, jakby jř sobč nakloa
niti mobl. Ywssak Bolehnowa Uechtěla w UepočestUém
poměrU ď krúlem žiti, wědoUc, že král jeji sestrU dřiwe
již pofskwrnil a pak zancchal. Pomýsslel tedy král Ua
rošwedeUi prwniho swého manžclstwi š KatcťiUoU fspa:
nčlskoU: Udúwaje žc prý Uemú pokojUého swčdomi ohleu
dně platUosti sňatkU toho. Nlr bohoslowci angličti, jimžto
Jindťich předložčl tUto otúžkU, opřeli se i š lidem, jrnž
krcilowUU milowal, ZamýssleUémUrozwcdeni. J obrúlil
se tedy král zwláfstUťm spifem do Řťma, žúdaje (r. 1527),

abh papež Klement sll.

dosawádni fňatek krúlůw š Ka:

teřiUoU erfsil. t. j. za neplatUý prohlásil, oišwolúwajc se
Ua lll. kUřhUMojžissowu (18, 16), jež prý Zidům man:
želstwi w tak blťzkém siUpni sswakrowstwi zapowidala:
spolU snažil se JiUdřich dokúžati, že pťekcřžkata prý jeft
božské Usianoweni, od Uěhož tedy ofwoboditi Uemčl pa:

pež prúwa. Za toU přičřuoUžplnomocnil papež ministra
králowského, arcibiskUpa kantcrbUrskédo kardřUála Wolfrwe,
aby spolU š legútem papežstým, kardinalem Kampegio,
wčc tU whssetřil (r. 1528).
Když ale wyjedUúwáni to
kU konci eredlo,
Ujal se wěci papcž súm, chtčje rošuj
hodUUti prodloUžiti w Uaději, že král mežitťm se Umon:d
dřč. Me. JiUdřich Uchúžel se zatim U domčxcťch icižich Uni:
wersit o pťizniwé rozřcsseUi swé žáležitosti, penězy, slibh
i hrozboU cilc swého dosici žčxdajc; alc w NěmeckU Uio
žúdnú Uniwersita jednáUi králowo Uefchwúlila; w YUglii

pak jen dwě Uniwersity (w O:fordU a Cambridge),
to ze strachU, krúlř pťiswědčilh.

a

Meši tim prohlčlsili ž

Řťma mcmželstwi toto ša platně a králi whhrožowáno

čřčndčxjrď
Ml.

w Nn,qlickn.

265

klatboU, pakli Uowý fwňj poměr š BoleyUoon Uepťeo
rUfsi. TU králi přissla wťtaUá rada od Tomásse Kromo
wella, aby sebe i žem son od Uadwládh papežskš wy:
manl a súm Uejwyšfsi cťrkewUčmoc si přiwlastUil, což
JiUdťich 1aké r. 1531 Učinil. Král sesadil arcibiskUpa Wolru
seye a Uskanwil Ua jcbo mifto Tomúsje Kranmera, kteer
rbž byl protestantské

UaUce UakloUčU a tajUě (ač byl kUěš)

Uetcť OsiaUdra, reformatora Norimberského, ša maUželkU
bylpojal. Kranmer ochotnč prohlúsil sitatekJiUdřicha NU.
š KateťiUoU za UeplatUý, Uaproti tomU UžUal maUžela
stwi králowo š NUUoU BoleyUoon
UzawřeUé Za šccla
dowolené i řúdUč, a také pokťtil brzd potom králi deern
Z tohoto maUželsiwť, MžbětU.
Kromwel pťičiUil se we sUčmU o úplné pťerUsscUi
wsselřkébo spojeUi š papežem;

UčkdoUeměl se w soUdUťch

wěcech k UěmU wice odwoláwati,

Uýbrž jeU kU kaUcelciři

králowskě, arcibiskUp KanterbUrský měl Udělowati wsseliká

cťrkeri

promiUUtť(dischse) a potwržowati súm bisknpy

Uowě UsazeUé. Nato prohlússer za welešrcřdU, kdoby ša:
wrhowal drUhý sňatek krcřlůw Uebo UeUzUáwal fňatek

peri
ža UeplatUý; wfsickUi pak bez rozdklU úťedUici,
ťUěži i mnissi mšlř složiti Uech Ua to přťfahn, ale ina
kwrchowanU prúwomocltost králowU w cirkwi (sUpre:
mcřtni přčsaba). Primaš KraUmer předesselostatnich zlým
pťťkladem, doklúdaje, že dle zjeweUl swatého Jana jest
papcž aUtikristem, a krcil porUčil wymažati slowo „pa:
pež,e še wssech knih kostelnťch.

Kdo by Uesložil pťťsahU

poslUssnosti, smrtť měl býti potrrstcřU. Mezi perimi
občtmi bhli sslechetUť a UčeUť dwa mUžowé, kaUclťťTo:
mčxš MorUš a bistUp Fisser, ktrťk rozkolslické jedUě:Ui

králowo Ueschwalowali a pťisahU Uesložčli; š tš pťťčin
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byli oba Uwězněni a skati, hlawy jejich Uapichmxty na
tdčky a postaweny Ua mostčxLondýnském. Kardinal Re:
ginald Pole taktěž kciral jedUciUi krúlowo; Uemoha se
Jindťich zmocniti kardincila famého ťan se Ua pewninč!
ewropejské ždržowal) dal stařičkou matkU a dwa přťbuzné
téhož kardincila newinně ksmrti odsouditi a siUtečně
odprawiti. Wětssina kněži anglických jložila přisahn, ale
Framisskáni ssli raději do wyhnanstwč, než bd cčrkewbyli
zradili, za to Uwrženi jsou mnozi do žaláťň a wedeui
Ua poprawU, jini Utcipěni w ťece.
Jindťich wždy dále w rozkolu pokračowal; šrussil
Urjprwé wsseckn famostatnost biflenpú, an z aiich ponhé
úřadnťky státni Učinil. Za jwčho zústupce dnchowniho
(genercilnihodwikciře)wšal jobč král Kromwella (r. 1535);
jemU pťiřknnl llejwyšssi cirkrwnť hodnost w šemi, all

mčxli Uad primasa (prwniho arribikapa) búti, ač Krom:
wcll ant knězem nebyl; Ua to wzata bťsknpům wfjecka
práwomocnost,

a mnsili o Ui znowu U Učxhoprofiti ťrňlc,

aby on jakožto hlawa cčrkwe jim práwomoc Udčlil: do:
stali ji owssem, ale š tťm podotknntťm„ že je Ustauoije
jeU pro to krcil, poněwadž še swým grnercilnim wikáťem
ofobnč wssnde býti Uemůže, že wssak jeU na tak dloul;o
maji práwomoc podržrti, pokUd se králi bude lčbiti. Tčm
smašún byl rciš apofstolsiého úřadn biskxlpň, a půwod
jrho odwozowán z poUhé moci a wůlc králowské. Bršh
pťikročeno také kU klcčssterům, a Uaťťzena jich problčdka;
r. 1536 wydčm we snčmč rožkaz. aby wfjecky meUssi klč::

sstcrh byly ersseUh, jelikož prý w nich žádná kázeň Ue:
PallUjč; řiřřřpčxďťo z 500

llajčdňou 380 ťixijiřerfl, a kďř)ž

se lid šwlúfsk na jewcrU proto bouťil, dyl přemloUweiU,

peněši zaknpowán, aneb žalaťowún a odprawowcin. ino

Jindřich UlU. w NUglicku.
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možné kl.ússtcryjfoU obwiňowálly, žc lid powszšUjť k oda
porU proti wůli králowské, Uačež proto wzaty jim statkh;
jindc slibowáno, wyhrožowúno. žalowúno, sesazowúno,
žalaťowúUo, odprawowčmo, až konečně po 4 letcch wsse:
cko jmčxni klússterii (21tý dil wffech přijmů žemských) sta:
ženo do krúlowskč komorp (pokladnh), z Uiž w Uáhradl:
šřizeno 6 Uowých bikapstwi, a š 14 kláfsternťch kostelů
UčiUěUy chrúmy

biskUpské Ueb leollegicxtntl

W té dobč (r. 1536) šcmťela šawrženú a týraná
krúlowua Kateřina; ale Uústnpkynč jeji Boleynowa ne:
těssila sc dlonho z korUUy aUglickč;

Uebo Uleši tim ša:

milowal je lrál do jejč komornč a prolo dal obžalowati
králowmx, že prý spúchala rižoložstwi š Uěkterými silech:
liri, načež byla UwězUěna a od šwlásftlli komise ksmrti
odsoUšeUa. Dwa dni pťrd poprawo:x problásil Z roškašU

frálowa arcibisknp Kranmcr itoto

lnanželstwi ša er

platné pro UčjakoU prý překúžfU, kteroU nux prý Boleyo
Uowa posiedni dny ohlcčsila, klerá wfsak tajnoU zůstati
musi. Núslčdkem tohoto wýroku o Ueplatnosti nmnžcxlstwť

byla dcera Boleynowé, Nlžbčta ša nemanželsio:x a trůmx
UefchoonU prok)lássena. Boleynowa ssla ksmrti (19. kwčxtUa
r. 1536), oswčdč:xjiceriUUost ion, ale král již drUhý
den po tom pojal omx jeji komornoU Jobcmnn Seymne
roon za maUželkU. S tonto mčxlsice žádčmého již dúwno
jyna, UástUpceEdwarda (N.), ale jemUž matka Umťcla
již drUbý týden po jeho narošeni (r. 1537).
TU chtčl si wšiti

král

UěmeckoU prčnccšUU NUUU,

festrU wéwody z Klewe, jejtž podobizml jen widěl a za:
onUbil fe š ni. Když ji wssak pťeftrojeU ssel wstťťc Ua
bťeh anglčcký, nelibila se mU, alc dal se š Ui přece k radč
Kromwrslowč oddati. Čtwrtú tato krúlowna Uměla je:
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Uom čistt, psáti a fskti, UemlUwila wssak rmi anglicky an
fraUcoUzsky, aniž zUala se w zpšwn a hUdbě. Z toho
byl král proti Ui jefstě wtce rozhoťčelt, dal se š Ui po
několika měsicťch rožwésti, když arcibiskUp Kranmer krá:
lowy pťičind za dostatečUé k tomn UšUáwal; ale Krom:
wel Upadl Uhni fňm do Uemilosti, aU byl krále kfňatkU

tomU powšbUžowal, a byl brzo potom odprawen. Nato
pojal král peitoU maUželkU,KatečinU Howardoon,
alc
po roce KraUmer súm obwčňowal

ji ž UepoixúdUého šia

wobhti pčed oddawkami jejkmi a král š radosti ji dal
odprawiti (1542). KonečUč pojal jefstě jcdml manželkn,
ssestoUjiž, wdowU Kateiximl Parroon,
kterú pro čteni
zapowčzených kUih také sice do Uemčlosti Upadla, UicméUě
wssak chytře fe z tobo whwlikla a krále JiUdčicha pťe:

žila. Qstatně staral se Jindťich w poslednť léta žiwobyti
swébo jenom o labUžUictwi, čimž objem tčla jeho tak fc
rožfsiťil, že se mohl jen pomoci zwlcisstUťhostroje šjede
noho pokoje do dr:chého pohhbowati a Už cmi jmelm
swého podepsari š to nebyl. Zemřel 28. ledxm 1547.
Jsa dUchowUťhlaon cťrkwe aUglické, staral se JiUo
dťich Mll.

takč o UčeUťjeji, ačkoliw Uičel)o Uowého, že:

jmena š LUterowa Učeni žáwádětč Uechtěl. KraUmer za:
wolal tam sice hncd r. 1538 něťolik snsiršch přťwržcncň
LUterowých, abp krále kU protestantčsm:: Uaklonili, ale

bez wýslede.

Nanejwýš pohUUli jej k tomU, žc erfsil

Učkolik swútkň a že dal spúliti ostatky a obrazy Swau
tých. Tak dal tělo fw. Tomáfse Beexketa,arcibiskupa Kan:
terbUrsiébo, jakožto prý šrúdce a bUťiče po 400 letech
é!le U.tu
117sd U?mď fnuš Uusxrňwť fu fkš :osxn fumjmux
lj :Ulu 1.llU, pccr lUUU fxuyuuu, aufcd jrhp “amrurx,

obrazy jeho zničend, jmeno jeho z knih wymazan

a

wfsecky dary z jeho hrobn do králowské komord stažend.

Jiudřich slll. w thglilku.
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Dřiwim jednoho zUameUitého obrazU kázal zwolna péci
kUěže Forest:a, býwalého špowčdUťka peri
krcilownd
Katečiny, žc psal proti Uejwhšsst moci krúlowskěw cťrňďie
S toUtéž krutosti wssak proUásledowal krúl ty, kdo sc
opowážili Uějaké Uowoty we wiče proti wůli králowě
zawúděti a Učťti. Katoltcř powěssowčmi a sskrccni, pro:
testcmtš Upalowčmi; tak bhl knčz Lambert, chž Upťral
Uejswětčjfsi swátost, odsoUzeU k smrtř; Uěkteťi ZawrhUjice
křest a kloUťce se k UaUcc Lutcrowě, skonali Ua hranici.

Qstatnč Uechnk son

k LUterowě UaUce Ukážal král

Uejnúpadnčjř r. 1539 swými ssesti člúUky, jež fUěm
i kněžstwo pččjali. Stanwilh
přťtomUost PáUě w Uej:
swštějssi swč:tosti, nepotťedtwst přijimanť pod oboji, hú:
jilh bezženskwť kUšžské, siibh čistott)

podrženť šádUssnich a sonromých
UUtUost špowědi uu a Určowaly

U klússter!tťch osob,

mssi sw., prospěch a
přťfUé tresth Ua pťe:

siUpUťky.TU poslal arcibiskUp Kranmer hned fon
želkU š dětmi do Němec,

man:

kdež ji byl Ua swé cestě pťed

lesy pojal a prosil welťce krále za odesstěUťe Také obo
mezowal krčll čteUi bible U řemeslniků a rolUťkú, pod
trestcm wěžeUi. N při tom okolť krúlowo w podlťžawosti
jwé mlUwilo stcile jen o erbmežcném
k UčmU po:

lefseUstwi, zejmena Kromwel a Kramnrr, jmerwali jej
ŠalomoUUoon moUdrosti, SamsoUoon siloU, Nbscxlou
Uoon kráfoU, aš i obražem Božim, UeposlUsonsk k UěmU
pak UeposlUssUosiiprotč BohU, uu čimž arci král w do:
mUělé fwé swrchowanosii jesstě wice se Utwrzowal.
Podstata oprawy JiUdřichowh w čmglickécirkwi zci:
ležcla tedy hlawUě w úplném odtrženť od papcže, a
w Uásilnšm prowcidčrti erbmezelté a libowolUé wůlc
kr;ilowjlxš wr wčřcechwiry i obťadú cirlewnich, zejmclla
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w dUchowni iwrchowanosti králowskě, jejiž odpčircř od:
prawowúni, jakož i na pťestUpUikyoněch 6 článků n nc:
podajných i smrt Ustanowena bylau W celkU podstoUpili

fmrt pro katolickoUwirU ša 38lcté wlády Jindťicha Nll.:
2 kclrdinálolt!és 2 arcibiskUpowé, 18 biskUpů, 13 opatů,

500 pčeworů a mnichů, 38 doktorů bohoslowi a prúw,
l2 wéwod a hraďat, 161sslcchticů, 124 mčfskaUúa 110
šenských, nepočitaje ani rozličných řěch sskod a muk, jež
tisicům wěťicich byly spůjobeny, jestliže wěrnč držeti se

chtčli dofawadni fwé wirh.

ll.
Nozssiřowálň protestantišmn.
š. 159. LUtrrowo UčrUi w Nčmcich, Rnkonsich ll Ubťjche
W menssich Zemich šawáděli noon UaUkUobhčejně
panownťci, w městech pak magistrcitni úťady, a podle
nich pozwolna núsledowal lid. Prwnim sioUpeUcem LUte:
rowým a hlawnsm podpúrcem jeho UčeUibr,xlfafký wo:
lcnec Bedťich MoUdrú (Jx r. 1525) a jesstč horliwějfsim
obrcinccm a rožfsiťowatclem bratr a Uásiupce jcbo Jan.
Téhož časU Uchytil se LUtra takč lankrabč Hešscnský
Filip (r. 1525), jemUž LUtr spolU š Mclanchtoncm dal
dowolenť, abh wedle prawé tnanželkr) fwč Kristčny, dcery
wěwodU Saského, mohl pojmoUti jcsstě druhoU manžexlkax,
MarkétU Ze SahlU; toto mnohoženstwť dowolil LUtr
„kl: spáse těla i dUsse Filipa lankraběte a ke cti a sláwč
Božtlee (tak se LUtr w listU swém wyjcidřil). Těž wel:
mistr nťmrckého ťádn Mbrrrhl š Brandcnbmsn
pťčduxžcl

Rozssiťow:ini Luterowa Učeni.
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fe po pťikladu dwou prUsiých biskupů Uowého Učeni, a

pťijal od polskě korUny wléno PrUsko ša dědičnéwé:
wodstwi (r. 1525), načež doUUcowal i swé poddané kU
přtjeti nowé Uauky.

Do krajin Uadbaltických,

nyni RUskUpodrobeu

ných, do Liwonskě, Kuronské a Estonské

guber:

nie žawedl r. 1523 protestatxtfké Učenčwčwoda Walter,
jenž fobě od welmistra

Uěmeckčho rdtiťskébo řcidU neod:

wiilost wykoUpil, Uačežr. 1539 markrabě leém

Bra:

Uiborský, dratr wěwody prUikěho arcibiskupem se tU stal
a tak celé Liwonsko zprotestantil. Do KUronska pak při:
ssla podobným spůfodem nowá wira pťičiněnim wéwody
Kettlera, zwlássk když dofawadnt biskUpJan r. 1559 fwč

biskUpstwiprodal a do cižiny odessel. Do Pomoťan
dostalo fe nowě Učeni r. 1532, a týž rok také do West:
falska,
kde boťenh oltúťe a obrazy a nowi kažatelé

Usašeni; na to dostalo fe r. 1534 do Wirtemberfka
a rokU 1542 wnUcer do BrUnsswicka a do Porýnu
ska,

takže ša tU krátkou

dobU půl

Nčmecka se k UěmU

pťišnáwalo. Nno po Uzawřeni mťrn w NUZšbUrkU rokU
1555 pťidali fe we 20 letcch wffeckna mocnčjfsi ťiffsiei
knťžala mimo dúm rakonfký a mimo wéwodU baworskébo
k Učeni LUterowU. A pončwadš w Nngšbnrskěm mťrn
bylo Ustanoweno zťejmě, še biskupowě, opati a kanowUťci,
ktrči pťidajč fe k nowémU Učenť, maji ztratiti mťsta swá,

wynalezelr zwláfstnť fpůfob, ady an mťsta Uyni prote:
stantúm pčece pťipadla; protestantská knčžata, w jichž
žemich takowé dUchowcnfkě misto bylo, pohnUli kapitolU,
abd jejich syna wywolila za sprúwce těchto statků, Uačeš
tento, stana fe samoskatným knťžetem i dcile thto statky
sprawowal,

owssem kU wlqstxximu fwěmu prospčchU..
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Takowým fpúsobem přissla cťrkew w Nčmcich o oim
ďiskUpstwi; Uicménš pťece Uemohli protestcmté dosč:hnoUti
žrUsseUč onoho jim žáwadného čláUkUaUgšbUrského miru,
aby je práwem odejťmati a držeti mohli. QstatUč ne:
ffetťili protestamtsstť anoinci
Uiktcrak dosawádnlho Uá:e
boženstwi swých poddaUých, a dle swé wůle wUUcowali
jim swé Uáboženstwť; kniže woleUec falcký Bcdťich, jfa
lUteraUem, zawedl r. 1563 UcisilUě Učenč kalwiUskě, ale

syn jcho Lwaik

odstranl je po fmrti otcowč r. 1576

opět, anrátč
se k lUteraUské naUce, načež po jcho fmrti
r. 1583 Bratr jeho Kazimir, jsa porUčnikem Uezletilého
jeho syna, opět kalwinské Učenč žawádčl, tak že katolické
Falcko za 60 let žměUilo 1krát wlrU swojť. Než i Ua:
opak stáwalo se, že i katoličtč panownici UUtili poddané
fwé protestcmtskč kU katolické wčře, jako markrabě Filip

badcnstý r. 1571 a biskUp Wirchrský JuliUš r. 1585,
čchž se owssem takě protestanté protčwili.
J do rakonských
zemi dostalo se brzo UčeUiLU:
terowo a Ualczlo tU pťčwržence. Wideňskú Uniwersita
mUsela r. 1520 cisařem Karlcm M býti doUUccUa,aby
ohlásila papežskon bUllU proti LUterowi; a když po dwou
letech kášal w Štěpánském kostelc tamže jeden soon:
hradsiý kUčž jmenem Pawel SperatUš učeUi Lllterowoj
mUsel se dáti odtUd Ua útčke TU UastoUpil wlcidU Feru

danUd l., bratr cčsaťe Karla 7., nejprw zapowěděl LUu
terowy knihy a dal měfskana Tanera pro rožfsiťowánj
Učenť jeho odprawtti. Nle hlawnč sflcchta chúpala fc Uo:
wého Učeni a rožfsiřowala je na swýchstatcich. Posilala
totiž swé syny Ua stUdie do Wittenbergcr, odedž tito
jc anratiwsse,
Uech nowé UčeUi sami pťinciffeli, ale
i odtUd stUdenth. Uččtele a kazatele, 1akož č účadnčky do
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dwých zúmků pťiwúdčx!i. Fcrdiumdd j. sire! whdúwal proti
nim pťifnš žcřkorm, ale nenstálé náježdy Turků, kteťt

r. 1529 až kWidUi pťirazili, pťckážely mU w jich pro:
wčlděni, šwlásstě když mu protcstanté Uěmečti proti TUr:
k“úm nechtčli wojsiem pťifpčtť. Jesstě r.1564 odmitl jim
Ma:čmilich U. žádost jejich ša swobodn náboženstwi,
nle již r. 1568 wynntili jč Ua něm, kdrx.žbhl w penčša
Uých Uesnášich ža pčičinotl wcilky, a to pro febe i fwě
přislnssnikw na žčxmcich, awe wlastnťch městech awesnirich.

Do Štýrska

dostal se protestantišm ze Súlno:

bradn r. 1525, kdhž se tam br,xli rolnici proti jwémn
žemčpúm:. arcibikapowč totiž, šbonťili„ w ZúmkUjej oble:
hajťce. K Uim bržy pťidali fe i Štýťané a porazili hejt:
mana šcmskébo Dittrichsteiam„ kddž š 5000 wojcřky proti
nim túhl. Přemoženč jfon sice núslednjieibo rokU, ale ttm
přece Uešastaweno fsiťeni sc Uowého UčeUč,takže již rl 1530
w Hradci i kažatele i Učťtele jek,xoUalezúme. Na sněmě
řišském w NUgšbUrkU r. 1547 žcřdal již hejtman zemský

we ŠtýrskU a spoln nejhlawnčjssč podporowatel prote:
staUtišmU we wnitčnťch Rakonsich we jmenU Štýťanů
swobodn náboženikou pro domácč obywatelstwo, ale
tcprwě r. 1578 Udčlil jč stawům wladať jejichKarellle
na wssech žúmcčch, pak w hlawnčch mčstech (w Štýrstém
Hradci, w LUblani a w Celowci) pro msseckyjejich doo

máci; než i jinč měli k jcjich slUžbúm Božim pťistUpU,
ano misty loUpeUy i katolické kostely, týrúUi knčžč a žao
wáděUi nowi kašatelé.

Také kU Slowanům w KorUtanech
jiřřš,

a w Krau

jňkož i řřřChoxrřďúřsiň,Siňřďšřřjkřč, Srďsill

ň Dať:

matsiU w té dobš pťifsla Uow.i wira. Nejwice o to pťi:
č:inil fe duchowrxi sprciwco! krajiUský PrčmUš Trchc
1?
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(r. 1550u86),
jcnž ť,wrliwého pomocnska měl w Mio
chaln Brnčičowi r. 1574.
Do Uher dostala fe nanka Luterowa z Witten:
berǧcl, odedž jj stndenti Uhcrssti domů pťillesli; alc
katolici opirali se tomU w té miťe,
jněmn ťťšskěmr.1525 wPesjti, aby
LUterowi jwých statků zbaweni. ano
br)lid Nle w témž roce přihlúsilo se

že nstanowelto Ua
wssicknipťiwrženci
i na brdlr trestčlni
5 měst ž Hoťenich

Uber přece k těto Uowé wťťe„ a po smrti krúle Lndwťka
w ditwč! n Mohače r. 1526 rožmcřbalcl se jesstš wťce,
žwlcisstě když silechta Uherskčl sama ji přijimala.
Scim
palatin Nadašdy,
jscl sprúwccxm šemě, stál w čele pron

testantů (r. 15,18); ano za Ma:imilicma krále, nastnpce
Fe!rdincllldon::cll

pntťčla

wssecka

nižssi

a wyšfsi

fsle!chtcls

mimo tťi rody a wicč než 1000 obci k protrstantišrml.
Nejwice wfsak fsiťila se nowú nanka w oněch krajich
Uhorsiých, jcxž ankům
podrobeUy byly, tak žc fami proZ
testčxntsiti dnchownť therstU
čikxáwali,že prý proto jeU

Bjih Turlňm tolit witčzstwi Udčlil, aby se ewangelinm
(Uowě. LUtčrowoj mohlo rozssiťowati! Nle jen menfsina
přidržela fo angšbursťěho wyšnúni, čili jak mu řiťali:
Uěmcckého; wčtssincl přijalcl wssak Učeni Kalwinowo„

čili

maďarskš, jak je až dojud jmennjť.

Do Sedmihrad

pťinesliLntrrowo nčeni domácť

knpci z Ljpsta fe wracexjici š Učkterými jeho spisy. Na
to tam přissli dwa kašatrlé lnteranssti zc Slezska, ltečť

iami posloncháwali kašani Luterowa. Nč Lnterowy spisy
fpáleny a pčiwržencům jrbo ztrúton jměni a mečem
i ohnčm wybrožowúno (r. 1523), mčsto Sibin přece
r. l529

wypowčxdělo Urjen knězo, alr i wssecky katolity

z mčxsta: a Brassow následowal (r. 1534) brzo po nčm
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wssemi tamčjfsimi ešasy,
krajaUa fwšho LUtera.

š. 160.

pixijnw wirn
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Učxlncckčho

Protrstantčšm w Čechňch, na Momwč a

w Slrzstn.
Smlonwolx Ua suxšměKutnohorském r. 1485 mezi
kčxtolikua Utrnkmisty (přčjimajicimi pod obojifpůfobolx),
od krále Wladislawa potwrzenon ašňpisem (deklextem,
majcxsiatem) tehož krale od r 1508 proti PičhčlrtUm
(čestým bratrlm) bt)lo w Čechach jenom dwoji wUZnanť
(wiry), zakonh šemsiými dowoleUé a chraněné, a sice
katolické čili sirana pod jednou
a Utrakwistické Ucbo
strlma pod
oboji (knlistická). WsscxckajiUá a jakúu
koliw wyzn;iUifbyla w žemi zapowěšcha a tresty stihámx,
a chtčla:li w Ccchách fe přcre Udržcti, sirýwala se pod
jmenem „slrany pod okoji“, ač konsistoť Utrakwistická
odmitala je rozl)odně od fčbex N jen tak se mohlo ftciti
že i pťiwršenci thšho Učem Ualrzli hned ž poč.itku
w Čechach šakonitého útUlkU Sem počitame Uúboženskš
buUtť fpusobene w Crchúch Učxnim M LUtcra z Němec
jakož ř domúcťm 6 chcm uu bxntrčm Matějem poUo
strwmkem.

Matěj

poUstewnik

pochazeje zr Žatcc, jsa ťe:

mcsla nčkdr) kožessnického, tr.iwil pak několik let Ua poussti
„Ua horách U jw. Wojtčcha bliš od txory Bonbťnsié“

(w Pisxcckn), odedž r. 1519 poslal Ua podšim list radč
Prčxžsté a erzh přissrl do Prahy sám, kúže proli wsselikým
nofslechrt:wstem

ostrowě,

wssxxdy„ obyčejně pod ssirým Uebem, Ua

na břehu i w hofpodě.

Wyltikal

wzdčlano,ftť a bezonť,xonno,fti paxwal,y a piifobil

UcwssedUi
w dUchU

18.
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Petra Ebclčickěho Po nťm rožfsiťil podobnch čximxost
Týnský faráť PodUsska i Ua članky wiry we fmyslU UčeUť
LUterowa 1ež tn pťed mm (nejdřiw w Čechach) hlasal
již starý jedeU kněž, dťlwc mUich farať U fw Křiže, po:
šději profešsor na Uniwersitč Pražskč jmenem JaU MirUš.
Marně zawrk)owala fynoda pod oboji lUteranské UčeUi
jejčch, nebo Podnsska i pomocnčk jeho Wáclaw Rožďae
lowstý dopisowali si již š Lntrem a odeslali mU i srijy

anowy (j519), a faráť fw. Hawelstý Počátek a kazatel
Betlemský Martinek wyhlcissenibdli w Praze

prwni ša

„Bllter:ia!xy.ee Také farciř Jan w Německém Brodě a
dle Uěbo Uěkteťi kalifsničtť farúťi w Praže
opomijeli
dosawádni obťady i úctn nejswětějfsi swátosti a slaweni
swcitků. Brzy přissli takš z Nčmec do Wrahy kašatelé
Uowého Učeni, abd zťskali zdejfsi kmenowce swé naUce
LUterowč ale kalissnici čessti z wťtfsi čáski postawili se

proti nim jako jiUdU proti pikbartUm

Když wssak LUter

sam po disspUtaci w Lipsku, kdrž mU spilárw „Čechún
hUsitU“, wydawal se za stoUpence HUsowa a pťiwrženci
jrbo w Čechach blasili fe k podobojim: tU weliký počet
kalissmkůw (podoboji) pridržel se n:auky Luterowy. Tehdaž

prúwě přifsel ž Nčmec (1521) do Prcchy mUich Tomciš
Mňnšer
šc Cwikowa, powěstný zwálky selskéw Něm:
cich a púwodrc „Nowokťtěncůw“, podciwal tU pod oboji
a kúž,al Uěmecky i latjnsky

w Týnť,

w

chtlcmě

i U

Bošiho Těla ano i we roeliké kolleji Karlowš mezi mistry.
Sdnoda podobojť w Praze dáwala wýstrahh před nowým
jeho Učenťm; ale lid pražsiú boUťil se již, wdiraje sc do
klúfsterů U sw. Jaknba, Matky Boži sněžné a U sw.
Klimenta, roztlonaje wssecky obrazy a fochy swatých.
Kněz Martinek pak počal w Betlemč sloUžiti „msse
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sswábsié“ jak řikali, t. j. rozdáwáni swcitosti wečcče Peině
pod oboji dle Učeni a pčťkladu LUtewwa bez obyčejných
při tom obťadů cirkewnich, ač fe Uniwersita proti tomU
wzpťrala (1523). Yno obec Pražská majťc za prwltkho
konssela od krúlc Usianowenčho Jana HlawsU, nowot;im
we wiře pčťšuiwého, wypowěděla čtyry horliwé dUchowni
spráwce ž Praby, še prý pobuřUji lid, k.ižice protř no:
wémU UčeUťa brojice protč bratrU Matějowi.
Brzd
pak na to byl wywolclt ža jednoho ze čtyr administratorú
ťonsistoťe pod oboji a hned potoUž ša farúře Týltstél;o

Hawel

Cahera„

faráč Uč!kdyZatecký, jeUž pojlchč

tři měsice U LUtera we WitteudergU byl ztrciwčl, požťwaje
úplné jcho přižně a důwčry, takže mU i psaui jeho do

Čech posiami půwodnč sám skladal.

Prwni

bylo z 15.

čerwellce 1522 ke stawům českým pod obojť, aby fe Ue:

poddúwali papeži; jčně i tiskem wydaně r. 1523 k radč
a obci Pražské (o práwU jejich woliti a Ustanowiti sobš
kazatelc a knčžť dlc wůle a potřeby swé), přinesi také
fcim Cahera do Prahy q práwč tim Uejwice dosčchl dotčea
Uého powýssenť. Jiný list poslal LUter ftaroměstsiémlx

kancléři Dr. BUrjanU Sobkowi z Kornic, jenž pro swé
horlřwé hl.úsani Učeni LUtrowa pak š Prahy byl wopo:
wčzen (1525). S EahcroU pixissel do Prahy také jedon
AUgUstian Z Nčmec, jenž kášanim swým Umoho Pražanů
Nčmcú pro LUterowo Učeňč zsskal. Také bratťi
podalť LUlrowi již r. 1522 přcklad fwých blawllich
wčroUčných, a Luter poflal jim odpowěď obssirnon
écskU 1523 w Litomyssli wytifstčrloU, alc bratr

xeutúš, jja dUchowni blaon
mU jelstčx obsslrnčjfsim

č:essti
spijú
č po
jejich

jednoty bratrské odpowčdšl

spijem.

taté hned

lilstčxným, Uro

mohl je B Uim wUnl ohlrduč jlow Pauč (lotol jcst lčlo
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mč) pťere dohodnouti. Pčxičiněnim Caherowým pťijato
Ua sješdu podobojich w Praze 1524 sire 20 článků wč:
roučných dlc sUU,xslULUterowa;

ale lid obecný (kalissnický)

Uefouhlasil š nimi zcjme:xa pro zawrbowáni ceremonič a
dosawádui úcty Uejjwětějfsi sw.itosii, čimž thrra,
bojc
fč o jwé postmorni, Ua rychlo se obr.itil, haUč m,mi tok
Lutrra,

jnko jčj btjl diečwr chw.xřlilj

Hlx.ani pohmltfon ktom:l knlo mn, žo r. 1523
wywolcu ža pri:nasa čjli prwnibo konssrla Prňžslého
Pasejcf„ načrlnik sirany pťifně kalissnčckě, ftrrý dal od
zwlcčšjlni fomišjo wt,dprarowati U Uowých čl.inkči („wý:
pewšd“) we ftm)ilu podoboji proti stronč wýssr zmčnč:
Učho M.:rtiuka Bctlcmského lLUtcrowU učcuf naklouěné),
Uačeš tento š 18 jinými fučžťmi š Prnhy fc wt,dstěho:
wal; Uaproti tomu paf oni čtUťi dťiwe wdpowěžonť teď
Uazpčxt b!,dlřpowol.tni.

Také krcil Ludwik posilal

mčftům

črsiým rošfaǧy proti spisixm a kcižančm Uowotáťským, a
bržy flyssetj bdlo i w šrmi pofmčxssnč a hauliwč pisně

proti stouchcům Lutčrowým,

od strmm podoboji i od

katolické. N bršo potom bl,xxliš Pr.ehw od sousielů wyo
powidani a wyháuěni kUčži, Uolxootúm pťižuiwi a od
králr wd;mošrrx roškaž, aby Llltrr;ixxi w Pražr trpěni Uec

byli;

obďwatrlé Pružsstť pak mničli pod Uwarowúuim

tčožkých trrstň

šuati

rnkou

d.iUim přcxd Uxčstjfým úiňdexn

pťi:

fr kn wssrm člaukiim Učrlli kalčsjnického (1524)l

Kdďž alč Pufsrk Za Uowého flxúlr FordinaUda

1,

(1536)

taf

wčxda jrj býti Uowěmu nčeui protiwuébo,

daleso sr odwážil, žc nčkolik osob Uowojám pierjťcich, dal

ža žiwň upálčli; tU kseil Fxrdiuand Pafsia složil z kon
sjcxlslwi a wdpowčxdčl z Určxsia,(šabrra

je wl)slčljrxxoeali(l529d,

pak mnfcl žr Zrulče

šačxrš oslutnť wdpowč;cnei

modlš

Protesianňšm w Eechňck!.

279

se bez pťckášky Uňwrx.ititi. F:lxdi:mllš bránčf weťejnémn
zawňdčxni Uowého Učeni do kostelů we mčxstech erilow:
siýche awffak Ua panstwťch púnů a rytťťů Uemohl 1oho
prowésti, takše Luteráni brzy br,dli wětssiuou we strchč
pod obosi a rd 1541 i toť,xo dowrdlis žc luterán Jan

Mystodol za admiUistratora kollsistoče pod obojť byl
zwolču. Tento swolcxw duchowensttoo č jwč:tťkú anstwo
čejko:morawské strany podobojk Ua poradu cirkewns, chtčl
je r. lšch: do tcibora Lntcrowa přewésti, pťedložiw jim
otazty o mjsi fwoté. o úctš jwatýcd a o dobrých sint:
cťch a náwrlw

Ua odstrňnčxni muol,n)ch obťadů boljosldt:

žcbných. Nle pro odpor ;Uačné čásli přčtomných uepro,
wedl zamčrn swého. Krúl Ferdimmd nalehal na zachoo
wank kolnpaktat; Uež pciU š Pernssteina wdžýwal rokn:
jicich, aby fe prohlasilť, že jčm kompaftasa nedostačnjče
w čemš mn iMystopol pťifwědčowal„ a že jeu dlc
ptsma jwatého ťčditi fc chtčxjj. We Ferdinand trwal na
pťisném zachowáw.ins kompaťtat, a proto Um,sel Mysto:
pol dle wýslowného rozkašu krátowa wéfti jlawný prů:
wod o Božim

tčxle, jak to U kalissuxků dojud w obdčrxji

bhlo„ ano Ferdincmd wr)dal brzd Ua to mmldat,
wssccky chrcimd jeu

katolxkúm

a

kalisfuikiřnl

aby

Ualešrld

l!547), a kdyš tťm huuti lntrrnujké Ueudnssrno, w:xpoe
wšdčxl i 50 jejich duchoinch zc zcmě (1555).
W tč dobč!prowadčxlipak patro ni ko dt olii (Kolx
latorowé) jami ro;ssňťow.ini naUky LUterowy w zomi
české. Zadržowali katolickému sarxiťi desások i jiué přijmn„
a Utiskowali jej wfselikým spůjobctn, aš tento jám je
odstěhowal, Uačež protestantfkšdo, tťcba šc Saš wypu:
šeného dnchowniho na tu sarn dojadčli, odftraniwsso
ž kostela také hUed obrazy, sochy„ rouclml Učldoby, waru
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ljanh, zwony a wůbec wsie, co připominalo katolickou
boboflllžbll. Jindy žaš poUcchúno wsie, a Uow,ý faráť
z počňlkU jednal wr wssem tak jako faráť katolicky a
pťjprawowal fodč! jen zwolna pťldu k nowč wčťe dilem
kckzanťmjwým, dilem tťm, že znenúhla jedeU obťad

kalolický ža drllhým wynecháwal.

nátni

pomčrd

Wčxbecbdžh p atroa

tehdcižwelmi jmnlné. Zádný farúř

neměl bezpcčnél)o a trwalého postawent; naklcidúno š Uim
jaťo š :mjatým služednikem. Nebo nejen že powoláwal
patron Ua Uprcřždněnonfarn jen duchoinho podlé fwé
chnli, ale kdhž se mu znelibil, zadržowal mU wssecťy
pťijmy, takšc pak faraie„ chtšj nochtčj súm odejčti mnsel;
Uedo stal:li sc mezi lim patron přiwržencčm Uowšho
Učeni, UUtil i knčze k tomU kroku, Uebo ho wypowěděl;

a tak je obhčerě z takowých přičin stčxhowali po jaru
okolo sw. Jiči farúřowé jako jini :wjrmnťcř, a býwali
také dofažowúni, ncdo najimúni wlaftnč, od patroxlú
jako onino proti pňlletni mýx.dowčxdizUmřcl:li pak sUěz,

dťiswojil si palrolt i pozčxstalost

jcho, až fnčm Praž

jt.ý r. 1552 i knčšťm práwo ksjastowaci zarUčil.
Blle pťeš wssecko toto úsili Ferdinaťxda 1., kralc
čcstébo, ssiřilo je nowé Učeri nenstale w Crchách, mezi
kxalissniky, což Ukcišalo fe zčejmč! přj nowém odsazrnč
konsistoťe podobojť, kdežto stawowé scsadilt nestúlého Ud:

ministratora Mystopola,

a Ua jcho mťsto žwolili nowé

wiče naklončrného JaUa Kolťnu, ano koufistoč wúbec přťn

žniwci LUterowa Učeni odjadili (1555). thž pak totéš
Učinili ir. 1.559 a opčt 1562, Ucpotwrdil jim krul
wolby jejich, popiraje jim k tomU práwa, jež arci žado
Uým dokladem než polchým zmdkcm odiiwod:úti Ucmohli,
a objadil jam kousistoč pododoji jwými mnži„ nojdťiwc

Protestantiďm w Čechúch.

281

totiž Mystopolem a později sw. MitUlášfkým farářem
ž Pralgy Martinem z Mčlnika, kteři oba ncpťidržowali
se Uowot Uaboženských. (1562).

Nle po smrti Ferdinandowě (1564) Uedbali Umozť
duchownť pod obojť tčlo konsistoře, rozssiřnjlce wssndc
Učenč Luterowo. opoUsstějice obřadd i obdčeje rirkewUč,
šwlč:sstě když widčli, žc Uowý krcil Ma:imilian ll. pú:
nňm a rytiřům w x!)čakonichangšbursié wyzUáUidowolil.
Wňbec pak Ujazowalo se již lak pcwně protostantftwi

wšemi že mčli r 1565 již swého žwlasitnťho fUper:
intelldenta (wrchniho dozo:ce Uad dUchoinmi) w Čechach
w Schonsichtu a poždčji w Lllmaberkll w kraji Chebstém
Konečnš koyž přtssel Uowý krcil Maxmiliun do Prahh
(1567) wymohli Ua :lčxUftawowé pod oboji žrUsseUi
kompaktat,
jež doťawad bylh zákonem šemsiým, don:
fajice takowonto ceskon swým čafem dofúhrxomi šakoui:
tého Ušnani, když přidaji je k protestarltiďnm, jelikož
dle kompaktat jen katolici a pododojť w zemi byli Uzncini.
Při tom zadali kU krúli žčidost, aby jrnčli sobě admiUio
stratord koUsistoťe podobojť fami woliři, alc k lomU
jcsstč Nťa:miliáxr chpřiwolřl, obsadč žase misto to horli:
wým Utrakwiskou Jindřlchem Dworfkýčxc. opntem Emauďo
siým. Nato wcsskera fslrchta š mčfty žadali rla jUémč
ša žakonitš Ušnčmi konfešjc auǧšbUrské, š niž prý ionc
dlasi, což krúl také odmttl (1568).
Nle slawowé protestantsstť od UmyslU swého Uca
UpUsiili a dofňbli pojlšže re l575 Ua fnšmn Pražském

zwlásitni

kollfešsc črské jestawenédle augšbUrskc

a dle wdznani bratri Českých do Uiž drijato LUterowo
UčcUi o osprawcdlnenť clowčka ponhoU wěron a Mca
lanchtoawwo o dUchoinm přijimúlli tčlxl PciUěe
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Konsistoť pod oboji Učiučna od kr.ile erdwisloU
a postawech pod práwomoctwst a dozorstwť stcxwů, ttečť
administratora i přisedťci do Ui sami wolili, a Uad Uimi
žwlásstni došorce (desenforh) jesstě že sebe Ustaslowili.
Po předložens Uúwrhu tohoto. wyprncowanékjo od dwou
boboslowcú, dal krčřlkonfesši tuto prosionmati rozličným
ofobám, chtěje tcxk časn Uabdti k rozmyfslenť a průtahn
wěci žúdaně. Jelikož ale QAč.xxmiliaUzamýsslel na témž
snčxmn syUa fwého Rndolfa dáti od stawii ša krcile českébo

woliti, pčisllbilprotestasltjfým stawům krúlowsktžlist (maje:
stat) o žarUčeni fwobody

nádoženskě, nechtěl jim wssak

k žčidosti jejich dáti UjisstěUť to pťsemně, obáwaje: fe Uc:

pťťzttiwého doij

jebo U papeže, i w cirkwi wiibec, aU

bdl čkmiko:nčmecký!n cťfnřem. Mašsmilian Ue;měnil wlasinčx
ničebo w poiaweidnim čadll, Uýbrž otewčel stawům Ue:

katolťckým možnoft, ady sobč wěci swé ťadslěji Uprawili.
Psoto bUlo od UčxhoLuteranům dowoleno, woliti sodč

zwlásstnť

defensord,

patUácte počtem a pro kslždý

kraj jednoho sUperinteUdrnta, aby nad poťúdkem a kázllť
mrši iwými bděl; UicméUč w králowských městech Uefměli
protestaUtské kažately mťti, Uýbrž rozkxazúslojim, sprawo:
wati fe jak poiawúd koUsistoťi podobojť a nemšniti Ui:
čebo wo starých kostrlslťch ťčxdrchstrmm pod oboji. Wůboc

pak wštahowala fe celei tato fwododa UabožexUskajen Ua
sslrchtU (Ua páUU totiž a rdtťťc), a Uťkolrwina mčfskmly

anebo docela na wenkowand.

Na MorawU

dostal fe protestmxtišrmlš Uejprwé

pťimo z Němcc. Hnrd r. 1522 přissel sem borliwý ka:
zatel Pawrl Sperňtalš, žatámý jwýut pčlsobenim z Widnčx
a Solnohradn, a pťijat jest š welifoU radoftř od Nčmrň
w Jihlawč,

1akže fe tU Ujadil.

A praiwě jeden Jihlau

Proteftantišm ua Morawť.
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waU MartiU Gšschel, jsa z ťúdu premoUstratského w Že
lswč a zastúwaje úřad swětkciho biskUpa w Qlomonci,
pťidal fe w MikUlowě k nowémU učeUť, Uačež brzd farúť

Tchexl w Dworci ťUBlomouce) Uáslcdowal. We Zuojmě
pak podporowaťa rada měftská rozhodUě lUteráUskč kcxša:
tclr. tak žextn jeden po drUbem Uxisledowal (r. 1542uw79)
a celou dnchowni spráwU išrx sskolou šastáwal. Také
du Qlomoncc dosudila nnčsifkeirada lntexrcinškéhokazatrle,
kdt,!ž Uak pťťwrženrč jcbo oswátrich

nčxinili Utok Ua kla.isstc!e

domiuik.xnifú, Ucpotrestala je ani za toto Uásilč(r. 1555);
auo katolický farář Ndlcr u sxo. Blažcje pťessrl také
k nowémU Učcxnč,a kdhž proti nčxmu odpor zdwižen, stala
fe krwawá bonťe U jeť,xo stonpenců (r. 1557).
Totéž

Učjuil farúř Hog w měfteš Djoblaze r. 1566 a Uassrl
pťižně i ochrany u tamnšjssi sslechl!,ďi mčsskanstwa (r. 1566).
W tonž dořxupak dnchowcnstwo Morawské pod oboji fe:
stowilo

také zwleisstnk konfršsi,

jež Uexjwťceš aUgšbUrskoU

soublňsila„ a tak wlastUč jpldunli
sfilm meri bdla UúrodUosti

š Lntrxra!m, jichž wět:

Nčxmcxcké.

Wc wrdle wlastnťch Lnterauů rožmabala se Ua Mon
rawě (rosU 1526) šwlásstni odrnda jcxjich, od LUte:
rowa Učxruťoddčelruá pod jmčuem Yuabaptistii

wokťtč!nrň.

čilč N oe

Půwod fwůj odwošowali od fonkcuika

Mčkulásse Slorchn a ka;atelc Tomúsfe Můnšera zc sae
fkčbn Cwikowa. U;Uxiwali totiž LntcrowU resormacť jesstč
šauedostatečllolx, chtťcemťti cťrkew jeu ;r. famých swatých dle
wšorn cirkwc prwotuť ža časů fw. apofstolň, U?chtěli
Uloši frbou trpěti anř ro,zdiln ftawU a jmčmsi ani řčid:
dných sň.xtkii manželfkých. Dúwěťowalč také pewně, žc
Dncl,x fw. bešproftťedně půsubi Ua každčho wěťickbo

zwlúfsk. a tndiž náslrdkem dloubébo dUsseinbo napnutť
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přicházeli pak často do wytršeni, a tU prý pťijimalč
zwlcisstni zjeweni Božť, jež jim ani pismo swaté ani
kněz Uemohl dúti; proto odmťtali wsselikš wrchnosti dU:
chowni i fwětsčé; onik sami sebe powažowali ža čistč a
oswťcené. Hlawnťm žnafem jejich bylo, že Uekťtili ma:
lých. a byl:lč

přece jčš nččdo porčcčn,

křtčlč ho dospč:

lého pošnowll, odedž i jmeno jejich pochcřzelo. Také
Ueušllúwali Nejswčtčjfsi fwútost aniž mssi sw. Na Mo:

rawč žawedl je Dr. Balthafar Hmeajer
rodilý,

š Bawor

dřiwc profešsor Ua proslulé Uniwersitč katolické

w Jngolftadtč, pošdčji farúť w Řešnč a we Waldůhmu
Ua sswýcarských hranicich, jenž r. 1526 do Mikulowa
pťissel, i famé pčmy š LichleUstcina Uowé wiťe ščskal a
sidlo jejich MikUlow stčedisstěm nowokčtčnců učinil. We:
dle obratnš wýmlmonosti swé kazatelfkč pújobil žwlússtčx
čctnúmi spijy jwými tak, že se počct Uowokřtčnců walnč

rozfsiťowal. Nle bršy Uásledkem roškašU trále Fcrdč:
UaUda, ja!ožto býwalý poddaný rakoUský we Waldšhutě,
kdež mčl spolUúčasteUftwť we zpoUře proti wládě rao
kouské, obejlcin do Wťdnč k foUdU a šde r. 1528 dUe
10. bťezna jako bUťič a kacťťna hraniciupálen. W tom
čafe wssak již pokračowali mnozť spolupracownťci w dilc
Hmeajerowč,
přichcizejicc z Nčxmec a RaťoUš, a fsiťili
scktu Uowokřtěnců w okolť MikUlowském č dcile po Moa
rawš w jiných mčstech, počťnajice (proti núhlediim Hnb:

majerowým) zawrhowati také Božstwť Páně a wsicli:
kou wrchnost

fwětskon a pťcdpowidajicr

blčzký soUdUý

deU W tšmš rocc 1528 byl Upálrn sicc Tom.iš Walda
huůičr w Brjřr, ťurš Ulkuuauu ubrč žmlůouš; uťč w RS:

ficich U Brna založlli dwa nowi přichoziz Němrc hned
zaš Uowou ober;

laktc“š w ,ZUojmč, w Jwadlčicich,

d
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Ssawkowě, kmUž fe i š Českébo Krmnlowa mxo i Z Ty:
rol celčx jedna takowčx obec bršy pťestčhowala, Ua to w
HUstopeči a jinde, takše za 20 let již 60 odcť na Mor
rawě čitalč, clč hlawUč jeU 9 jazdkem Uěmeckým. N jea

likož Tyrolan HUtter

blawni dozor nad Uimi držel.

aby Uenchylowali se od půwodnťch žáfad, Uazwčmi jsoU
Uowokťtčnci na Morawě wůbec „HUtterowskými.ee Krcil

Ferdinand na fnčmě w Praše re 1534 porUčil každého
nowokřtčnce nrodwoláeli, odprawiti, pozdčjř pak r. 1550
že země aspoú wyhnati. Yle páni morawssti hlawnč z
bmotxtých pťičiU Ujali se jich za UcistUpceFerdanndowa,

Ma:miliana

r. 1567, doklúdajťce, še jsoU lidé welmi

přičinliwi, ssetrUi a ftťidmť, w hospodářsiwi, obchodu a
průmysiU sběhli, kteťť jim wyfoký nčxjem z piwowarů,
mlýnů č z poli pořádnč odwčxději. J powoleno jim tu
zůstati, ale ša šwlásstnk welmi wcliký plat (dwč ze sta)
ze wsseho jejich jmčni, a za wysokoU daň domownť k. pu
r. 1618 po šo zl., rdežto Žčdš jen jeden zlatý platřlč.

Teprw r. 1621 ša Ferdinanda ll. mUseli nowokčtěmi
wffecky swé Usedlosti tU žaUechati a ze šemě sr wystěhowati.

Wéwodstwi Sleszé

patřilo od r. 1335 kU koa

rUnť České; a pťipadlo š Ui r. 1526 domU RakoUsko:
habšbUrskěmU (od Učhož před sto letd teprw wčtssi čúsi
jeho k PrUskU pčipadla.) Knťžata jeho fami horliwš
zawáděli zdc protestantfkoU wťrU; tak zaporUčil Jiťť

Braniborstý za čan
zpowidati, a
ani l;odinky
W Lchnici
protestantské,

Ferdinžxnda l. katolikům kázati a

klcřssternici w Zahcmi (Sagun) Uefmčlč sc
w kostele modliti ani mfsi swatoU sloUžiti.
žťťdil wéwoda Brdťťch ll. wysoké fskoly
čťmž fe wira ta nowci Uejwťccrozssiřowala.

Magistrát w hlawnim městěWratislč:wi r. 1521wyhnal
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katolického knčše z fary a Uwedl tam lUterankěho, a tláu
sstcr Frantisskánů k jeho rozkazU wypreizdnčn, ano pre:
monstrátský r. 1.629 docela iu zboťen. Krcil Lwaik i
Ferdinand, majťce co dčlati š TUrky, mcilo jim w lom
mohli

překúžeti,

takže brzo i w jiUých menfsich mčxstech

ano wr značné čústi Slešska LUteráUi sami wýhradnč
opanowali.
chwťce rozssčťil je tU kanwnik sležský

Šwenkfeld,

ač w mnohém fe od UčcnťLuterowa od:

chhlowal a tak zwanoU sektU „Šwerxkfetdianů“ Zalošil;
pči tom pak podporowal je i zemský hejtmaU wsielikým

jpůjobem.
š. 161. Dúlssi ofUdU Lntcrowa Učcni w Nčmcich (od
:nřrU AUgšbnrskčho r. 1555 až do mirU Wrstfalstčho

r. 1648.)
W mirU Auǧšb!:rǧském r. 1555 byli sice wyzna:
wači Učcnť Lnterowa zákonitč Uznúni a rownoprawnost
š katolťťy jim zarUčena, ale š tim dodatkem: „ažby se
odloUčcni opčt spojili (š cirkmi).ee Nte psotrstanté ne:
zachow.iwali Ustanoweni mirU Yngšbllrského šejmena co
se týčc oUoho reserwatn cirkewniho, že totiž odstoUpi:li
dUchowni knťže od wiry katolické, zemč a poddani jrbo
již proto Uest.iwaji fe proteslanty. Bylok w Nčmcťchtaa
kowých bisknpú a opatú dosti, kteťi nynť po swém pťc:

stoUpeni panstwč swá podržrli; ale w Kolťnč :lad Rý:
nem r. 158.xeda w ŠtrašbnrkU r. 1604 Uchrúnili je ka:
tolici pťrce cirkwi swojť.
Mimo to protestantstci knišata proti šUšUi mxgšbnrn
ského mťrU konala bezohledně pino
reformačni we swé
zemi, dle libowůle fwč wnnchice poddaným swon wirU

Dúlssi osudy Lutrrowa Ueenil
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sako k.pz we FalckU r. 1563 a jinde. Ano na některých
mistech Uúsilně Usazowali je protestanté a Utlačowali pak
katolickoU wirU, jako w Cáchúch, kdež wr,mutili sobě swé
slUžby Boži, a takě swé měfstanosty si wywolili, pak la:
tolikům bohoslUžbU jejich zapowidali (r. 1581); w ba:

worském měftě Donanšrth

protestanté wyloUčili kato:

liky z mčfskanských prúw, zakazali jim latolické obřady a
pťekazili weťejný průwod o Božťm Tčle (ra 1606).
Různé připady tyto neUstxále rozdmychowaly mezi
oděma straUama UechUča Uepťátelstwč a pťiprawownly
konečný wýduch wňlkh Uádoženské. W čč!le protestantů
postawil je wolčnec salcký, Bedťich 7. (později král čeu

ský), a francoUzskýkrcil Jindřich 17; r. 16d8 prote:
stantskú
knižata a mčsta mezi seboU Uzawťela spolek
(UUii) na wňlcčUoU obraUU, ač tehdáž katolické stawy
na wúlkU jcsstě an Uepomyslely; protestantská knčžata
rozwrhla si také již Uapčcd meži sebe katolické ony zemč,
jež prý we walce zťskaji. Rok Ua to (1609) take pau

Uownici katoličti

w čeleš wéwodon baworsiým Ma:u

milicmem, jehož hlawni spojeUcidyli: arciwéwoda Štýro
ský Ferdinand (ll.) z HabšbUrkU, jedm dUchoinch km?
žat a tři dUchownč kUrfirstowé nčmečtč, k podobné jed:
notě zbrojUč (Liga) fe spojili a bylaby jisté wcilka lyned
wypUkla, kdyby w tč dobč práwš Uebr)l zawražděn Jinu

dřich 17.,

hlamni jpojenčc protcstmltůe

Počátek wňlky

zdržel sc o Učxkqliklet, až r. 1618 a to práwč w Ra:
koUsiU ano w Cechach a w famč Praze wypUkla.

Když UastoUpil RUdolf ll. (r. 15e6) po otci
Ma:čmilianowi ll. Ua trůn, žádali protestantfjtč stawowé
čessti. aby i městům powoleUa byla swoboda Uábožen:
ská, a poněwadž se desellsorowě podčkowali š Uťadů
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swých,

aby tčdd

mohli Zččse fam.i ťonsiftoť pod oboji

osazowati. Nle cifař odepřel jčm oboji (rl 1584). Proto
wládla

konsistoť Utrakmistickú téměť jeU Uad městt,d, ať

i tn š welikými Uesnázemi a tťellicemi, kdežto stawowé
(dansiý a rytičsiý) ofazowali fobě fmy obyčerě dUchowu
nťmř protestaUtfkými, a to často jefstě wffelijnkými. N tak
Uebdlo an fpokojenosti w městech a počáde mezř stawd
w obledU Ucřboženskšm.Proto žcřdali na nowo r. l609
Ua fněmě českém protestansstť stawowé o samosiatné ofae
žowánť

koUsistoťe pod

obwjts a

odewždčmť Uniwersity

Pražské pod sprcin jejich. Když wssak jim toho nechtěl
cifař powoliti„ chdstali se k zbrojUémU deUceUť toho
wojskem sebraUým pod welitelstwim hrabčte š TbUrUa,
kterýž ž Nčmec bhl do Čech pťifsel a Uedáon teprw
se w zemi Ufadil. Tak donUtili stawowé cisaře k pode:
psimč majestátU
(r. 1609 dUe 9. čerweUce),jenž po:
wolowal

jřm žádost jejich o obsazeni konsistoťe a o fprčcwě

Uinersity;

spolU obdrželi prúwo, aby žwolili fobč de:

seniorw k whkonáwčmi a hújenť práw fwých, jakož také„
abh smčli stawěti Ua anftwich swých nowé kostely a
fskoly a dle wůle fwé je kněžimi obsazowati, nenUtčce
wsscck poddaných kU fwé wťťe; w městech pak králow:
ských a na panstwčch kormmčch fruěli fobš nhUj i mča
fskaUé a obywatelé oboji wirh statolické čili pod jednoU
a ntrakwistické čili pod oboji ť š protestanty) stawěti ko:

stely a prowoZowati jwé náboženstwi.
Bržy

wssak Zemřel cčsař (r. 16l2j;

po UčxmžUaa

sioUpil bratr jcho Mcltyaš (ll.) a když teUto Ueměl dě:
dirů„ postoUpil on a oba dwa bratťi jeho UústUpnřctwt

we wládč arciknižeti FerdanUdowi
(r. 1618),

ll. fstýrskémrl

jenž byl rozhodně smýssleni katolickšho. Týž

Dúlssi osndy Luřerowa nčeuť.
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byl w Čechách jesstě Za žiwodyti Matyásfe korUnowán. Ll
práwě w tU dobU wypUkly nowé rozepťc núboženské
dwou mčsi na dranicich českých š jejich wrchnosimi.
Byl to BroUmow na sewerowýchodU, jenž přťslUsselopa:
towi Bťewnowskémll, a Hrob (Klostergrab) Ua seweroo
západč, který patťil PražskémU arcibiskUpowi. W těchto

don měsiech wdstawěli sobě hned po wydáni majesiatU
Rndolfowa protestantfsti obywatrlé kostely jwé, čehož
katolické wrchnosti jejich lrpěti Uechtěly, an to bylo proti
majestatU, dle Uěhož poUze mťsta krcilowskú to činiti
fmč!lad Wrchnosti obrátily fe w záležťtosti této k cťsaťi,
měfskané ku swým defensorům; cťsaťporUčil zawřiti oba

lostely tyto a když odporowali, dal některé půwodce toho
Uwězniti, a BroUmowskémU opatU rozkázal, kostel ten
zawčiti, arcibisknp Pražský Jan Lohel wssak dal Hrobský
rostel docela zboťiti (r. 1618). TU swolali defenforowé
protestantské stawy do Prahy, prohlassowali to za porUssenč
majeftatU, žcidajice ctsaie, aby protestantům oba kosiely
byly anráceny. Cisať to odmitl a zapowťdal sjezd„ nae
čež stawowť pokládajice mistodržici cisařské w Prazč za
púwodce takowého rozhodnUti Matyássowa, tábli do zcimkU
a wyhodili dwa misiodržici (Martčnice a SlawatU) iď pia
fačem (Fabriciem) š oken kancelúře, a zťtdili Uoon
wládU 30 direktorů, sebrali wojsio pod ThUrnem, wypou
wědčli arcibiskUpa, opata BroUmowfkébo a jeritU ze
země, wyzdwihli wúlkU proti katolické straně, spojčli fe
š pomocUým wojskem najatým od kntžat ewangelickě
jednotys a když mezitťm zemťel cčfať Matháš, Uepřčjali
Fcrdinanda, ačkolč již korUnowaného, za fwěho krále, nýbrž
wywolili kalwinského knrsirsta Bedťicha 7. z Falcra,
pťeš wssechrn odpor katoltckých stawů na trůn český

!3
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(r. 1619). Než po krútkém čase poražer jest wojsko
jejich od spojeně sily wojenskě Ferdinandowy Ua Bilé
Hoťe (8. listopadU 1620), načcž Bcdťich Ujel šc zemč.
Slawowé odbojnl poddali se sice, ale 27 z nich bylo dne
21. čerwna 1621 na staroměstskěm námřstl rozličným
spůsobem odpraweno (skato, obťsseno, čtwrtceno, a hlawy
12 pťedUlch whstaweny na wěži mostské), w dálfsich dnech
pak pokutowáni jfou ostatnť mrskánim, zabawenim statků,
Uwčzněnim a wypowěžcnim. N k wyzwáni králowu pťi:
hlúsilo fe jesstc 728 winniků ze stawu panského a ryn
tiťského, jimž wefmčš pobrány statky„ ač pťč žiwotu w
Zemi šanechcini byli.
Bedťich falcký ďáU byl za to, že pťijal korunu če:
skou, do ťissskě klatby, žem jeho mn odúata a fpolu š
kUrfirstskou hodnostč jeho pťenesscna byla na Mageimi:
liana Baworského. Tu mnoši k chdťichowi se pťidružili,
zwlússtč král Dánský, hrabě Manšfeld a spojenci jejich
a pťenesli takto z Čech do NčxmeckawcilkU tuto, která

pod jmenem třicetileté
jest zncimáe Nle cisařsstiwůd.c
cowš Tilly a Waldfstcin přemohli protestanstú wojska w
několika bitwách. Tu ledy zdál se býti katolikům whodný
okamžik, aby je k anráceni wsjech od poflrdniho mirn
zabraných duchownťch slatku donulili. Katoličti kursirsti,
bijkupowé a ostatni stawowé prosili tedy cťiaře Fcrdi:
nanda U., aby jiš Ukončil různé ty ftčžnosti pro toto

zabráni u konečným rozbodnutčm. J wydán byl w
skUtkUrestitučni
edikt r. 1629, dle Ušhož nosseckol
co od poslednibo mťru w NUgšburkU (r. 1555) katolťc
kům bčžxpřáwčřšodňato

br,xlo. Uxeťxlo
opšt Býti anráččno,

zejmena 2 mrcibiskupjtmis (MagdebUrk a Bremh), 12 bi:
skupstwi a mnoho klássterú; clsaťsstj komišsaťi tnělityto

Dúlssi osudy Luterowa Uťenk.
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statky od Ueprawých Užiwatelů na;pět požádali a whod:
Uými ofobami obsaditi. thedně pak reformačUiho prúwa
katolických wrchnosti wzhledem k Uciboženstwi jejich pod:
daných mčli tdto miti totéž prciwo jako protestantssti

páni, toliž aby protestantssň poddan mohli wolně z kato:
lickýchzemi fe wystěhowati. Qstatně mělh wssechuywýbody
Uáboženského mirU jen přiwržencům nezmčněného aUgš:
bnrského wyzUáUi, a nikoli i jiným scktám pťiřkmlty býti.

Nle tU wložil je do wailky tč fswédský krúl GUe
staw Ndols,
staraje fe o osUdy protestantů a tonže
takě po Uabyti nčjaké země (r. 1630). Pťemobl sice
oba cifaťské wňdce (r. 163l), ale padl jám w boji
U Lútzemx (r. 1632). Nato kancléř jeho Q:enstirna
založil Ušssi jpolek protestantských stawů, a FrancoU:
šsko nyni pťidalo se k nčmU proti cisaťi, a tak wcilka
wedena dúle jesstě po 12 let i za syna cisaťowa Fere

dinanda Ul. (r. 1637) a to nejwice w Čechcich. Tťi
sswédssti wůdcowé se wystťidali: Banůer r. 1639, Tora
stenson r. 1641 a Wrangel; wojsko jejich šabijelo kněže,
hanobilo leostexlys kašilo obrašhe wydrancowalo
Uěko:
lťk tisic wejnic! městeček a mťft, a co fe dalo odwézti,

to pobráno a do Šwčdska zaweženo, úrodh Ua polich
žkažeUyr a Uowě neoslwciny, lid Utekl do lesil, Umirajc
tam hladem.
Tak zbhl po wcilce w Čechcich z 3 milien

onťl oť!hwatelstwa jen čtwrtý asi dil a ten wššelwbidš
newyslowitclně. Když čtwrtý wůdce Kšnigďmark doďý:
wal Prcchy, pťi statné oďrarlč mšsstanstwa istUdenlstwa,
tU koncčně pťissla do Prahy zprúwa o ssťastném Uza:

wťenť mirU we Westfalich (w Můnsteruanna:
erkU) r.16u18,po Uěmž tak dlonho a tak snažně wjsickni
toUžili. Wýminky jeho bylh tyto: Nngšbnrský mir od r.
lBe
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1555 sc potwrzUje a Kalwinfsli, kteťi Umji se Uyni na

šýwatř „rcsormowani“, mčjte také podobná prúwa, jako
LUteráni čili angďbnrsskč. Co se týče majetku a Užiwáni
dUchoinch statků, tU bUď rozhodným rokem rok 1624.
Kdo tel,xdáž měl Ueb Užťwal Uějaký takowý statek, podrž

jcj i Uin.
Tentýž rok rozhodowal také o UcibožeUstwi
poddaUých jak katolickým tak protestantsiým wrchnoftem;
kdo r. 1624 weřejnč nebo fonkromě UúbožeUstwi fwé
wykonáwadli, měli to čiUiti w témž fpůfobn; ohledUě wyu
žnáwačů jiUé wiry mimo katolickoU, angšbmskou a re:
formowanon měli panownici práwo, porUčiti jim,
aby fe whsiěhowalie We wssech žúležitostech občanských
mčlř msti wssak wssichni stejnác prúwa beš rozdilU této

trojč wiry, tak jako měli Uúboženfkoll rownopráwnost.
Papež JUUoceUc )(. zadal oprxáwnčný protest protč Uškten
rým Ustcmowenim mirn Westfalskčbo, jimiž cirkwi četnči
dofawúdni prúwa, wýfady i statky odňaty byly. Wlúdh
swětské wssak Ua tento protest žcidUého ohledU erzalh.

š. 162. Učeni Lnterowo w Šwédskll a Dúnskll.
We Šwédskn

stalo se LUterowo UčeUťUejdřiwe

že wssech zemť stútnim Uč:boženstwim: zawedli je tam krči:

lowé fami, i proti wůli lidn, a to welmi chytrým fpůo
sobem. Gustaw Wasa (r. 1524u1560)
chopil se rea
formace z ohledů hmotUých č politických, aby zlomil
welčkoU :noc biskupů, kteřť wedle měst a šúmků i swč
wlastni wojsko měli, a aby zmornil se jmčnť dUchoweU:
ského, jež dwě tťetiny wssech pozemků w šemi obrlcisselou
HlaYUšmč rošsičťowgteli Uowšho Uše:xi b!,!li kqnclčč jeho

Nnderfon a dwa bratťi Petrfonowé,

kteťť we Wittenu

bergU za LUtera siUdowali, Uačež jeden byl doma kazau

Učeni LUterowo we ŠwedskU a DcinskUe
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trlem w Štokbolmě, a drUbý prosešjorem w Upsale. Ti
Uamtnwili krcili, žc wsseckeU úpadck cirkchiho žiwota
pochcizi od welikých statků knčzskýchažc tedy král powimn
jesk, abh je kUčžťm we profpčch cťrkwe odňal. Nčkoli fe
stawowé na sněmš r. 1827 ž počátkU tomU zabaweni
kUězskýchskatkji bránili, Učinili přece králi po wůli, když
wyhrožowal, žc se podč!!Uje z wlúdy, pakli mU k tomu
Ucdaji swolcUi; ano pčiřkmlli krúlč též prúwos že smi
.,Uchodnč a Ueschopné“ kUčzr srsazowati a jinými whodo
Uějssimi Uahražowati jakož i „staré prawé Uáboženstwi
kťesfanskě“ Udržowati.
RozUmělo se tim arri jcxn Učeni LUterowo a jeho
kašatelů, šwlúfsk aU sněm zřejmě doložil, že wssickni odh:
watelé zemč maji jobě wúžiti „čistěho“ slowa Božiho,
jak se od cwaxxǧelických hlascltelů káže. Qd té dobh hlcisil
fe krcil weťerě již k UčeUi LUterowU, žrUssil hUed 30
klcissterů a dal sobč wydatť z kostelů wssecky dradocenné
Uádoby, nUo i žwonh k potředčx a whdajům žemským.

NichéUč podržeti kcišal Ua cirkerim

sněmč r. 1529

wětsjiUU obťadú katolických zejmena mfsi sw., špowčď,
modlitby za mrtwš a to zwlússr k wůlť obchémU lidU,

aby takoon

zmčUUwťry k;ned Ucpoznal. NUdrsan

pak

Učinil krúl arcibisi:lpem w Upsale a pixedUostoU wsseho
knčžstwa, a dal mU blizkoU son
přibUzUoU za mann
žclku. Kdyš wssak NndrsoU později Uějakého spiantč proti
UěmU fe zúčastUil, powolal král z Wittenberga sám „re:
sormútora“ (oprawce), jemnž wsjecko kněžstwo podřidil.
Knšžť, kteťi nechtčlč podrobiti fe Uowé wiře!, whhnčmi
jsoU z mistjwých a ochotnčjfsimi Ucchraženi, kteči mohli,
wstUpowali do ftawn manželstého a w mateřjké řečť

leždy Boži lolmliu
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Roku 1537 sbromáždčUé knčžstwo sswédsié wesměš
přihlásilo fe k protestantišmu,
zawrhUoUc wssecky dofa:
wcidni katolickě obťadh a r. 1544 porUčer Ua konec
jesstě w řišském fněmš úplnč odstrančUi obrazů z kostelii.

Syn králůw Jan lll. (1568uu92) měl polskoUkato:
lickoll prinrežml za chos, od Uťž a od jejťho zpowědnťka
jakož i z wlastnčho bádúnť lépe požnal wťrU katolickoU
a k Ui Upťčmnč pťilUUl. Na sněmč řťšském r. 1577 ža:
wedl opět Uowý spúfob služeb Božťch, jeUž welmi fe ka:
tolickémU pčeibčťžowal; whjednúwal pak š papežem o
opčlUěm spochi Šmědska š cirkwi pod Učkterými wýe

mknkami, an fám složil r.1578 katolickéwUzUáUiwird.
Syn jcho Sťgmlmd, jenž byl i krcilem polským a
spolU pěči matky fwé w katolickém Uáboženstwč wycho:
wán, Uásledowal sice otce Ua trůně sswédskšm; ale sirýc

jeho me,wodaxKarel, horliwú protestcmt, zmorUil se hUed
po fmrti bratra swého, zcmťelého krále Jana lll. wládp,
odwrache Šwědy od katolického krúle SiǧmUnda. J fwou
lal r. 1593 jněm do Upfaly a pťiměl stawy i kUěžstwo

fhromúždčné k tomU, že přťjali koUsešfť

aUgšbUru

fkon a žawrhli žase onen spůfob slUžeb Božťch za pře:
desslého krúle Ustanowený. TU teprw pťisfcl nowý král
SigmUnd z Polska do zemč Šwědské, ale stawowé, podo
Učcowáni od wéwodh Karla, Uechtčlijch famému a tim
mčně jiným katolčkům ani jeden kostcl k slUžbám Božčm
přepUsiiti, anž kUěše katolickěho wůbec w šemi trpěti.
SigmUUd powolil jim sice, ale přece si je proto UeUa:

klonil; Uebo wéwoda swolal po odjesz Sigmnndowč
do Polska 1595 opět sUčm, Ua Uěmš Uftanwer„
ať:y
kUčžť katolťťtť wcsměš

za 6 Uedčl fe wystčxhowali, U kdoby

Ua wirn 1u pťestoUpil bndoncně,

aby ze zcmě bijl wU:

Učeni Lnterowo w Dciuskn.

powězen. RokU l605

za zdawem
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probl:isseU konečnš kr:il SigmUUd

trůUU, a strýc jeho wéwoda Karel (l)(.)

přijat za krúle š wděčUostť, že prýz „okowú papežských“
žemi oswobodil. Tak žanikla úplUě wťra katolická we

ŠwědsiU.
J w Dánsku

bhla weliká politická moc biskUpů

a jejich statky žáminfoU k žawedeni LUterowU Uanky od
kreile jamšho. Mělile biskllpowé Uejlepssi léUa w zemi a
k. p. samo bikapstwť Roskildskč mčxlo jich tťiatťicet;
mlwzi sslcchticowé bylť poddňni er biskUdům famým a
nikoli krali, Uadto pak Udělali fodě r. 1519 Ua žemském
sněmč jesstě zúkon,

cxby jeU sslechticowé

on

bťskUpU se

stáwali. Ll jclikož panstwo š kněšstwem n sslechta š bi:
skUpUru wolili krále, a takřka š Uťm společnč wládli,

Užil KristiaU ll. (l513b1523)

UaUkyLUterowy ktomU,

aby z Uadwlcidy bifknpů i sslechty wybočil. J wyžádal
fobč již r. 1520 od Lntera jednoho kašatele a wykcjšal
mU w Kodani jeden kosiel, zapowčděl wsieliká odwoa
láwcřUido Řčma k papešč a žle narl.idalšbifknpy. Proto
wymkla se sslechta r. 1523 z porUčUictwi jedo, kni dali
fe ostatni stawowé; mezi hlawnimi obžalobami, ďroč
ukreil sefažeU, stála i ta, že zawedl w žemi lUteraUskě Učenť.

Nowč zwoleUý krúl Bedřich l. (l523u1533)„

strýc

joho, wfsak howěl jesstě wčcé Uowénm Uťeni a r. 1526
sc weťejně ža pťiwržeme LUterowa prohlásil; ač při
wolbě se žawázal pťťfahon, že zachowú w zemi wirU kau
tolickon, podporowal pťece ewangelické kazatele, a Ua

fUěmě r. 1527 pťiťkUUlprotestantům sterá

prňwa š ka:

toliky a začal o swě Ujmč beš papeše sám biskUpy nsta:
Uowowati. Kdyš pak Uowé biskupy jnwnowal, kladl jilU

za wýmčnku, aby wsscmožně UaUkULllteroth podporowali.
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LUterowo UčeUiw Dúusku.

Proto
KristiáUa

také whloUčili stawowé Dánssti jebo syna
ll. z UústUpUictwťUa trůně otcowskčm, ale

on wč:lečnoU moci si ho dobyl. načež ze msty zrufsil
wssecka biskUpstwť a stalky jejich sobě a sslechticům sobě
UakloněUým rozdčlil; bisknpy pak doUUtil k odstoUpeUi
a dal iim swobodU jen za teU slib, žc je UebUdoU Uowé
wiťe stawěti Ua odpor, což tito pťijali. Nato LUterčiw
šúk BUgenhageU powolán od krčile k zawedeni Uowšho
ťádU cirkewnťho a k swěceUi sedmi od krále jmenowa:
ných sUperiUteUdeUtů (biskUpň). Na řišskčm sněmě r.

1539 prohláfsena lUteranská

wťra za jedinč pč:m::p

jťcť (opráwněné) Uáboženstwť w zemi. Katolčri wyloUčrUi
z úťadů ř z dědictwi, a jestli Uechtěli odpťisahwmi stao
roU swon wirU, mUseli se wystěhowati; kněžťpod trestcm

smrti wypowězeni.

ij,

Podobnč zawedena reformace LUterowa i w Nor:
jež záwiselo od Dánska r. 1537. Kdo z kněži

chtěl podržeti misto swé, mUsel pťřdati se k UowémU
Učeni, anebo fe wystčhowati, což zwláfsk klássternici čč:
Uili; biskUpská moc zUičrUa a Ua misio jejť zawedeni
sUperiUtendenti, kteťi fe teprw požději biskUpy jmenowali.

Když wUUcowal krcil Uowé UčeUi na ostrowě Jš:

landš

r. 1540, chtěli sc obywatelé ostrowa radšji wy:

stěhowati; ale když po desitiletém odporU dal
bisknpa jejich, podrobili se JšlaUďané.

jim stťti

Y tak json až do dnesska w těchto šrmťch luteransstč
biskUpowč š takoon bohoslUžbou, jež katolické se jefstť
wice podobá„ Uež bohoslUžba we ŠwědskU zawechci.

UčeUi LUtesowo we Špančlťch.
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š. 162. Učeni Lnteromo we Špančlich a wr Wlassich.

1. Za cťsařeKarla 7. byly Šančly

š Ně:

meckem spojeny pod jedUoU wlčldoU (1520u1558),
a
tak přisslo i Lnterowo UčeUido Šančl,
zejmena tčmi
stútnikh a duchownťmi„ kteťť rťfaťe do Němec prowúšeli,
jako dwornj koplcm cťjaťůw brnediktiU Wiweš, tajrmnik

cťsařjkýBaldez a j. Také kUpec San

Romano

pťinrsl

ze swďch cest w NižožeUlskU nowé UčcUť do swé wlastť,

ale sional ža to na hranci
Qkolo r. 1550

r. 15:14 wc Walladolidu.

žmčchal se protestantišm

tak rychle, žc

prý by, dle soxlwěkšho letopisce, dyla celci žrmě se mU
oddala, kdyby inkwisični soUd jefstč čtwrt leta bdl w.ihal
je wssi pťťsnosti zakročiti.

ZejmrUa Karlůw UúsiUpceFilip

ll. (1555m98)

přiměl 1.2 joudú inkwisičUich k stihúni Uowotúřů tčxchto
U wiťe, n ti konalť účad swůj dežohledllč. Scim arcia

biskUp Tolcdťký Karrchza,
prwni cirkewnť hodUostúš
w žemi, držňn byl pro jwůj katechišml:š, w Uěmž iukwi:
sitoťi Učem LUtcxrowo Ualežali,

po osm let

we wězeni„

(1588). Tim fpňsobem potlačeno po několika desitiletťch
úplně LUterowo Učrnú w Špančlich.
2. Do chlch
dostaly se storem wsseckyspijy pro:
testcmtské hUed po jwém wydáUi w pťekladč, arci že
beze jmena, a rozssiťowaly se dostč meži lidem. Nic:
méUš newžmohlo se zde pťece Uowé Učenč ani Luterowo
ani chlwiUowo,
aU re l5e12 žťižen bdl šwlásstnť soud
inkwisičui jen proti protestantišmUe jenž důrazně opiral
se wsselikémU zawádčlli a fsiťeUi jeho, a ostrými pro:
stťcdky toho do koncč 16. stoleti také docilil.
Nčcménč práwč ze Sieny wysscl preiwlUk LarliUš
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LUterowo Uťeni fUue Wlassichu

Socinuš

(xlx1562) a Fanstuš Socim:ů (xř 1604),

jeho synowec, stal se zakladcxtelem zwlásstnč wiry;

stoU:

pencowé jejich nažýwajť sc dle Uich „Sociniani.“
Tito twrdili, še Uejson tťi Božské osoby, jelikož Krčstnš
byl jeU ponbým čloměkem a Duch swatý poUhoU silon

Boži.

Proto Uazýwali je „odpňrci swj Trojice“ (Llnti:

trinitáry) čiti wyzlmwači jcdné jen osoby Božskč Uebo
Unitcxry, pod kterúmž jmenem c:ž do dnesska w Sed:
mihmdskU je nachážeji, odwoznjice půwod swčxjod mlad:
ssiho Socina, který oscxdu spořádanon w SedmibradskU
založřl. Již před mem mekl se přeš Šwýcary a Polsko

do Sedmihradska Socinůw k:eajchB lc:ndrata

ž Pie:

moUtska, stana se tu knižccim žiwotUkm lékaťem (1553)
a rošssiťnje tU podobná Učeni proti swatě Trojici. Kri:
stnš Pčm byl dle Uěho jen k wykonáni spafeni lidského
obdařen božskúmi silami; nebo pťed Uastonpcnim úťadn
fwábo wzat jest do nede, aby fe tU dowěděl od Boha
jak mci fwčt wykoUpiti cl když to pak na zemi wykortal,
pozdwižen jest za odmšUU fwé dokonalš poslnssnosti
k sláwč Božť, c:by soudil žiwé i mrtwé, dročež se mU
i božskcř úcta prokazUje. Me whkoUpenť jcho zč:leži jen
w tom, že Učenim i žiwotem swým lidem cestU do nebe
Ukúzal, a smrt jeho potwrďila jen tolo Učeni a powý:
ssila jej k sl:iwč Božské. Dčdičného hřichn Unitúťi Ure
Uzmiwcxji a jen dwon swcitosti (kťtU a wečeře PúUč)
ale jen jcxkoponhých odťadů přijimaji. Nejprwé bdli

w PolskU (l538),
odkudž wssak pro ronbačské poraženi
weťejnébo křťže (ru 1858) wyhUáUi byli. Hlawni sidlo
jcjich tam bylo w městečkU Nakowčx. Pak se dostali do

Prnska a Branborska

a chposlcd do Srdmihradska,

kdcž sc až dosud Udrželi (asi 50

tisic).

W

Uowřjfsi

ProtesiaUtstwi w PolskU.
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době rožmnožili se také w Nnglij a w Nmerice (w Bou
stonu).

š. 164. Protestantstwi w Bolskn, nsl thwč a wr wýo
chodlli cirkwi.

W Polfkn

stawěly fe ssiťenčprotestantišmu zpoe:

čútkU w cestU weliké pčekážky zwlúfjtě fnahon krále Sig:

xUUnda (re 1501u48),
borliwého to katolika. Když tedy
přinefli mladť Polúci ze fwých stUdii we Wittenbergr;
LUterowy fpify, zapowěděl fněm Torunský fpifh ty(r. 1520)
pod ztrátou jměni a wypowězetxi že zemť a Ustanowil
zwlúsftnč komišsi k jich wybledúwúnť. Nle pťece rozfsi:
ťowalo se Uowé Učenť zwlássk z Uinersity
Krakowské,
deisewydántm pol,skéhopťekladrrbible wPoznani (r. 1551)
a w GdúUskU kázanim wyběhlého mnicha Knada a ftoua
penců jebo (od r. 1518)e Král dal sicc několik borliwých
Lxlteránů w GdánskU odprawiti, zwlússtč když mnozi
méfskané žádalř jej o powoleni Uowébo Učenitoho (r. 1525)„
sčfadiwsse swé úťednťky a zawedsse si dUchowni ewangea
lické; tnk krúl wypowěděl do 14 dnť wssecky LUteránh z
města. Dťiwe již Ustanowilo duchowenstwo na synodě
w Betrkowě, aby nikdo ž nich nebral do lešby toho,
kdoby se pťidržowal Uowčbo Učenč, anynť Uftanowila

wlúda (r. 1534), že žádný Polák, který bh fstndowal
we WlttenbergU, weťejný úřad w šemi nemá dostati;
ale nejen že se Uedaly takowé zákazy pťifně prowésti,
nýbrž fslechta sama fe jiUr protiwila.
Pod UástUpcem krúlem SigmUndem NUgUstem U.

(r. 1548uu72), chž byl showiwawějssim nowémn Učenč,
stala sc Polska útočisstšm a shromáždisstšm rozličných
wyzxtánťe Scm pťisslťšajisté Čeesstť bratťi,
a wedlé

3()()

Protestantstwi we wýchodni cirkwi.

UichSoriniani

u a mimoUčeniLUterowo dostalo

fc sem i Učeni Kalwinowo.

Nebo litewsiý kniše Rad:

ziwil obstaral w tom smyslU polský pťeklad pisma swa:
těho, a Uárodms fnšm polský (r.1555) Usnefl fe Ua tom,
aby sen dčly porado o Uowém wdšnáni wťry mezi kator:
lickými ebiskUpy a protestantskými bohoslowci, k Uimž i

MelanchtoU ž Němec a Kalwin i Beza že Šwýcar po:
zwčmi býti masi. Núsledkem toho, když fsiťily fe mnohě

růzrxice a polfsti wlastenci se obáwali, aby ž tohoizcm
a Uárod fám škázy Uerwzals Ufncslyse wtsecky strany Uejprw

Ua sUěměSandomirfkěm (r. 1570) kwsseobchém:l ač
welmi UeUrčitěmu wyšnáni wiry, Uačcžpo smrti králowč
pťed UastoUpcnsm Uowého Uzawřen Uáboženský mir Warc
rfsawský r. 1573, dle Uěbož katolici i dišfidenti (wfsickni
od clrkwe odloUčeni) stejných práw požiwati a pokoj
meži frboU žachowčiwati měli.

S wýchodni

cirkwi

hledali protestaUtšbližssi

fpojcnk, chtějčce tak aspoň š aposstolskoU ci:kwť soUwisrtč,

kdhž je žápadni od scbe odlUčowala. Když se totiž do:
stala Ua wýchod spráwa o UábožeUfkém hnUti w Něm:

cťch,poslal Cařihradstý patriarcha Joasasll. (1555u65)
jahna Mysia do WitteUbergU, abh se o powaze Uowčho
UčrUi sáln pťeswědčil. Když pak se tento wracel rokU
1559 domů, poslal po nčxm MelaUchtoU řecký pťeklad
auǧšbUrsté konfešse do CaťibradU š pťátolikým pťčpijrm,
dokladaje w Učm, že LUteráni pťijimaji sice wčrouťUá
UersseUi fwatých fněmů a cťrkeinch otcii wt)chodučch,
ale jeU powčry

a ťád slUžrb Božťch od Urwčxdomt)ch zeiu

padUich mUichů prý že zawrhUsi. Patriarcha wssak Ue:
dal LUterúnům an žúdUé odpowčdi. Když ale cťfař Uě:
mrcký Mmimčliau 11. pojilal jddého wyjlance Ungnada

Proteftantwi we wýchodni ciskwi.
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k tnreckémn dworU, požádal Ungnad r. l57Z protcxftant:
skoU UniwersitU TUbiUskoU we Wůrtemberskx:,

aby mn

dala š feboU miftra Gerlacha z tamlějssťbo semináťe lU:
teranského, a kanclčť Nndreae š profešsorem ErUsiem po:
slali po Učm opět listy patriarchowi Jeremiáffowi, aby
jej nowémU Učeni zťskali. Nwssak patriarcha Caťihradský
w odpowědi fwé powžbUzowal LUteránů, aby fe wěrně
pťidrželi wiry řecké cťrkwe a žúdných Uowot nešačinalie
Na to odpowěděli mU šafe LUterúni, že jen „ťkmský bi:
skUp wytýkci jim nowoty, ponřwadž poUčeUi bywsse wy:
slancem Božťm LUterem, ťťmské bludy zawrhli, ostatUě
prý i při oné aUgšdUrsič konešsi. kteroU patriarchowi
poslali, držť fe pewnč prwnich sedmi obecných snčmů
cťrkwe, nemajťce w hlawnťch článcťch wťry Uičeho nou

wého.“

Později poslali LUteráni jefstě pět jiných wý:

tiskú aUgšbUrské konfešfe rozličným hodnostǧťům

cťrkewZ

Uim na wýchodě, ale tito w odpowědi swé žádali o pe:
nčžité podpory w bčdném swém stawU; patriarcha wssak
w listU fwšm probčraje celoU aUgšbUrsioU konfešsi, za:
wrhUje

wsfecko ž msk co se š UčeUťmwýchodni

cirkwe Uea

frownáwá a Uapominá LUterúnů, bd blUdů tčchto žcme:
chali a pro spasrnť dUsse swš aby do ťecké cťrkwe wstoU:
pilil Po roce teprw (r. 1576) odpowčděli LUtercinizaje
patriarchowi, odwoláwajťce fe poUze Ua pismo
swaté,
jrž prý samo febe wyfwětlUje, zamťtajťce Ufnessenť snčmů
a obraňUjťre Uowč proteskantské Učenť. Nle patriarcha
odpowěděl opčt w témž fmyslU (ru 1579), jako dťiwe
a dal LUteráUňm jasně Ua frožUměUoU, aby jej Už wčre
erbtěžowali.
N tťm bez dúlssiho wýslede skončilo je
celé toto wyjednawáni.
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š. 185. Kalwinowo nťrUi wc Francii.

Hngenoci.

Njoe Bartolomčojsrrř.

Edikt

Nantešfký.
Reformátoťi

hledčxlřZifkatč Učeni fwénlU hned zábn

pťistnp do Francie;
Zwinǧli wěnowal krčilieFranti:
fskowi l. (r. 1515u1517j
swé dilo o prawém núbo:
ženstwi; fpify LUterowy a stoUpenců jeho dostaly fe také
brzo do země. Prwni ofada powstala w mšstě Meamx
(Mú) U Paťiže; když wfsak tam weťejnč roztrhali wh:
wěssenoU bUllU papežskoU a hanlčwě spify proti papeži
weťejnč Ua zdi pťibijeli, kázal je Pařižský fněm roze:
hnati (r. 1525) wasak ačkolč sněm Učkteré protestamty
l smrti odsoUdil, množťli fe pťece UeUstále„ wystUpUjice
UúrUžiwě protč starš wiťc; tak zohawili fochU Spasite:
lowU a Matky Božť w Pačiži, wywěsilť hanopisy proti
chfwštějssi swútostř, knčzstwU a krúlč na kostelich, Ulč:
cťch ano i na dwrťich pokoje králowa, Uačež zostťeny
jefskě wice proti

Uim zcikazy a ssest protestmxtůw

Upciu

leno. Syn Frmňisska l. JťUdťich ll. (1547u59)
byl jesstě pťifnějfsi proti protestantům, porUčiw foudům,
aby ncfsctčxli hranice. Me pťece pořúd powstúwaly Uowě
obce w Pařěži, w ereanU a Lyomxa r. 1559 protestamé
odbýwali již prwnť weťeroU syUodU w Pařiži, kdež Uowé

článkywiry apředpify o kážni dle Kalwin owa Učeni
Ustanowili.
Nejwťce wzrostli wssak protestanté Za slabého, nea

mocUéhoa teprw 16letěho rrčcle Frantřsska

ll., jenž
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jenom piič drUhého leta panowal (r. 1559m60),

a při:

jali jmer HUgeno tů.ďe)
Na nefftřsti Francie wstoUpil mšni sotwa 11letý

chlapecKarel

1)(. na trůn (r. 1560w74); mtsto Učbo

wlcidla matka jeho úskočUú Kateťina Medicejská, kteráž
prawě šbožnosti postrňdajir, brzy katolčky brzh šaš pro:
testanth podpolowala, podle toho, jak fe ji prúwě k pro:
wedrni rozličUých pletich to Ucb oUo wýbodným zdúlo.
Brzy whssel rozkaž, adh HUgenoti žádUých schůžekerd:
dýwali a wybrožowúno jim whpowěšenim še země; ale
protestantě Ua zúkaž ten nedbali, a mnol;ých násilč proti
katolickým dUchowUťni fe dopollsstěli. TU šaťťzeňa tedh
fpolečUú rozmlUwa mezi oběma stramma, k Uiž se i
Beza dostawil, ale jako podobné rošmlmdy jině šůstala
beze wsseho wýsledkn, načež pťičiUěuim KateťiUh Media
cejskě powolena HUgertům takowá swoboda núboženska„
abh mimo města swé služby Božč a shromáždčrň wssUde
jinde odbýwati fmč:li, dťiwe wssak odňatě katolikům koa

stely nawrútili (r. 1562).
HUgenoti wssakUepťestalipokračo;ďati (r. 1561u62)
we

fwých

UňsilUých skUtcich, Uičťce kostrlh a zapalUjice

klússtery, zejmena w jižnich krajich Francie, ldež ostatky
swatých, bohoslUžebné knihhi oděwy púlili, obrašh a ole
tářc boťili, kněže i mUichy tUpili,. týralt a wraždili, ostatUi
pnk katoliky k wystčhowúni donUcowali. Tak zbořeno jen
.b

ýny

ee) Jmeuo to jest Uejistčho půwodU a rozllťně se wykládá. Neje
spisse powstalo w městč TUrU, kde strassidlům tak ťikali; přie

wržeucům uowě wjry pťezdiwúno HUgertň.

protožr z počátkn

jsonce zal,mleui w uoci tajnč se shromažďowatč, bojice se proo

zrazenl a prouúsledowúui.
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w MoUtprllierU 46 chrámů, w ercmm

19, jiné puk

zUrUctili a jako biskupský chrcim w Beziern w chléw
obrátili.
Nno i hrobd otwťrali, wybažUjťce z Uichkosti
zemťrlých, jxxU proto še byli katolťci. Bl to wsse Uepá:
chala jen lea wássniwcř, nýbrž kašatclé po předchozim
Ufnefsenť stawčli se w črlo sefsikowaUého šástUpU, po:
wšbUšUjice jej k wýtržnostem a sami násilť konajice. Tak

Uzawřela hUgerlská

konsijtoř w Kaftrn (Castreš),

aby

městský hejtmaU, kobokoliw na Ulici naležne, moci na
kázcmi doprawil, a tento chopil se i Učtterých kněžť od
oltáťe a wlekl je do shromáždčni protestantských. W NimU
(Nimeš) UsUesla fe sdnoda 70 knčžť„aby wssecky kostely
w městč i w diecéfi fboťeny a katolici k přijeti Uowého
Učeni ncisilim donUceni byli. Ano i w Pařiži sumé wra:
zili Hugenoti, kdhž bylo jejich kášanť zwoněnťm blizkébo
katolického chráxmx pičerl:sfeenos do tohoto kostela, porcmilt

a pobili mnoho pťťtomných. a pak wssecko roštlonli a
teUctťli, co tU jeU Ualežli. Nejwětssich ohawnostť pán
cháno se swatými hostiemi; tak w NimU protestcmte
ským kašatelem rožžnťenť Hugenoti hodili fwatč Hoo
stie ncx hranci,
tancnjice okolo nich a wykťikUjice, že
Uechtěji cmi msje, ani model ani modláťů; totéž Učinili
w Kastrn; w Paťťži pak w kostele sslapali na bostie po
zrmi rožházené. N pťi tom byl Bexa súm přitomen a
psal o tom KalwiUowi. že dofáhli šnamenitčho wťtězstwť,

za Uěš prý ilnssi BohU děkowatil Johanna pani w Be:
cxcrnnlodňala knčzstwn wssecky statky, wybnala je, powo:
lala hugenotské kazatele a wylončřla wssecky katolikh z

úťadů. Pod žtr.;iton drdla úřaduikňm swým porUčila.
ady žabránili prčcwod o Božim těle a zakúzala wůbec
wsjecku katolickoU bohosinžbU, ač wělsjina

obywatelů

tč
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krajinh bhla jesstě katolická (r. 1563). W Qrter dal
Ua jeji rozkaz marfsúlek MoUtgomery po dobyti města
3000 katoliků zawražditi, meži Uimi děti, ženy a starce,
a w Scwcrn 200 kUěžiUwršeno do propasti, když er
chtčli odřici fc wťrhǧ ostatnk pak skrylť se w lesich Uebo

wystčhowali se do Sančl

(r. 1569).

TUk arri Uebhlo

din,
že i katolkci stawčlč fe Ua odpor, brúntcc jměnť,
žiwoty i wťrU son. N to wssecko byly jen pťiprawy a
pčcdchůdcowé wálky Uastáwajicť.

Prciwě před wUpUkUUtťmwálky UábožeUskě
(r. 1562u1570) pťeswědčowalBeza HUgerty, že jest
to jejich powiUUostť, chopiti se zbraUě a wésti wálkU ob:
čaUskoU, a syUoda jejich r. 1562 rozhodla „dlc slowa
Božiho“ UUtUost wcilky, Uačťdiwssi fpolU posth a flawné
modlitby ša sskastné jejť wedeUi. N ťdlxž jedeU dUchoin
jcjich w LimosiUU psal krúlowUš, že Uikdy nepťiwolil a
Uesonhlasil se započetťm wcilky, Uložila mU synoda w

LUoUUr. 1562, že má toto pohorsseni nejen weťerým,
ale i jesstě zwlússtUťm králownč poslcmým odwolánim
uaprawiti. Wojsko sečadčUč kboji, prowázeUé swýmť dU:

choinmi,

modlkwalo se před biton,

a UasloUchalo Uapomčnkám

zpčwalo žalmn

swých kazatelň, ktcťi schwaa

lowalč mU za ZáslUžný skUtek, pleniti kostcly, loUpiti
klússtery a zabťjcti kUěze. W mčstcčkU Sylli Ua Loiťc:
šabito 36 knčžť, kteťi ž kraje fe tam Utekli; podobUě stalo

se i w Pithiwiersll a jiných mčstech. chwné ucpťáu
telstwť objewilo fe perim
krweprolitťm U WašsU w jce
werowýchodnťm kraji (Ehampaglle). Když tUdy tál;l wšwoda
GUise, hlawa katolťků, stul je fpor mezi jcho průwodem
a mezi HUZerty, kteři tU w stodolc shromriždčřni bdli:
kdyš pak to chtčl wéwoda Urownati, raUěU jest kamemxm
2U
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do obličejc, načež průwodči jeho 60 Hnǧenotů z pomsty
zabili. Z toho šačútkU wznikla žiewnú wálka, w Utžto
princowé králowssti, účady zemskš a snčm stúli na strcmš
katolikú; HUgerti, jichž byl jen asi stý dil wsseho obyc
watelstwa, dostali posilU ž jixlých zemi, šwláfskž Nťmrc,
z Nizozemska a Nnglicka. Nicménč poraženi jsoU w bitwč
a Uzawťen pokoj (r. 1562), w němž HUgertňm swo:
bodné wykonúwáni núboženstwl i wmčstechpowoler. Bo
5 letech počali wssak HUgerti noon wcilkU, chtějlcčse
šmocniti krále w letohrúde jcho, alc dwůr dowědčw
se o tom odwezl jcj sskastnšdo Pařišc. Snad bylik tomU
nawedeni knihon, kteroU prciwč wydal jeden jejich ka:
zatcl (Roziere), že dowoleno jest šabitikrcile, jenš se refor:
maci na odpor stawi. We srancouzském mčstč Nimeš
wywlékli HUgenoti núsilim 80 nejwznefsenějfsich katoliků
z pťibytků jejich a zawraždiwsse je wházeli jc do siUdně.
Blwssak HUgenoti itentokrúte poraženi w bitwě a na Uowo
Uzawťen pokoj (r. 1568).
TU erssil král UajednoU dosawádni swobodU hU:
genotskoU, žapowědčw jim wssecku boboslUšbU aodstraniw
je z úřadů weťejných. PohnUtkoU ktomU bylo mU Uejen

neUstcilš spojenť HUgertů

š cišimi mocnostmi, ale i Usta:

wičné jejich wňlečné chyftáni, jelikož Uechtčli wydati krcili
některú mťsta, jinčl žase opewňowali, katolických měst se

zmocňowali a obhwatcle jejich utiskowali. J žačali
tedy noon
onfaloU wňlkU, jež UkrUtnosti a žUťiwostť
dofawádni boje daleko pťefabowala. Za doklad flUžiž
jen to, že jeden wojewůdce jejťchBrikmo (Brichmmlt)
nosil na krkn páskU ž Ussi šabitých

kněžč.

Nle

opět

podlehli HUgerti;
UicmčUě přecenzawťen mťr, w nťmž
powolena jim úplná swoboda náboženská a wolný přč:
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ftUp ke wssem úťadům weťejmšm (r. 1570); čtyři pewu
nosti HUgenotům šcela jsoU postoUpenh.
NyUč hleděl krčil ziskati fobč núčelniů) HUgertů

šejmena admirala Kolini (Coligni),

a powolal ho kU

dworU swémU, chtěje jej tak od wzpoUry odstraniti. Koe
lini ziskaw si důwěrn králowU, Upošornil jej Ua wlcidy:
chtiwost matky jcho krúlowlxh Kateťilth, čimž jeji ščxssk
proti sobě wždudil. DrUhémU pak hUgertstémU Uúčel:
UikU Jindťichomč z Nawary, pošdějfsimU krúlť (Jin:
dřichU M.) dal krčil mladssi sestrU son
MarkétU za

choťa 24. srpna 1572 w derl sw. Bartoloměje
pošwcini jsoU ř pčátelé jeho do zcimkUťrálowa w Pařťžt

kU swatbě.
Matka krúlowa, neUňwidťcadmirála, který od wlády
hleděl ji odsircmiti, Uminila sobč, že pťi té pťiležitosii dci
jej zawražditi; ale Kolini byl poUše porančn, ččmž po:
podrcižděnť HUgerti počali ťiUiti krúli do oči trpké wý:
čitky. Ll tU králowna,

syn jcjť mladssk a pťútelč jeji nau

mloUwali krúli,že HUgertišapočUoU Uoon

wúlkn ob:

čanskoU, an jťž četné wojsko z Nčmecka a Šwýcar po:
wolali, dúle že miťť Uejen na bezžiwoti jeho pččitel, ale
i Ua krúle saměho; i žádali jej důražně, bh jim dowolil
stejné sterým splatiti, t. j. radčji dťtwe samého admi:
rala a pťiwržence jeho, nebežpečnčty úkladUťky, fe swšta
sbladiti. Nebyly to tedh UúbožeUsképohm:ňd„ ale osobni
a politické, a také oprade
Uebylo an jedUoho knčzc
w radč těto. Konečltč fwolil jťm krúl. Neni tedy prawda,

že d.iwlw pomýfsler Ua krwrprolitť toto, a že swatba
ta mčla býti jen whodnoU k tomn pťiležitostť. Teprw
meši swatbolt po pormlěnť admirala teU pláU zofxtowán.
N wšwoda z GUije, jchož otec, jja wúdcem katolitů, pčed
26lzo

308

Kalwinowo UčeUiwe Framii.
ksfl

hUed wrazil do domU admirala š Ucihončimi swými a
dal admirala zaditil Nato dúno šwonem znameni z paa
súce lrúlowského katolickým Paťťžanům, ktcťi různými
powčstmi

o Hugenotcch

podráždčrti

jsoUce w okamžikxx

wrhli se na pťitomUéw Pařkži HUgerty

jakožto Ua do:

mUělé welczrádce, pči čemž berždnci wcisseň osobnč
msth a lakoty UeUssetťila an šámošUých kc:tolťkčiu(Noc

Bartolomějská.)
Tťetťho dUe ohlásil scim krcil we sUěmU, a wssem

mistodržitelům i wyslancčxm, že zawraždčrt bdl admiral
se soUdrUhy swými z jeho rozkazu, aU odkryto spiantč
proti UěmU kralowske rodiUě a proti wůdcům katolťkU

Takowa zprawa dostala sc ik papežč Řeborowi )(lll

do

Řima; Z té pťťčiny konaly se wŘčmě podřkowaci slUžby
Bošť ša ssčastné žachraltčni krále; a jest tedy lichým wý:
myflem, prawi:li sc, že tyto slUžbyBožikonány byly zra:
dosti Uad zawraždčnim HUgertůw.
Nle poUěwadž se
obciwal král wypUantť nowé ž lobo wžpoury, proto droa
zeslány tajUé rozkazh po krajich, aby wfsadh wůdcowé
HUgenotssti byli Utraceni. Nebylo Uikterak roškúzáno,
aby wssčckni HUgenoti byli powražděslť, Uýbrž jen Uúo
čelUťci jejich, by tak lid kU w;poUťe odwahy cmi wůdcii
Ueměl. Qstalně lid súm, wida Pařiž a žUaje přúUi krci:
lowo, chtčl fe na HUgcnotech ďosyta Uyni pomstiti za
čettlá protiwenstwť a ztráty dťťwe oď Uich Utrpěně, jakš
to zťejmě dokazUji města ikraje. w nichž wražděni byll;
Uebo prúwě w jižnkch krajimich , kde Uejwětssi čcist HUe

genotů

přebýwala,

Uejwice byli

ie pokojně chowali; an
šňchránšť

Ussetřenř, šwlasstě kde

biskup JaU w Lisié (Lisiemx)

wssecky we jwé diecési„ začež lilo z wdčxčnosti

Kalwinonxo Učeni we Francii.
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Uazpět do rirkwe se wrátčli. Počet zawražděných bdl w

Pařiži asi 1000, něco měnč w eream: a LyonU, okolo
250 w TUlUfU(ToUlone), pťeš 100 w Mb (Meam),
w BlngerjU a jinde

jen okolo 10, w celkU pak po celé

Francii okolo 4000.3)
Než tim Uebyli odstrasseni HUgcnoti od dálssi wálky,
Ucbo již núsledujiciho rokU 1573 fáhli opět ke žbrani,
wedoUce čtwrtoU
wálkU,
a po Uťkolikasskastných
witěžsiwich dosáhli opět w Uťkolika městech a w sslecho
tických sidlech swobodU náboženskoU. Než tU Umřel krcil

Karel lx. w 25.

roce wěkU swého (30. kwětna 1574),

zancchaw wlcidUswémU bratrU Jindřichowi

(lll.),

králi PolskémU, za Učbož powolena HUgenotům r. 1576
jwoboda nábožeUská w celé zemi mimo Pařiž, a pťijat

proněúředněnúzew
reformowaUé(oprawené) cirkwe,
jakž se až dosUd wůbec wyžnawači

helwetského nebo

Kalwinowa Učeni Uašýwaji.
Nr)nš wssak spojili se r. 1577 kU wzčcjemně obrallě
proti HUgenotům katoličti sslechticowé, dUchowni, mče
fskané, ano celěkrajew úžký spoleť „lignč“ (liga) Uazwaný,
w jehož črlo scim krúl JiUdřich llle se postawčl a wy:
zýwáni wssickni občané, aby kU spolkU tomU přiftoUpťli.
Pončwadž pak meži tim Hugenoti zmocnili fe Učkterých

mist proti zněni posledniho Uáler (ediktu r. 1576), Užil
toho krčxl a oblásil k žádosti stawů, že kromč katolickébo
náboženstwi žčidného jiUého w zemi trpětiUebUde. N když

se proto reformowani poždwihli, powoleUa jim jeU obmee
zenč: swoboda wpzncini jejich (r. 1577)r Nle poUč!wadš
ch)Sroerj
š tim počet dťiwe pobjtých katolikůkup. w Orter
3000 a jinde, jak jsme wýsse ndali.

310

Kalwinowo Učeniwe Framsi.

Jindťjch lll

posled.xť z lemmc !Bx!onsského(Walolš), ch:

měl žádných potomků měl nadšji Ua trůn francoUzský
krúl Nawarský (Jindťich M.). Ze wssak byl Hllgenota,
počal se proti tomU onen katolický spolck (lřga) opirati,
a král Jindřich lll. zakázal opět weťejné wykomiwánť
protestantskěho nciboženflwť, ano wypowěděl spolU i je
jich dUchowni že země (l 1585)
Liga Uchazcla fe také
o schwúleni papežUw Rehore xlll
a nčistUpce jeho

Si:ta 7

awssak nedosábla swého cčle; SixtUš 7 sice

odwoláwaje se na zcikladni žúčony Francčc zťejmě pro:
dlčxsil,že Jindťich z Nawary a princ Condé (Hngenoti)
nejson schopni wstoUpiti na trůn franconšský, awssak
ligy jakožto nebezpečnébo fpikmltť se papež Sč:txlš 7.
odťekl.

Jčndťich lll. dal šawraždťti kardiUúla Bomxbona i
i bratra jeho, wéwodU z GUise, obáwaje sč, že tito dwa
katoličtť pťťbUzni jeho bažť po trůUU: král Uynť spojil

se š Jindťichem z Nawary; awssak bržy potom byl král
Jindťčch lll. jám úkladně žawražděn od mladého domi:
nikána JakUba Klementa (2. srpna 1589).
Po pťedchoši pťifaze„ že w zemi zachowci wčrU ka:
tolickoU ase w Uč sám dci wycwiččti, nastoUpil w skUtkU

král Nawarský š jmenem Jindťich

M., ač papežowš

tomU odporowali, jelčkožFrancoUzsko až dosUd mělo jen
katolčcké krcilS a tito od čan Lndwika l)(. Swatěho z
rodU Wclloiš titUl „nejkčeskanfstčjfsich“ z Řťma obdrželi.

J dnl fe oprade

Jindťich 17. wr,eUčowati we wčťe

katolické a odťekl se konečně r. 1593 dosawadnťho kale

winského swěho wyšnánč; po don letech Užnal jej takě
papež Klrment Nll. za krále, kdhž byl napřed slibil,
že bUde ochrancem wiry katolicke„ že jč w Bearml opět

Učeui Kalwinowo w Němcich.

ZU

zawexde a ujnrssenť čridentskéba snčmu w šemi prohlási

(r. 1591).
Ttm owssem Ztratil král přizeň HUgenotů, kteřť mU
nhnť ani wojenské pomoci we wálce sipanělskě Uechtěli

podati, a donUtilijej takto k ediktU Nanteďjkéml:
r. 1598, w němž jim skorem wssecky jejich žňdosti wy:
plnil. Núboženstwť jejčch br)lo jim na wssech mistech pn:
woleno, wyjma w Paťiži a jcjim okolť a pak U wojska;
jpolU dosúhli úplných prč:w občanských, jako katolici měli,
a wolný pťistxxp ke wssem úťadům; také dřenechány jsoU

HUgenotům 4 Uniwersity (w SaUmUrU, MontananU,
MontpellierU a SedanU); i dUchowni jejich dostali roze
ličnč wýsady a pťlfpěwky. Počet osad HUgertskúch obn
nássel tehdáž okolo sedmi set.

š. l66. Učeni Kalwinowo w Němrich aw Nizozemsku.
RokU 1559 přidal se Falcký wolenec (kUrsirst) Be:

dřichlll.kUčeniKalwinoandal zhotowitiHeidelberc
ský katčchi šmUš,

jenž w reformowané cirkwi takowé

wážnostipožiwú jako LUterůw w ewaUgelické. J donUcowal
wfsecky obre, ktexrš posUd LUterowa Učenť se pčidržowaty,

aby pčijaly nowý tento katechišmUš heidelberský a slUžby
Boži dle Kalwinowa spůsobU zawedly. DUchowUť, kteťk
nechtčli rozkašU tomU se podrobiti, byli Uúsilně še šemě
odstrauěni. Syn jeho Lwaik, nástUpce trčmU, porUčil po
fmrtč otce swého (r.1576),
aby se opšř LUterowo UčeUť
š pťťslUssnými slUžbami Božimi zawedlo, wypowědšl kal:
wťnské kazatele i Učitele ze šemě a dal lid swúj oď lU:
teranskúch dUchoinch wyUčowati we wiře. Nle po brzkě

jeho smrti r. 1583 zawedl dratr jedo Kašimkr mori opět
kalwčnské Učeni i bohoslUžbU dotyčnoU

a dal

i syna po
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zemťelém kuižeti, jsa jeho porUčnikem, w Uěm w!)chowatť.
N tak změnilo půwodně katoljckčFalcko ša 60 let čtyťikrát

wťrn fwoji.
Podobně šawedeno Kalwinowo Učenč r. 1593 w

kUťžcctwi
Nnbaltskémi

w Bremúch;

a r. 1604

pťesiollpil lUteraUský laUkrabč Heš seU kašs els lý Moxu7
rťc kU kalwiUišmU a zawedl jej také w žemi swé. Wole:

nec Jan Sigmund w BraniborskU

pťestoUpilrokU

1657 sice takě kU kalwiUišmU, ale poddanť jeho zústali
w núboženskwi lnteranském.

Z Francie dostalo fe bršy nowé Učeni Kalwinowo
i do Nizožemi,
a Ufašowalo se tUto iwšdor pťťfným
tresiům od cisaře Uěmeckého Karla 7., jemUž žemč ta
poddcina byla, Ua protestaUty Ustcmoweným. SyU jeho
Filip U., krúl sspanělský (r. 1556), pčewžal pať po otci
wládU w Nťžošemskn a pťedčil ho w přisnosti proti re:
formowaným (r. 1565), připoUsstějei Usmrcowúni jejich.
QsiatUš byl lid jiš žawciděUťm wsselikých Uowot a rUsse:

nim některých práw a wýfad zemských dosti protj

králi

rozbořčen. ZádáUo tedy odwolánť oněch pťisUých šákcxšii,
lid fe boUťil, a w čexlonespokojených postawil sc Wilém

Našfawfký, princ š Qrcmič, drUbý mčstodržitel šemský a
250 sflechticů podalo žádost k Markště, seslťe Karla 7.,
wlastni mistodržitelkyďť. Najednoll pobo!lčil sc lid, fesi:
lcn pťistčhowalými KalwiUisty š FraUcie, a loUpili boa
ťil w belgických krajich klásstery„ chrámy i hroby.
Jeu
w BrabantskU a Flandorskn, čtyrech to krajťch, whplenťuo
a zničer
za nčkolik dlti 400 kostelú a sllechta i úťady
podporowali rožhorčexm) lčd samipřř tomto šUťiwém dčle
(r. 1566).
Filip poslal fcxm UyUť powčstněho wéwodU
Z Nlby š wojskrm, Učiniw jej miftodršitelem,
kdUš fe

Kalwillowa Uaufa w Uhťsch.

ZjZ

Markéta bhla poděkowala. Nlba dáwal pomoci Ustano:
wenč radU Uemilosrdně odsUzowati a odprawowati jak
sprosié bUťiče tak i Urozenš Uespokojence. thž
pak je:
fskč! k tomU žawedl žwýssenť dani

a sspančlsstť wojúci

wfsnde loUpili, powstal lid zejmena w sewernich krajich
re 1568 wesměš proti wládě a bojowal tak dlonho, až

fe Nizozemskoofwobodilo od Šaněl

(r. 158j). Pťi za:

ťizeni Uowé wlády Byla žarUčena sice katolikňm i kalwi:
Uistům fwoboda nciboženská, ano pťenecháno jim inčto:
lik chrúmů od katolťků, ale jefstě na wice mtftech žmoce
Uili se Ueisilim sami mnohých kostelčl, U jak se kde wzmo:

hli, hUed potlačowali katoliky. Nno jesstč těbož r. 1581
wyfsel we jmeml prince ž Qranie rozkaz, jenž w poo
břešnťchzúpadnich krajich čili w HollandskU (lesierodam,
Hag, Leyden) wykonúwěmi Uúboženstwi katolikům šapo:
wťdal, ač tU byli we wětssinš, ano iw jižnť čústť čili w
Belgii (BrUšsel, Nntwerpy), kde také pťewládali, wirU ka:
tolickoUpotlačowal ; w sewernich wsfak krajich, kdežžase mělo
reformowané Učeni pťewahU, dowoleny po čase jen tajUš
úkony Uúboženské kato!ikům, kteťi měli wKolťUě Uad Rýa
Uem aposstolského wikáťe a femináť pro Uastáwajici knězee

š. 167. Kalwinowa Umlka w Ubťich a w Čcchúch.
Do Uher dostalo fe dťťwe LUterowo Učeni: žnea
Uáhla wssak seznúmili fe množi i š Kalwinowoll UaUkoU
a již r. 1563 pčijato Ua fynodě ,w Tarčali wyžnúnť
wiry dle Bezy, a šwláfstš schwalowúno Kalwťnowo Učeni
o milosti Boži; ša Uedlonbo hlásila fe takowú wčtfsina
t Uowé wčče, že tato Uazwúna zwlússk „maďarskou“.
Rošssiťčla fe tak welice horliwostč pcinů patrončř„ kteťt
še jwých wesnic katolické sarciťe wyhánčxli, kostely proteo

314

Kalwinowa nauka w Čecháche

slantským dUchowUťm odewzdciwňli, katolickým ojadám
nowé UčeUi wUUcowalt a sami wssnde w tom lid pťed:

cházeli. deyž

krúl RUdolf U. (r. 1576) Uěkteré jejich ko:

stelh, jež br)li katolikčlm odňali, opět těmto anrčxtřl, ipow

jili fe kalwinssti Maďaťi š TUrkh a še fedmihradsiým
knťžetem Bočkajem k wálce proti RUdolfowi, a wr)mohli
pro sebe i pro LUteraUy w mirU Widrňsiém úponU swo:
bodU UcibožchkoU, pokUd bh katolické wiře Ua Uij
er
byla (r. l606). Po opětných wálkcich zaručona bl)la jim
tato fwoboda jesstě jednon mircm Lineckým r. 1645.
Jesstě Ur)Ui majč pťewahU Uad Lnterany

w Uhřťch. by:

dlťce Ua oboU břežich ťeky Tijy a Ua hranirčch Sedmi:
hradských.

Takě w Scdmihradskl:
wčxtfsina kU Kalwinskému

pťistoupila z počútht

UčeUi, ale m,xnť mnji tmn LU:

teráni pťewahu.

W Črchách hlawUť Česstť
š Kalwinisiy;

posilali

bratřť

stáli we spochk

Ua jejich fskolr) do Heidelberkn

jwé čekance dUchownťbo stawU fstUdowati, a doma čxitali
i pťrkládali pilně jejich spifh, jež w Čexcheicha jefstč wkce

Ua Morawě fsiťeǧm br)lh. RokU 1604 odbýwali sr)nodn
Ua Morawě w Zerawickch, a tU se wětssina rozhodla pro
Kalwinowo Učeni o Nejfwčtčjfsi fwcitosti, že to potché
Znamcni čili památka posledni wečeře a smrti BúUě.
Qstatnč w Čcchách br)la mezi protčstanty jen mcnaej
ssina kalwinská, Uebo wětssina k LUterowu Učenť se hlúu
sila; obzwlússkě šosskliwili sobě Čechowé Uankn kalwiU:
skoU od té dobr), kde zimni krcilBedřich Falcký w Prčxzxx
naUkU tU prakticky prowozowal (r. 1619). Ncbo hned
po swém korUnowčmť wydal Bedřich rožkaz, ady zbořem)

Učeni Kajwinowo we wýchodUč cčrkwi.
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boly oltáťr a odklichy wfsecky obr.le,x, křiše a jwaté
ostatky z kostrlů; 1sakéwsseliké malbh ze stčU měly býti
odstraUěny. To wssecko prowedčno také w kostele Swalo:
Wťtském w Praze;
na Ulisto býwalčho oltúťe posiaweU
stůl š šidlicemč, a král š dwoťenin jedl tU z mksh ko:
láč rozlúmaUý Ua koUsty a zapčjel jej wťnem, Uačež ka:
zatel jeho SkUltetUš ž kazatelnh wychwálil ldoto očisstěnť
kostrla od model a powěr pohanských. J kťčž na kamcn:
něm moslč kázal Bčdťich Falcký odstrančti, ale ani staro:
aui Uowoměstst“ú rada nechtěla se 1eoho odwážiti, bojic
fe šboUťeui lčdn.

š j88. Učrni Ralwiuowo wc wýchodni cirkwi.
Q nwedeni kalwiUskél)o Učeni do wýchodUi cčrkwe
pokusil je na poččitkU 16. stolelei patriarcha Caťibradstý

Cyrillnš

LUkariš,

jenš w Padowč stUdowal, Uačeš

costowal po Ewropě, 1sakéŠwýcarsko ansstčwil a dclfsi
čaš w Ženewč š reformowanými bobosiowci jrdnáwal.
Na to byl Lukariš whfwěcrn od patriarchy Lllorandrin:
skél,w, krrwuiho pťisele swé.ho, a po jmrti jebo stal fr
patriarchoU w Nlexealldrii (r. 1602). Poněwadž je tebdúž
wyjednáwalo o spojeni!jťrků š Řimem čili wýchodni cirkwe
se šápadni, hlrdčl to Cyrisl pťekažčti tťm, že se o nčjaké
sloučeni cirkwe wýchodnť š Kalwinisty šasazowal. J se:
šnúmil še š horliwým w lpoxn ohledU hollandským wy:
slancem Hagenem w Caťibradé a jeho působenčm še
slawUým kazatrlem Uhlsenboǧčirtem w HoslandskUe a po:
zdčji také še státnčkem 1,amUějfsimDawidem Wilhelmčm,
š Uťmž horliwč o wiťe si idopisowald

Konečně stal se

r. 1621 patriarcholl w Caťihradě; ale kdhž objcwil jwé

3l6
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talwinskě smýssleni.

byl Uejdťčw whp owězen Ua ostrow

Rhodllďl Podařilo fe mn úplatkh zjedUati sobě dowoleni
ť Uúwratn do Caťihradn,
ale když se neUstále UaUky
kqlwinské pťidržowal, tU posléz od shUody caťihradskč
dyl fesažen. Uačež r. 1637 bhl CyrťllUš LUťariš Usskrcen
z rozťazU tUreckého sUltana, obwiňowán jfa, že prý Ko:
zč:ky podUěcowal ťU wpádU do tUrecké ťisfe. R. 1638
zawrhla synoda wsseckh spisy LUkarišowy a wyloučila ho
jesstě po smrti z cťrkwe, poněwadž prý Uejen súm blud:
noU UaUkU wčřil a Učil, ale ji též za wirU cirkwe ťecké

wydciwall Totéž opakowala synoda r. 1642, jejťž Uera
ssenť i rUský metropolita Kiewský podepsal, asynoda Jea
rUfalemská r. 1672 potwrdila UsnesseUito š plným soU:
hlasem. Tim spúsobem zmaťeno wsfelikě úsili, rozfsiřiti
Kakwťnowo Učenť we wýchodni cťrkwi.

š. 189. Kalwřuwwo UčeUi w Nnglii.

Cťrkew aUglikáUfká.
Po smrti JiUdřicha slll.

(r 1547) Ujal se wládh

w NnglickU strýc a porUčUik dewitiletého

prčnce Ed:

warda N., fyna Jčndťicha 7111. ztťetč manželkyjeho,
wéwoda Somerset, jenž si š KalwiUem dopisowal, maje
k ruce fwé taktéž horlťwého resormátora, arcibiskxlpa
Kranmera.
Wssickni biskupowě dali si na nowo Udčliti
moc swon cirkewni od wladaťe, Uačcž poslúni byli po
diéresich králowsstč dozorcowé, kteťč š neobmezenodr mocť
Uowoty we wťťe zawúděli, přťjťmajčce spolU pťťsahu Ua
cťrkewni swrchowanost králowskou. Kdody se po tťikráte

proti Uť prohčxessil, mčl býti smrtč potrestún. NrcibiskUp
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wydal zwl:ifstnť fbťrkn kcizani, z kteréž měli wfsickni dU:
chowni čťsti w kostele každoU neděli lidn, aby se tak jen
jeho Učenť meši lidem rozssiťilo. Něco jiuého kcizati Ueuep
směli ani bisknpowé ani dnchowni bez zwlcisstnťho po:
wolenť od wladaťe Uebo arcibisknpa, a když je biskUp
Gardiner odwážil wytýkati arcibiskUpowi w knize tč Uě.o

které chhbh, byl Uwržen za to do žaláťe. Na to odňato
jest kapitolúm práwo woliti biskUdy a wyhraženo králř
samémU; brzy wydán rozkaž, aby byly wyklizeny wfsecky
obrazy z kostelů, a r. 1549 wydún Uowý ťád slnžeb
Božťch (litnrgie) pod názwem „wsseobché weťejně mo:
dlitbh“; litUrgie ta držela stťrd mezř katolickoU a pro:
testaUtskoU bohoflUžboU; pod wyhrožowánlm pťťsných
trestů roškcřzáno, aby fe dle této litUrgie wssichni dUchownť

ťldilť. Mffe fwatcř byla sice wyprstěUa. ale rozdáwáni
wečeťe Páně pod oboji spůjobou zawedeno. Poždčji pod
trestem porUčer,
aby se odewzdalh i wssecky katolickč
kostrx!lnia modlitebnk knihhe bd žúdné Upomknky Ua bý:
walého dUcha cťrkewnťho nezůstalh;
také oltciťe, jsoUce

lmni zbytččne, byly odstrančny z chrcimů. Když se lid
jfa z wětfsim) jesstč katolický a opnsstčn od kněžstwa
fwšho, bouřil, zcipase i š nefmťonn bidoU, potlaččlipoe:

wstáni to přiwolaným cišim wojskem (r. 1549); mnoho
katolťků zajato, biskUpowé jako GardťUer, ňeťk zústali
wěrnř jwému nábožmskémn pťeswčdčeni, sefazeni a statky
jejich zabaweny. Kdežto jindy chUdina z jměnť cirkewe
Uťho dostáwala hojné almUžny, wddčmy jsoU teď pťisnš
zákony proti žebrákiim. K tomU jesstě powoláni jsoU
z Nčmer horliwť kazatelé reformalorsstt we smyslUKalo
wťnowě: žawolán též MUrtiU BUcer, profešsor ze Štraůo
bUrkU a wšrný pčtwršemc Lnterúw a UčinčU profeďjoo
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rem starého šákona na Uniwersitč w Kembridži (Gčrma

drjůše).
TU pak Ua Uowo
litnrgie a odstrančny
r. 1552, a pťikážúlro,
jiným slUžbám Božkm,
dopadUUtť dožiwotnč

wer

pťepracowáUa ncdúwno zawedená
z Uť i poslednť žbhtky katolické
aby každý, kdoby pťčtomen byl
Uež tčmto pťedepfaným, po třetťm
byl Uwěznčn. SpolU whbotou

od KraUmera Uowé wdznánč wich we 42 člán:

cich, jež bdlo welmi UeUrčité, aU wiklalo se mezi núzoo
rem lUtcranským a kalwinským. DUchowni a Učitelé mU:
seli člčmky th podepfati, Ua wyjokých fskolách pak mUseli

pťifahati Ua Uě „že je maji prawé a jisté a že foUhlaš:
nost jejich ď pčfmeU swatým brúniti chtěji“. KoUečUč
pak wypracowal Krallmer fwé cťrkewni prúwo, dle Uěo
hož každý jeho Učeni UeUznáwajici a jemn odporUjťci
křrskcm swětskémU soUdU ť odpraweni

odewzdárr býti mřl.

Poččtáni pak mezi blUdaře i ti, kdo wěřiliw pťťtomnost
Púně w Uejfwětějfsi fwátosti a Uznáwali přednostenstwť
ťimskčho papeže, tedr) katolici wesmčš. Na sstěsti Umťel
w tom !rál w 15. roce wčkU fwého, takže tyto posledni

zúkony ani w platnost eressly (r. 15:13).
Nhnť mčla dle wůle Eduarda 71. panowati Jo:
haUa G rayowú, jejižto bába byla sestroUkrúle Jčnu
dčicha Ull.
Awssak fotwa že Johana wládUoUti šapoa
ťala, wdstoUpila proti Ui mocť weilečnoUMarťe, man:
želská dcera Jindťicha Nll.
ž prwnč choti jeho Katc:
ťim); šwťtěžiwfsi š wojskem jwým Uad protiwnťky, wstoUo

pila Marie Ua trůn anglčcký. Bylat králowlm tato ža
mládč fwého w katolčckém Uúboženstwi whchowčma a Umi:
nila si, že núboženstwť to opět w šcxlni za wšde. U lidU

nebylo žádnč překeižky, aU zwčljjiny

dyl dojud satolický;
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fslechta pak Uúsledkem Usiawičných wládnťch rozkazů wlry
se týkajicich stala se tak netečnou k UúbožeUstwi, že Ue:
hledčla jen na smůj prospčch a oťamžitoU wůli wladaťr.

Proto

takě erfsil

bned perť

wssecko, co se za EdUarda

snčm z ochoty kUkrálownč

k zawedeni nowé wirh Ustau

Uowilo; bisknpowě protesiantssti odstraněni a nahrašeUi
katolickými; kardinál PolUš přissel r. 1554 do parlao
mentU, a když sněmownťci jednohlanč Usnesli se na

opětněm spojenl

šŘtmem,

zrussenowssecko,co protť

prúwům papežským ža Jindťicha Ulll. a w zemi proo
wcdrno bylo.
Nž do této doby zasloUžila by Marie jesftě přijmenť
„katolickči“, jež ji nětteťť dějepisci pťikládaji. Nle po za:
fnoUbeni swěmš Filťpem U., krcklemfspanělským, ztratila
nejen mUoho důwčry U lidU, ale nastoupila k Upewňo:
wčmť katolickš wiry cestU takoon, kterou scim kardinúl
Polnš, stana sc mezi tim arcibiskUpcm Kantcrburským
Ueschwalowal, ano Filipůw dworUť kněš Kastro jakožto
Uekťeskanskou zcela zawrhowale

Za pťkčiUoU politickšho spikmxti proti

w němž protestantč

jeji wlúdě,

blawně je zúčastnilť, powažowala

nyni krcilowna wssecky prorestanty

ša swč Uepťátelw, obciu

wajic fe, aby ji o trůn Urpťiprawili
J zakčizala tUdiž
wťrU anglikcinskou docela a trcst smrti Ustanowen tomU,
kdobh se zákazu tomU protiwil.
Za čtyry leta Zemčelo
na hraniri 279 osoď beš rozdťlU stawU, pohlawi a wěkU,
meši Uimiž i spiklenci a náčelnici protestantišmlx, jini
pak wystěhowali se do Němer a do Šwýcar. NrcibiskUp
Kramncr odpťisúhl sice son wťrU, chtěje zachrčiniti žio
wot jwůj, když mU to wssak Ucpomohlo, odwotal opčxt
a odprawen jako hlawnť pňwodce spikmtti a dosawádnt

320

Kalwinowo nčeUsw Ynglii.

wůdce reformace w YnglickU. DUchoinch

jen málo

Utraceno, sslechta wssak stala fe šase katolickoU tak fnadUo.
jako Fe dřťwe bez rozpaků stala protestantskoU. TU wfsak

po Zleté wládč zemťela krúloan

Marie

w 42.

roce

wčkU swého (r. 1558), nezanechawfsi po sobě potomků,
pročež bez odporU UastoUpilamladssi sestra jeji Nlžběta,

dcem Jindřicha NU. z Ynnh Boleynowě.

Nlžbčta
Edward

(r. 1558u1603)

byla jako bratr jeji

wychomčma w katolickč: wiťe a ša wla“dy festry

fwé Marťe se také k ni hlúfila, pročež dala ijcstru fon
dle katolického ťčidU pochowati

a také jesstě Urcmfsi swaa

toU chodila. Jesstě o korUnowaci složila obwyklox: při:
fahU, že zachowá katolické núboženstwť. Jelikož wssak
katolici neUzUúwali sňatek matky jejť Nnnh Boleynowy
š krúlem Jčndťichem Ulll., otcem jejim, za platUý„ po:
wažowali takš nústUpUictwi jejť we wládě žemské za Ue:
zúkonité, a papež je w skUtkUtaké UcUznal. Pončwadž
tU wssak byla jesstč katolickú wUUčka od Markéty, sestry

Jřndččcha Ml., dcera JakUda xx., krále Šrotskčho, jme:
Uem Marie StUartowa, kterčč pak mčla by prúwo Ua
trůn anglický: Umťnila sobč Nlžbčta, že pro zachowánč

korUnh králowskě w BlnglickUšawede opět drotestant:
ské núbožeUstwť, cm dle nšho Uznána byla za manžel:
skoU a tUdiž zúkonitoU ncistUpkyni trůUU. Již drUhého
roku (1559) fessel fe snčm anglický z protestantůw slo:

žený, šrUfsil szecka UciboženskáUstanowenť posledni wlčldy,

obnowil zákony Jindřčcha suť. a Edwarda 71., žc od:
ftraněna jest papežskú práwomocnost w YUglii, mťsto Uť
UastUpUje zaje krúlowskú swrchowanost we wiře, na ktc:
roUžto mú každý přťsahati, a že se zawridť pťedesilá lio

tUrgte š malým jeU oprawenťm. (r. 1559.)

Wyjlaneex
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anglický odwolán ž Řima, wypowězeni protestaUté Uao
wrátili se do Nnglie. Tak žměněna za 30 let jtž po 4té wira
w NnglickUl
Ywssak bisinpowé kromš jcdnoho Uechtěli opUsiiti
fwě náboženské přeswědčcni a siládati pťťsahu na jwrcho:
wanU cirkewni prúwomocnosi krúlowny, dyli tedy sesaee
zeni a Uwězněni; totéž stalo se i Uepowolným knčžim.
Na mťsto jejich dosazenř dslem protestantssti duchownť,
dilem nabraženi jfon obhčejnými lidmi, ťemeslnikh, fteři
modlitby w koskele pťedčťtali, ale swútosii Uerozdáwali.
Nowčho arcťbiskUpa Kanterbnrsiého Parkera nechtěl ni:
kdo š katolických bistUpů swětilč; tU wykonali to čtyři
protestantssti biskUpowé, kteťť ša krúlowny Marče dyli se:
sazeni, Uačež Uowý arcibisknp jiné wyswšcowal. Qstatni
katollci, kteťi nechtčlč složiti UkládanU jim pťisahU, wy:
loUčeni jsoU zc wsscch weťejných

swřtjťých ř dUchownich

úřadů. Yno Ua snémU r. 1562 pťijat Uowý pťijnú zci:
kon proti těm, kteři by Uechtšli pčifahati; poslanci, Učře
telowé, porUčUici atd. měli býti dožiwotnč šalařowcřni;
kněži pak a wěčict, kteťi by mimo to Ua mssi swatoU

chodili ancbo proti nowotámtšm

mluwili, mčli po drUu

hém wyzwáni k smrti bhti odsoUzeni.
Nyni teprw pčikročeno k Urťitějfsimu wytanti

Uau
jež fwolaUé dUchoweUstwo

Uky aUglikaUské cirkwe,
w 39 článcich wypracowalo (r. 1562).

Nejprwé za:

wrhUji se Učkteré knihy starého ščřkona, lak zwaUé deUteroo
kanonické, jako U. pče Tobiúš, KUiha moUdrosti, BarUch,
JUdit, Sirach a dwč knihy makkclbejskča jx, ktcrýchž, jak
di sirstý člúnek, Užiwá clrkew sice ku wzorUčmU žiwotU
a mrawnémn wzdřláni, Uikoli wssak k potwrzeni člčmků

wiry; zamitč: se ústUi podáni čili tradicc clrkewni a pťede
21
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nost ťťmského papeže, misto Uěbož má swrchowanU ct,r:
kewnč prúwomocUost swštjkci wlcřda zemskň, ač wlaftnš
kjlaon cirkwc jest Kristuš sčim. ZawrhUje se msse sw.,

kterú prý jcst roUhawým wýmyslem; tčlo PúUč ch neo
beským a dUchownim spůsobem wc fwútosti oltciťUč prý
se pťijťmci; z ostcxtUich sw:itosti aUglikáUi podrželi jen
kťest. Zawrhnje se také UčeUť o oťťstci, odpustky, wzý:

wcinť swatých, úcta oerazů a ostatků. „Osprawedlnčňi“
člowčka děje se Urý poUboU wěrou, šUťž nutněbohUmilé
stutky wyplýwaji, pťedurčeui přijimú fe jenom zpotčfsi:
telUé strčmch jcho. Bisknpowé jfou prý š ustanoweUť
Kristowa wrchnť spráwcowě cirkwe, panownčk fwčtský
wsfak jest perť
ččdirel čili sičed wssech biskupůw. Jelč.e
kož králowna milowala lrjk a skwost, tUdiži siUžby Božť
dle tobo bpsd žaťkzeUy; jank bdly wssak katolickým wrlmi
podobny a měly w crlč zrmi býti stejné. Wssecky tyto
ustanweUé člúnky wirh a odťady pťijal parlameUt za

stútni wiru (ř. 1571) a cirťewtanazwcina biskupa
skou (episkopnlUi), jelikož bistUpy podržrla Ua rozdťl od
zwlcifstUi odrUdy Uebo seklh pUritaUské, jež sc od biskUp:
ské clrkwe oddčlija.

Za Marie králowny totiž whstřhowali sc mUozk
bohoslowcč do cizošrmsta zwlássk do Žeery,
a pozUalř
tam jedUoduchou boboslužbl: kalwiUisiů, jež wssecko kato:
lické wyloučila.
8 chtěli UhUi po náwratU swém očistili

(odtUd jrjich jmer

PUritaně,

z latiUského)státni bi:

skupskou rť!xkew odč wsfech těch wěri, kteréž jefstě Ua ka:

tolické zdčděné názory Upomimly. Nelidila se jim pťede:
wsstm králowská swrchowanost we wtťe, ale také to, že
platUost fwěccni bisiUpňw a prciwomocnoflijejich anglie
kúni odwožowali š Uepťetržité posioUonsti biskupůw až
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také UeUznáwali pUritciUi wrchni

moc biskUpů nad kUěžťmi (odtnd přijmi prešbytee
rialni
čili kněžsici cťrkew) a Upirali, že biskUpowé od
samébo Krťsta jsoU UsianoweUi.

Wssickni údowé

cťrkwe

dle Uúzoru jejich jfou sobč!roin, a tUdiž maji se pod:
robiti jen synodám a nitoli biskUpčxm. Co do obřadů
zawrhowali wefměš wssccky katolťcké boboslUšebUé úkony
jakožto prý powěrečné a modlciťské„ žejmena wssecky moš
dlitby katolickč, kťkž při křtU, klekUUtť při fwatém pťijť:
mánk, warhany a hudkm chrámowou, wsseckywůbec bobo::

slUžebné oděwy i š klerikoU. Králowna š newolť a er
důwěroU hleděla Ua Uě, jessto odmitali jejč fwrchowanoU
práwomocnost we wťře, pťijťmajčce jeU st,mody; pročež
stihala je tak jako katolikr,d, jenže je Uepowažowala za po:
litické fwé Uepřátele.
Za to čim dúle tim krUtějfsi zúťony wychcizely proti
katolikům, jichž bylo pťeš polowičku obywatelstwa, a k zci:
konům těm Užilo fe rošličmšch záminek a růšných dů:

wodů. Nejprwé obwiňowúUi katolici ze fpianti. RokU
1568 pťimčla Nlžběta wsselikými sliby Marič StUartkU,
krcilowmx fskotskoU, proti Uiž poddan
jejť fe ďoUťili, že
se Utekla k Wžbětě do Llngličcml NetUssila, že ji dú Ue:
pťťtelkynč jejť wsaditi do wěchi.
Někteřť čelnčjssi katoa
lici chtč!li StUartkU zbran oswoboditi. Yle jiUť fslechtiu
cowé katoličtč přidali se proti Uim do wojska králowského,

porazili powsialce, a mnoho fet katoliků odpraweno
(rj 1568). Teprwa po 20letém trapUém wězeni odsan
zeUa erinnú krúlowna Marie StUarka, z welezrádUého
spiknntč protč Ylžbčtč Uesprawedliwš obwiUěUú, w l smrti
mečem Ua poprawissti, a ncpřiprstěU kUi an čUězzpo:
wědUsk k žádosti jejse Radosiť zoněno wfscmi zwond a
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zapalowány obUč a brabě Kentský wolal po stětť jejťm:
„Kýžby zť,anli tak wfsickni nepřátelé ewangelia!“ chtěje
tak naznačiti jeU UáboženskoU poantkU jejiho zawraže
děnnť,což istťUaUcifama wýslowně dotwrzowala (r. 1587).
Jesstč bůťe wedlo se katolikům, když papež Piuš 7.
králownU NlžbětU Z cirkme wyloUčil a za sesazenoU š trůUU
ji prohlásil, chtčje pťiUUtiti ji k propUsstěni StUartky
a k zastaweni oUoho proUásledowáUi wěťťrťch(r. 1570.j

Qd té dobh byli katolici angličtčw podezťeUťerěrnosti
občanské a welezrády, a parlament šrUfsil bned wsseliké
onjeUť š Ylimem, pod trestem welezrády zapowčdaje pťi:
jimati papežskš rozkazy nebo Ušnáwati je ža prúwnč
platné. Na to wydán zákon„ aby každý w pťedrpsané
bohoslUžbě fe šúčastnil, a k wdfjetťeni ipotrestúUi Uepou
slnfsných Usianowena šwlússtnť dUchownč komišse. a kdo
dostihmxt, trestcin penčžitými pokUtami, wěšenťm a ztrú:
toU celého jměUť. Brzy naplnily fe žaláře a nakažliwči
Uemoc w Uich mnoho Uwčšnč!ných zasúbla: jini žase ra:
ději se wystěhowali, žaUcchawfse statkd swé wlčidě k zao
baweUi. N když posilcřni do šemě k Udršeni katolickč

wiry pťece Učkteči obětawť kněži, wlúda je zchytala, mn:

čila, wěfsela a rozčtwrcowala, taktéž wyhrošowúno fmrti
tomU, kdoby kněze jen do domU přijal; wůbec týrún i
Usmrcen byl knšz cizť i domčici, konal:li katolické slUžby

Boži, jež wydlassowúny od anglikánů ša poUhoU modlou
slUžbU (re 1581). Meži jinými bdl r. 1581 Ufmrcen

knčz EdeUd
CampiaU, člen towaryšstwa Jcžissowa,
kterýž rt 1575 byl w Praze pťcdnostou kongregace Man
rianské a r. 1578 w kostele sw. Klementa prwnť mfsi
sw, sloUžil. Jsa rozený Nngličan, bdl brzy po r. 1578
pojlúU od swých předstawených do Nnglic. Wěděl, žc jdc
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wstťťc jistě smrti, ale nestrachowal se. Po donletém horo
liwém působenť w NUglii bhl kněž Campian wyzrazen a
k smrti odfoUšen, a sice jen proto, že mfsi sw. sloUžil, že
papeže za hlawU cťrkwe Ušnáwal, a nikoli krúlowm: NlžZ
bčtU. Když Už stál pod fsibenicť, tázali je ho katané:

„Je:li Wžběta králownoU Yngliee?“ Campian

odpowč:

dčl, že jest. Blwssak když je ho dále túzali: „Zdali krč:e
lowna jest hlaon
cťrkwcw Nngliieč“ tU odpowěděl E:UU2
pian, še nexni. Za to byl oděssen, tčlo jeho rozřezčmo,

srdre z těla wyrwáno a Ua oheň wrženo r. 1581. Když
zprčcwa o tom do Prahy pťisila, byl Campian od katoe
lického obhwatelstwa

za mUčeUika sw. wťry poklč:dcin.

Qd wlčidy anglické byli wysiláni šwlásstni tajni jeo
dnatelé mezi lid, ktcťi wydáwali seza pťátele Sanrtčiny
a wyzýwali katoliky k spolku na jeji ojwobozcni; a pro:
ťckl:li jen něco při tom Uěkterý katolťk, trestán hned jalo
spiklenec. RokU pak 1584 whpowčděl parlament každčho
knčze do 40 dnč še žemč pod pokUioU welezrády i Ua
toho, kdoby joj pťechowčiwal; osiatni pat katoltci pronú:
siedowáUi dále až do smrtť králowniny (ru 1603). Boe
hatssim dúwali prohledáwati často domy, Uklúdali jim
weliké peněžité pokuty; chUdssi zase žawtrali Ua delssi
dobU do wězenť, dáwali je lnrskati nebo propichowali jim
Ussi žhawým železem. Za zločin welešrčidy počitalo se,
když Uěkdo nazpět wrútil sc do cirkwe, když Uznúwal pa:
peže nebo pťechowciwal Uějakčho katolickšho kněze, nebo
dal:li sc jinde mimo Nnglicko na knčžstwt poswětčti, wsse
to trestalo se smrti. Počťt.i se w celkU něco pťeš 200
odprawených, z nichž 126 knčžť pro wykonúwciUi doho:
slUžebných úkonč: bylo Usmrceno, ostatnť pak byli wznee
ssenějssi fslechticowé šemč:.
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Po smrti Mžběty krúlowny (r. l603) nebyjo žúd:
Uého UástUpce Ua trůn anglický mimo JakUba
1., syUa
odprawené Marče StUartky, takže spojena nynť byla
wssecka tťi krúlowstwi:

Nnglčcko, Jrsko

názwem Welké Britanie.

a

Skotsko pod

JakUb byl wychowán zcela we

fmyslU proteftantskěm, an již w dětském wěkU swém
matce swě byl odňot, ale očekáwalo se od nčho, že již
pro wťrU a Utrpeni matky fwé katolťkům swobody do:
pťeje, juk jim to pťi UastoUpeni fwém byl pťčslčbil. Než
nejen že toho neUčinil, ale Ucpřčdal se ani Ua stranU
PUritanů, kteťť od něho oprawU litUrgie a knšžsiwa ščc:
řmlis ač byli w pťewaze nad biskUpstoU cirkew, Uýbrž
pťilUUl k télo, zwlásstě proto, že UzUúwala božský púe
wod krúlowské mocis o kteroU se welmi obciwal a proto

sefadil szecky pUritnnské dUchownť, ktččt se nechtšli pod:
robiti

UzUcmé od nčbo stčitni cčrkwi Unglčckeěj Nno ika:

tolťky chtčl mčxsičnťmi pokntamč penčžitými donUcowati,
abd se zúčastňowali we weřejm)ch slUžbčlch Božich pro:
tesiantsk!)ch. N když tyto pokUty wyžadowala wláda za
13 minulých mčxsiců UajcdnoU (r. 1604), pťřwedeno
mUoho rodin na mťziml; kdo nezaplatjl, wzato UlUwsskcko

mowité jměni a jesstč2 tťetiny nemowitčbo; tak w hrnb:
skwi HeresordU zchUdlo UajednoU 409 rodiU.
jesstě

nesstěsti

dali

se

Na wčtfsi

swčstč někteťi katolččtč sslechtici

k tomU úmyslU, žeprachem whhodido powětřť sněmownU
i š králem w dcnx prwniho sezeni jejibo. Yle sp ikUUtť
to pťed časem wyzrazeno, Uřkteři zabčti na mťstě, jinť
schyt.úni a Ua poprawifsti Usmrceni(re1605). Mešč Uimi
odprawcn byl také jesučta Garnet, je:lž w Zpowčdnici za:
slechl o tom spiknutť a wsseckowynaložil, aby je od toho
odwrátil, ač neměl sám Uijakého účastenstwť, jak UU: we:
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teejnč odprawrnci doswčdčowali. Na památkla toho ža:
lošena od Nnglikánů zwlásstnť wýročnt slawnost, a ža:
wcdena zwlásstnť modlitba t BobU za ochranU od UkrUte:
Uých a krwežizniwých nepřátel (t. j. katoliků) a král fčim
wyjádťil se we sněmn, že „nenť tťeba wěťiti, že nUtně
každý ťatolťk mUsi býti zločincem, a je prý možnci, že
Bůh w dťiwčjfsich dobcich jistý počct papeženců (t. j. kae
tolikú) od pekla zachránil.“
Prolo zostťčny dylr,ww Uo:
wésn trestnťm zúkonlk:: od r. 1606 jesstčxwice dojUd wye
dané pokuty proti katolikům, a 11 knčxžipro konúni
swého úřadU odprcxwčno w núsledeicich letech. Také

zwlúsitni

pťťfaha

moci krúle sesazowati;

Uloženakatollkúm, že papež Uemú
kdo fe zdrňhal,

pťtsabU složiti,

Uwčxzněndožiwotnč, a těch bylo mnoho, ržwlásstš když
papež Pawel 7. tUto pťiscchU žakážal. Ze jich bylo
hojnč, swědči ncjlépe ta okoluost, že pťi swatbě syna krú:

lowa 4000 jich xnilost dostalo, ač š tim prominutkm
anglikané č š arcibiskUpem Nbbotem byli welmi Uespokoo
jeUi, ftrassice králeitrestem Božťm a wyzýwajťce k při:
sněmU prowúdčxni dolčnčnýchžčxkonů. wasak

smrt králowa

(r. 1625) pťekašila dúlssi pronáfledowčini.
W StotskU,
jež š Nnglickem až dosUd spojeno
zůstalo, hlasal hned š počátkU Lutcromy reformace Ha:

milton, jenž we Witteubergn fstndowal, Uoon

wčrU;

byl ž králowského rodU, ale ikoxml již w 21. roce wěkU
swého š jinými Ua hranci (rokU 1528). Po Uěm rokU

1542 wysioUpil politťcký agitator

Jňn

Kno:,

býo

walý otrok na galejťch, oblassnje lidU, že moc wla:
dařstá ž lidU pochazi a Uikoli z Boži mčlosti a stát že

jest tcdy pouhým ústawem lidstým. Mnsrl sice ntéci ze

žeměawo wdhnanstwitomseral cherě
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UčeUi. Mezi tťm se w zemi protesiantě ssťřiliš takowým
úfpěchem, že r. l557 Uzawťeli k Upewněni wirh swé
i zwláfstni „spolek Kristůw“ w EdinbUrgU, a Ua fněmU

zawedeniercformace Kalwinowy wymohli. Na to počali
hned Utlačowati wirn katolickoU; bořeUy kostelh, křiže
a oltčlťe, a za wůdcowstwi Kno:a, jeUž se domů Ua:
wrátil, rožboUrali welkolepý katedralUť chrúm w fw. QU:
dřeji (SaUct Nndredš), jejž stoletč stawěla, a jebož kráfU zčča
ccUiUh aš dosUd zůstawené doswčdčUji. Kdo sloUžil mssi
swatoU nebo ji byl přttomen, měl búti zbawen swěho
jmčUi, pak jťti do wybnanstwč aUeb k smrti jest odfoU:
žen. To wssecko dělo se ža Uezletilostč a w čaš šajeti

Marie StUartky, proti Uiž prúwě Knor lid byl poboU:
ťil, tcxk že tato Ylžbčtě Ua milost fe wydala a katowým

mečem skončila (r. 1587.) Po smrti jejť zawcder pUu
ritanské
zřťzenjw žemi (r. 1592). Než práwč shn
jeji JakU b, když byl i aUglickoU wládU UastoUpil, hleu
děl kalwinské a pUritanskš zřizenť w SkotskU potlačiti a
diskUpskoU stčitni anglickoU cirkew Ua mčsič jejim zawésti.
Proto wnntil jim 13 biskUpů, a když oni UčxsilčmtomU
fe opirali, chtčl je tim zčskati že jim powolil. Utiskowati
tamě!jfsi katolťťd. J bylo prý dle swědectwi fraUconzskébo
wyslance pronásledowánť toto mnohem tUžssi Uežli ono
katoliků anglťckých (r. 1610). KoUcčně pak pťijali pUri:
1an siotssti dle wůle kreilowd„ ale š odporem lidU,
afpoú Uěkteré změnh we swé wťťe, dle anǧlické cirkwe
abh 1otiž pťi pťijimáni wečeťe Páně klekali, k Uemocu
ným do domU ji doUeisselť, křest w domech w čaš poe
tťeby, pak biťmoweilti od biskUpů Udělowcmé, a fwčceni
Uěkterých iw.itků anglických zawedli (r. 1621).
Ale w JrskU
Urchtčlo se Uowé Učxeni Uikterak
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UjmoUti. Yť tam měli aUgličtk králowé od 12.sioleti již
částečnoU moc a Udržowali si z pťistěbowalých tam Yno
gličanů i zwlásstnč jněm: pťere U lidn měli málo náe

klonosti. Když tedy Jindťich slll.

pošadowal od Jrčanů

pťssahU o fwé fwrchowanosti cirkewni, nechtěl ji lid slo:
žiti; poslčmo tam sice wojsko, ale jenom fněm Jrský Z
AUgličanů sestaweuý prohlcisil krále za blawU cirkwe a

odmitl přednostenstwi papeže (r. 1536e)

Nato ersseny

také klássterd w JrsiU, ale lid přece jeU žůstal wěren
swé otcowskč wičr. Za EdUarda 71. odstranili biskUpy
irské a zawedli tam litUrgii anglickon, ale domácč kněz
nrpřidal fe ani jrden k Uowč těto txak násilně wnucoa
wanč wťťe, pročež poslcini tam duchowni cmgličtť, kteťť
wssak měli prč:zdné kostelhi Jrčané Uechtěli msti radčji
žádných slUžeď Bošich než tčchw nowých. Y když lonpilč
a dočili jim kostely, Upeinli se jesstč wice w dosawňdnč
smé wčťe katolickč. Proto t:xké ža kr.ilowny Marie žrU:
sielm žafe wsseckh protestantské nowoty a žawedeni opět
dýwali diskUpowé i bohoflnžby kcxtolickédTeprw Ylžbčta
podrobila sobě po dloxchých bojich, zničenim wsseho oseni
a Uásledeicťm š tobo mcrem (r. 1583) celý ostrow a
Uásilim zawáděla 1U pak anglickou wirn: wyhúnčla ka:
tolické biskUpy i kněše, žnichž Uěkterš i odprawila, šawedla
tam misto Uich anglické, cxle pťece Udržowali se i wedle
Uich katoličtť. Když pak nastoUpil JakUb l., syn katoo

lickéMarie Stuartkr) Skotsié, zawolali si Jrčanč na rhc
chlo zpět swé kněze a flawili zase slUžbr) Boži. Nle král
hned pťi nastoUprni fwčm propustil wsseckywěznč nlimo
„wrahy a pcxpcšence“l jak prawil w ohlásseni, a když jej
wyslaucowé irsstč žúdali ša jwobodU nčlboženskolx, Uwrhl
je do žalúťe š dokladcm. že nrbudr modláťsiwť to trpčtč.
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Na to wypowězelli jfoU pod trestem jmrti wfsickni kněžř

ze země, katolikům odeijty

celě kraje a ofazowány an:

glickými přistčhowalci, z nčkterých pak zase okresů pťe:
sazowúni byli katoliěti obhwatelé zcela do jčUých krajin
(r. 1605). N přčš wssecko toto násili nepťijalo fnad ani
sto Jrčanů anglikanskox.x wťrU.
Společný kreúlwssechtťi králowstwi Nltglického„ Skot:

sktho a Jrskěho Karel l., fyn Jakuba l. (r. 1625we19)
wedl wrliké boje š Uowě Utwořčnoxr „wlasteneckox.: ftrao
nox.x“s jež Uznriwala proti moci kr.ňlonoské swrchowanoft
lidU, ž něhož moc panownickoU odwošowalč, zwlássr když

spolčila se š PUritaUy, kteři zasazowali se o nábošen:
skoU neodwislost od wlády, také cčrkewnťhodnostúťe (hiero
archii) a občady anglické cťrkwcxrozhodnč šamituli. Qbč
skrany mčly wětssimx w parlamentč: proti wladčx. Roz:
horleně žúdali na krcili, aby obnowčl starssi zákony proti
katolikčšmš by knčxze, klcxťčse z wyhnaltslwi

w:xátili,

dal

Usmrtiti, katolťkům aby dťtky odúal a je w protestant:
ském UcibožeUstwč wychowatč ncchal.
Kdežto doposUd
platilo Ustanowenť, dle nšbož se mohli katolťci od Uá:
wfstčwy protcstaUtjkršch ležeb Božťch jiftoU sUmoU celo:

ročně wyplatiti, radil parlameUt králi, aby pťčfnépokuty
Určil Ua katolikw, ktcťt se protrstmňffé botjoslx.lžbč wyhý:
baji (r. 1629)a Pončwadž pak arcibiskUp Kanterbx.xrský

proti pUritanům neUstále wyftxxpowal a jejich nepřizeň
si spůsodil, zanewřeli dUritan takš Ua krále, přezdiwao
jice mU papežcnciř. Nejprwé wypnkl odpor w Skotskn,
kde král r. 1636 noon spráwU a obťadh cirkewni dlc
anglčckého spůsobU zawádčl.
Cel.i žem sestoUpila se w
jednotU proti krási, zamitla jeho swrňďowanost we wťťe,

noon

liturgii i řeid cirkanť a odstranťla biskUpy. Se
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spolčili se brzo wlasteUci a pUritan angličtť, a

wčllka občaUská počala proti lšrcilir 1ehož, owssem šcela
bezpráwně, měli w podešřeUť, že držť š katoliky, ač je

na nowo pronásledowal (r. 1642). PUritúUi ťťkali o
fobě, že wedoU boj Kristůw proti antikristowi (te j. ka::
tolikům a krč:lč), a majčce wrch we fUčmU, wydalč Uowé

pččfné zúkko proti katolikům; Ua blawn kněščiďyfazena
cena a kdo z Uich byl chyceU, bez odkladU jest Usmrcrn;
každémU katolčkowi pak zabaweny dwě třetiny wsseho
jměUť we profpěch státnč pokladnice. Již wssač pUri:

tčmč brojili takě proti aUglikúUčlm; ostranli jrjtch boho:
slUžbU a bisiUpy, zawedlč zcela nowě chrúmowé knihy a
dnchoweUstwo bez biskllpů.
Nle prúwě tU ssli z Uich Učkteťi jesstě o krok dúle;
Uechtěli Uznúwati Uad feboU zákonodárnoU moc syUod,

twrdice,

že každá ofada jest zcela od drUhé neodwislá

(odtUd ijmer

jejich JndependeUti,

z lati!tsiého)

an že každémU, ikatolčkům mci wolno býti, bh dle
swého spůsobU boholežbU son whkonáwal. Žádali, aby
každý mohl kúzati, an pťťmo od Boba jest oswieen;
widčni a wytržeUč mysli bhly U Uich w obyčcji. N Uč:u

hledy tyto owlúdly práwě we wojskU, kdežto PUritčmi
we sUčme měli wčtfsiUU. Wypukla wálka, krúlowiké wojsko
bez řúdU a kúšně podlehlo wojsku independemii, š Uú:
boženským Uadsscnkm a pčepjatostť (faUatišmem) bojUjla
cimU; kreil chycen, independenti zmocuili je parlameUtU,
u a Karel 1. rláwodedn wojewůdce Kromwella obwiUěU
we sUčmU z welezrády, odsoUzen k smrti a Ua poprao
wisstč mcčem Ufmrcrn (r. !649).

Zle se wedlo ža wlěčdyKarlowy tnké Jrčanům.
kdhžtam mistodržitele Strassorda Ustanowťl.TeUto chtčlwh:
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hUbiti zcela wirU jejich a to hlawně tťm, šc jim bral statky
a kraje jejich přistčhowalci aUglickými objazowal. Celý
Uárodpozdwihlsc r.1641 k obranč, kdyžparlamrUt aUglický
práwě zanássel je úmyflcm, úplně potlačiti nábožertstwi Jrn
čaUů.Páni irssti jpojili se na Uúrodnčmjjesz a žawázali
fe slibem, že dťiwe Uesloži zbraň, dokUd ncdobUdoU fobčx
úplnoU neodwislost od aUglickěho fUěmU, jwobodU Uábo:

ženskoU a wyloUčcUi wfsech cižinců z úřadú (r. 1642).
Pťedewfsim wyhnali Ufrdlé pťistčxhowalce,wypleinfse a
zapúliwssejim domhachtčli se opčt krajťl dťiwc jim odňa:r
tých zmocniti ale Yngličaně rozkúzali wojstU jwěmU, aby
wssecky domh kam pťijdou, zapalowali, a wssecky mUžskě

Zawraždili; ano důstojttici.porUčili, aby ani malých ditck
Uesietřili. Tak žawraždčno na poloostrowě Maggee, kdcž
ani žúdného powstúni Ucbylo, 3000 mUžů, žeU a dětť;
ano jedcn plUk UsoUžil hladem w kraji Ulsterfkčm 7000
lidi. Než i JrčaUč odplacowali se podobně anglickým
swým tryznitelňm. Wijdnáwúno sice o mir a již také
byl š krcilem Ušawčen; ale j:kailc se dowěděl parlament.
žr powoleUa Jrčanúm jwoboda Uáboženjkú od krúle, za
Uiž slibťli tito jemU wojsio i pchčžitč pťispčwky, jichž

proti boUřťcimUjr sněmU a Skotňm welmipotčebowal:
mUsel král wsse odwolati. ač tťm nčzachrčmil žiwot fwňj,
aU jej r. 1649 pťerc zUťiwrowé k smrti odfolldili.
Po UfmrreUi králowčx zřlzčlm dyla w zemi repUblika,

jrjťmž jprúwcem (protektorem) byl Kr o m w ell (r. 1653)
cirkcw independemů proh!úfserm za stútUi, wedlé Uiž i
ostatni wwznúrxi, wyjma katolťky, mšla úponU wolnost.

Zejmena w Jr skUzUťilKromwesl, jfa tam již od r.1649
mťstodržitelem, š neflýchanoU UkrUtUostč.Pokoťil Jrčany
úplně, žabawil jejich pozemky, rošděliw je dilrm reon
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blťkánským wojcikům a wrahúm králowým a dťlem tém,
kteťi mU k wálce penčz byli žapůjčili; wfsickni pak JrčaUě
mUsili fe odsičhowati do kraje KonnaUghtskčbo, z Uěbož
se Uikdo pod trestrm smrti odstranti nesmél. Přeš
20.000 Jrských katolťků prodúno za otroky do Ameriky;
na hlawU každěho knčze whfazeUa cena peněžitá 5 liber
ssterlinků, a Ua potnpn knězstwawyfadil Kromwell taktéž
5 liber za blawU wlka. Nle po brzkě fmrti Kromweslowč
(re 1659) nemohl Ueschopný fyn jeho Uičeho š repUbli:
koU pořiditi a dosazeU tUdiž Ua trůn od parlameUtU
Karel
U. za krúle. Opět zawedl král biskUpUanglikcřnu
ské a wssecky indepeUdenty od úťndů weťejných whloUčil;
we Skotsku pak odstranl zafe BUritany a pokoťil wáu
lečnoU moci powstalé z toha zboUťenť (r. 1679). Katoa
lčkú byl by již trpěl w zemi, ale anglikúni wyzýwali
jej ť přifnémxx prowúdčni dofawúdďich šákonň proti kao
toltkúm wydaných, a obwiňowali katolkky, že jsou přičio
UoU wclkébo požúru Londýnského (re 1666).
Nicméně
odhodlal se krúl pťece k wydcini fhowťwawěbo prowolúnk
(r. 1671), dle ně!hož wsseckypokutr) proti independentům
i katolikům zrufstl; independentům wykášúnh jsoU chrámy
nčkterě„ katolikům aspoú domáci whkonáwúni Uaboženstwi
dowoleno. TU opět nepťútelé začali proti katolické cťr:
kwi foptiti a přimxtili sněm r. 1673k naťiženť núbožeUské
přisahh („test“ jmenowané), dle nťž každý, kdo Uastan
piti měl weťejný úťad, mUsil pťťfahati na cirkewni swrcho:
wanost králowU a UepťťtomUostPúně w Uejfwětčjfsi swá:
tosti a spolU že bUde přijťmati wečeťi Páně dle angli:
ckčho ťúdu. Ttm byli wssickni katolici zweťejných úťadů
wyloUčcUi. Brzr,d wymhfsler
že wffech nejpodiwnějssi
fpianti katolťkú w čele prý ď generálem jesnitským protč

334

Kalwinowo Učeni w Nnglii.

krcili, úsiawě a protestaUtům od UčjakéhoQatefa, jenž pro
kťion pťisahU již byl řrestáU; anglikáUský lid této
báchorce pčece Uwěřil, sčchl kU zbran, zawiral katoliky
a doUUtil krále k odpraweUi 6 jesUitú.

Po

Karlowi

UastoUpil bratr

je.bo Ja k Ub ll.

(r. 1685), jenž za swé wzďcilenosti z NUglicka stal se
katolikem. Pči nastoUpeUi swěm Ua trůn prohlásil fe weš

ťerč! še fon

wiroU, ale slibil bned také, že bUde ochra:

ňcxwati Nnglikálth. Než kddž do wojska i do úťadú dou
fazowal katolťťy a r. 1687 weřejrtč ohlúsile že si pčeje,
aby wfsickrti poddcmi jeho se katoliky stali, že wssak Ui:
koho nebUde UUtiti, powolali siaUglikčiUci šetě jeho Wi:

léma

QraUskábo,

mistodršitele hollandského,do zemč

a když tento š wojskem pťissel, prohleissrn za krcile, Uačež

Jakub Uprchl do FraUcie (r. 1688).

Za wlády Wiléma Brankého
koUečUčťdyl
wydúlt toleraUčUi
zákon r.1689, dle Učhožwssecky
zúkony, hUed od čafů králow!ty Nlžbčtd proti odpůrcům

aUglikaUské cirkwe (Dišfenterům:Nononormistúm,
ze:
jmeUa JUdepeUdeUtům) wydaně erssend bhly a wssem
úplUčx UábožeUská swoboda zarUčeUa; takě w SkotskU,
kdež lid byl pUritaUský„ odstraUčUi aUgličti biskUpowé a
zawedeUa zase jejich poUže kUěžskúsprúwa clrkewni. JeU

katolici

a SociUlan

.Uestali fe účastnými fwobody

této; Uebyli sice odprawowálti, ale wdloUčeUi dyli ode
wssech úťadú, Uefměli an woliti anž mohli sčxmiwo:
leni býti,

Uefmčli cmk miti w domč

katolického Učitcxle

anž do cizi kalolické sskoly ditek fwých posilati;
kněžť
často Uwčzňowálti, a wěťťci pokUtowúUi. NUo byl i zá:
koU pro katoliky, že knčz když odpťifábl fon wirU, dou
slal dožiwotnť pensi; že st,m, když od wiry katolickč
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odsioUpil, mohl se zmocUiti jmčni jwého otce; a (w Skot:
ka) žc ditky, jež Uechtčly od wirh katolické odpndnolxti
žtratily dčdictwi po rodičich. Podobně wedlo se i kato:
likům w Jrka.
Na Uowo zabawmh požemky katolické
(celkem přcš 12,009.000 akrů!) a wčnowčmy holcmd:
ským miláčkům králowým; sslechtirúm odňath koně a
šbraň i práwo, Uějaký majctek si koUpiti; katolikům Ue:
dowolenh ani sskolh ani Učitclowé, a když poslali ditky
swé Ua wšdčlčmi do ciziny, bylř pokUtowciUi welmi
pťťsUě; ano r. 1697 wydán zúkoU, jimž wssickni bisiu:
powé, klúfsternčci a kněži še zemč koyliwhpowčzeni. Nno
ša pozdějfsich let pod králownoU LlUUoU(r. 1702uu14)
žosiťeUy jsoU jefstč itdto šúkom). Y pťece anzdor pťc:
UkrUtnémU Utiskowúnť tomU Udrželo se mnoho milionň
katoliků we wffech tťcch krcilowslwich Britanie we fwé

wiťe. Teprw rokU 1788 a 1793 byly trcsiUi žákonh
proti katolťkům whdané z čústi žrUsscUy a teprw w Uo:
wějfsi dobč doscihli katolici skorem úplnoU rownoprúwu
Uost B jiUowěrci

w řissi Blnglické.

š. 170. Nčkterě důležitčjssi sektd protestantské.
Nezůstaly wssak jeU tyto tři blawnť odrUdy prote:
stantišnm, totiž LUteráni, Kalwinisté a AUglikáUi, Uýbrž
wedle Uich wt)winnlo se čafem jefstš mnobo jimých růz:
Uých straU, jež samostatnš fborh Uáboženskě žaklúdalh;
jako šmlněni již Nowokťtěnci či Nnabaptisté (š. 160, 4.)
a Socinicmi či UUitáťi fš. 163, 2.). PoUěwadž pak Uěop
ktrrč Udržely fe až Ua Uasse doby, tUdiž zdc počútek je:
jich a šwláfstni názord žejmena bUďteš UwcdeUy.
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1. MenUoUité.
srrd

Prlcmčmm

fryšského kUěze MeUUq SimoUise

(xjxr.

1561) wywilmli se z Nowokťtěnců MeUUoUitě

a

šcihy rošssiřily se po Wesifalťch, Nizozemich a w Lion:
skn. Z boUťliwých. přepjatých Llnabaptistů Učinil zaklao
datel jejich Menno fbor wěťicich, kteťi chtěli podle fpůu
sobU perťch
křeskcmů w tichč domácnosti čiUiti .„fpon
lcčnost swatých.cke Proto zamitli wsieliké rozepťe před
sondy i š pčisabou, Uepčijimalt weťejuých úťadů a za:
wrbli i wúlkU wsselikoU. Jako Nowokťtčltci Uekťtili také
Memwnitš malých ditek, awssak ušnčrwčxli Uerozlučnost
manšelstwi. Za pofwňtUý obřad podrželi také Umýwčmk
nohou dle pťikladu Spasitelowa při posledUi wečeťi.
W Uowějfsi době spojily se w leerice Uěkteré Uáo
božeUské fborh, jež Nowokťtčncům pododny jsoU, še fpoe

lečným jmenem: Baptistů
(Kťtěnců) a činťchčetnějfsi
ze wssech protestantskýchjekt. Maji asi10.000 obctš půl
páta milionem wěřčcich. RokU 1834 pťissel z Nmerjky
jejich mišsiončlř ancn
a kázal w HambUrkU i jiUde,
Uačež se dalo i w Ewropě (w PrUskU, Wňrtembersku a
Šwýcařťch) mUoho pťiwrženců jeho opět kčtiti. Také
w Nnglit fe nalezajť.

2e Šwenkfeldialti.
Půwodfjwůj

wzaji Šwenkfeldiani od kanownika

Kasspara z Swenkfeldú, dworniho rady U Lehnického wéu
wody Bcdřicha ll we Slešfkll Llč byl jednim z Uej:
prwnějfsich pťllďrželtcú ďUlčrowých,
od Ueho

UU ge B Uťm Uesrownawal

Pčmč a o osprawedlUčUi člowěka

odstoUpťl jtž žahy
w Učeni o wečeřč

Zajel si k Uěmu sice

Šekty protestautskč.
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a hlcdčxl Lutra k oprawčk

Uáhlrdů jebo o tčchto don čláUcichpobuouti. Š:ďeuk:
seld totiž twrdil, že wedle wiry i dobrých skutků nntncř
jest potřeba, čchož Luter nollšnáwal: za to wssak wya
hlňsil proti LUtrrowi swaté pťijimáni za ponhý obťad„
jelikož w něm Kristuš prý nenj skutečnčpřťtomene S Ue:
poťizrnou se nawratiw jpojil sc nyni Šwexnkfeld š do:
múcim kc:zatelem w Lebuici Kčeautwaldem„ a fwoll nelť:
čenou zbošnosii, tichostj a lafkawostť šiskal mnoho pťi:
wržexnců,

žwlásstě když na wzdčxlliwcinť wnitťxliho

Ucibo:

ženskébo žiwota stále dolebal. Než pro swé náhledy o Uej:
swčxtčjssi smútosti zukousscl mUoho nesnázj od LUteraU:
stých duchownlch,

takže se konečně i ž wlasti jwě wystčxa

howal lr. j528) ; fsel tedy do Šwcib, učil w NugšbUrkU,
Ulmll a Tnbinkách cl usadjl fe w Štrašburku. Me i od:
tud (r. 1535) wyp.ndjlo jei duchowenstwo protcstamsi“é,
kdr)ž proti jejich Učeni kášal. J odebral se Uazpět do
Šwáb a půfobil we StUttZartč; kdhž wssak se tu jesstč
zapletl do podťwného Učrni o osobě Páuě, wystoUpili
ze wssech stran proti UěmU odpůrcowé, i LUtrr a Mr:
lcmchton, takže chměl lačkde déle se zdržeti. Konečuě
zemťel w Ulmu r. 1561.
Učeni jeho zachowalo fe až
do dnefska U některých šstoupcxnců jeho we Slezsiu a

w Nmerice.

3. Kwakerowé.
Zakladatelem Kwakrrů jeft Jan Fokš, obanik
pastýř w Skotsku.
rocčx wěkčč fřďšč)čxu r.

a

Jja letory zúdumčiwč pčjssel w 19o
1643

řřň řjč řxriřjfslčjřkčč, žč ř,o Ua

jedUom wrchu Wůh powolal, aby k.izal pok.ini lčdem po
celém fwětčxjafo poslaný od nčxho prorok. J whstoUpil
0()
Uu
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wskUtkU rokU 1647,

cestowal po Skotskxx, kúzal polepsseni

žiwota a wcižným šiwotem fwým žalibil se litmz Po
don letech mřl již celý sbor swých wěčictch, cmo i né:
kolit Učených mUžů pťipojilo se k UěmU. Sami jobě
ťťkali „pťcitelé“, jini wssak nazwali je Kwakerh, to jest
tťesawi, bUď že z počcitku Uadsseni jejich we fchů;ich
projewowůlo je Ubánťm, cUkčmim, otřcisňnim (od cmgli:
ckého slowa quo.lo:e), nebo od toho, že prý ťekl jednoU
Foťš pťed soUdem: „Tťeste je před slowh Púně.“
Co se 1ýče Učeni Foksowa, doklcidal, že DUch swatý
bezprostťednř w den anfstiwenč swébo každčmUčlowčkn
sdělUje Zwlússtni fwětlo Kristowo, wedle nřhož žeintťUi
šjcweni Boži a slowo pifma swatého také účiUkUji, jedno
swčtlo toto nikdy nesmi odporowati drUhémU„ člowčk
ncisledkcm půfobeni Božského swětla toho pťichcizi k ncibo:
ženskémU pozUáni, jež stane sc pramenem jeho ojprawedla

Učni a mrawUého žiwota.

Proto

neni tťeba ani wy:

koUpeni, ani žwťúfstniho ťněžstwa, cmi weťejnč boboslUžby

aniž Určitýchmodliteb, an swútosti a smičowáni š Bohem;
nebok tdo w okamžiku oUom dotknm jest DUchem sw.,
UaUči se wsseliké prawdě Boži a proto mú wnUkUUti
toto Uebeskéi fdělowatř pťitomným. Z tě pťťčin Kwa:
kerowé Uedrželi takě na hlUbssi Učenost bohosloweckon.

Služba Božť záteži w tom,

že tisse fedi pohromadě

čekajťce, zdali Uěkoho swětlo Božť Uadchne, aby pak pťi:

tomných napomemxl Uebo š Uimi je pomodlil.
Welmi
Umoho drži Kwakerowé Ua pťifné mrawh; proto wyhý:
baji je wfselikým radowankúm (hrám, dřwadlU, tanci),
odepiraji

wojeUskoU slUžbU a přifahn

pťed soUdem, nen

pozdraijť, netitUluji, aniž komu wykaji, neUšnáwajice
wyšfsiho stawu a důstojnosti. eredoU žčdeých jondntch
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řozepťi, ani teUkráte když jim někdo Ubliži, nýbrž možUolč

wyrownaji to mezi seboU sami po dobrém.
Z počátkU Ucmčli Kwakerowé žúdného ťúdu a spráwy
dUchowUť, Uynť wfsak shromaždeť fe jejich siarfsi w Určité
doby, a jednajč o pochydných wčcech; pťi tě pčiležitosti
spoln ošnamuji Uowě narozené, zasnoubeUé a zemťelé.
WrdoU také dozor Uad oněmi pťedncifskami Uadssených,
a proto nefmi nhni každý dle liboflř pťč Uáboženských
schůzťch jejich wyftoupiti č: přednússčti. Každoročně pak

shromaždei se w Londýnč teU týden před jwatodussnimč
swátky jejich poslanci ze wslech krajin swěta, kďež wh:
jednciwajť Uejdůležitějfsi swě zciležitostř.
Na poťútkn žakonsselř mnohá proUúsledowčmi nejen

že nechtěli Uznati žcidného kněžsiwa a bohoslUžby, ale i
proto, že odpirali slUžbU wojanskoU; tu wssak Ujal se

Kwakerů Wilém P enn (dlx1718)„ syn mistoadmirala
a zalidnil jimi polowici swé zemč americké PeUUshlwanie.
W NUglickUdosáhli Kwakerowé rokU 1686 sněmownim
UsUessenim smobodU UábožensioU jakožlo oddělenci od
cmglikartské cirkme; w LoUddně majs 32 chrúmú, ač jich
UUUťUbýwá; také w Hollandsku a we FrýskU fe Usadili,
ač jen w nčkolika ofxadách; w Německn majť jednn obec

we FriedrichšthalU, od roku 1791, ostatně bydli tam
jen po růšnU jednotlťwci. W celkU počitá se Kwakerů

na 200.000.

4. Pietisté.
(PobožUůstkúťiu MUkrowé.)
Půwod swůj wzali od Filipa Jaknba Spenera,
z hořeniho Elsnska, jenž byl okolo r. 1860 lnteranským
kazatelem w StrafšbUrkU a pozdčxji prwnťm dUchoinm
spráwcem we Frankfurtě.
Waruje se Ua kazatelně wsseu
22e
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likých půtek o rozežnáwacich článcich wťry„ whklcidal
raději poslUchačům swým pismo sw. kdUchownimU wzdč:
lúm„ načež také k žádosti jejich zařťdil Uejprwé w domě
swém, později w kostele schůzky pobošnosti, kdež opakoo
wcřwal š nimi wýklad miUUlé neděle a připojil k tomU

kromč rozjimčmť a rozmlmd Uábožných, špěw a modlith.
Jefstě wice prospěl swým spisem „Zbožná přčmi“ na:
zwaným (1678), w Uěmž mrawUs pokaženost wssech stawů
Upťimně siee ale welmi mčrně kúrci a k naprawenť jich
wrzodných prostředrčc Udáwá. Mčli prý by ččsti pilnčji
pifmo swaté„ shr.:mážďowati fe častěji i mimo čaš oby:
čejných skUžrb Božťch w chrámU, kdež bh „wssickni brz
roždilU dle schopnosti a potťeby spolnpůsobiti ned úťad
dUchowenský šastúwati mobli, osiatně mčlť prý by fe
UeUftúle Ua to pamxatowati, že Uáboženstwi nezúležť

w ponhé šnúmosti wiry, nýbrž hlawně w jejim ojwčd:
čowárri zdošUým žiwotem. Měll oprade
pťi značné
swě Učenosti Spener hlUboký smhsl pro prade a pojal
také dobťe dUcha kťeskanského; proto ždúlo fe mU dosa:
wúdUi a šejmena tehdejssi kazatelstwi zcela bez prospěchxx,
cm řikáwal, že Uáboženftwť týkci se předewfsim srdce, a
že tUdiž kazatel Ua srdce účinkowati mUsi.

Za jeho přčkladem a powžbušow.inim žaťizowaly
se i jinde podobné schůze a pobošnosti; ale mnozť z po:
ťadatelů jejich neměli ani dUchaani powahy Spenerowy,
a pěstowali jen prciždné pobožnůstkáťstwť, jež errdlo
kU ctnostnšjfsimu žiwotn, nýbrž kU šlehčenť žúdoUci
oprawy Spenrrowy. Kašatelé pak protestantfsti stěžowali
sobč, že se jim takto jrn marnš lid z chrcimU odwčidi.
Jefsté wice půsodil Spener, když fe stal dworUim
kazatclem a konsistornim radou w Drcižďanech r. 1686.
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TU Ualehal Ua ldýklad pifma swatého Ua wdsokých fskoo
lcich w Lipskn a scim wzdčlciwal w domč fwém dUdoUci

dUchoin, kteťi dle jeho fpůfokm šaťizowali a konali ko
pobožnostid Nlc odpornč jim ostatni dnchowenstwo pře:
ždiwalo jim zato „pobožnůstkáťů“ (přetistů)
ač Ueža:
sloUženě, a prowedlo išúpowěď žwlásstUi jčjich bohoa
slUžby. Proto bylo Spenrrowi witaUým a wěci famé i
prospěssným powolúni jeho do Berlan za probossta a
pťisedicťho w konsistoťi r. 1691, z!oláfjtě kdr,ďži !dycho:
wancť jeho, profešsořč Ua Lipské UUťwersitč, teU rok před

1im jčž z Lipsia wypUeri bdli, jelikož prý pohrdaji wea
ťeroU boboslUžťwUs a wědeckým boboflowim, kromě
wšdčlawatčl:tédo wýkladn pisma sobš ii:tých člčmků wiry
ménč k;ledi, od ostatnich wěčicich šúmyslnč a bež přiu
činy se oddělUjť a k šwlússtnimU zasmnfsilélmt žiwotn
podUět dúwaji. Qdstěbowawsse se odlUd na nowě zalo:

žerU uUioersitU w Dobrofoli (Hasle), odsadili tU boho:
sloweckon sakUltU swými pťiwrženci (r. !694). Nhni wy.e
stoUpila proti Pietistům wedle Lipské jesstč takě Uni:
wersita we Wittenbergla a obč zadalh proti SpeUrrowi
žalobu pro 294 blndy, z Uichž arci wětssina toho jmeUa
UežaslUhUje, ale stoUpeUci SpeUerrwi žaťtdili w Uowém
swém sidle sirotčinec ž darowaných pťťfpčwků, šiskali si

tak pťišrň lidU a odmitli fwé protinity

skntťem. Spe:

ner také jesstč chtěl w každé ofadě dle fpůsodU kajicť
kúznč w staré cirkwč žaťišowati sbornš sondh o mrawech
swých přkwrženců, ale tn potkal se jcfstě š wětssim od:

porem. Nicméuč fsiřily sč jeho náblcdy a podožnosti
nellflúle a Udržowaťy fe i po jebo fmrli (ř r. j705)j
Jelikož pietisté žjednciwali sobč poťúd wice přiwrženců
meži lidem, ltcrý nerošrzmiwal wssude miry a dciwal
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se Uěkdy Unússeti jen swým citem a různými žádostmi,
powstaly sem tam i Uepokoje, takže wlňdy proti schůzkm
Pietistů wysiUpowati mUsrly jako we Šwédskx:; ale
w Dčmsixx a Wúrtemberfkn požiwali úplnč swobody.
Nejwice čitali we sborech swých ťcmeslUiků, kteťi, bywsse
z bible a wzdělúwacich spisů chwičeUi, ťťdili jchňze jeo

jich. Než práwě pro tUto anroannost

sprciwy duchowni

powstciwaly mezi nimi wfscliké nrpoťádky, pťepjatosti,
jednostranné sebe wUpanUi, poxchcizewnitťni pobožnost,
ano i Un:awni wýstťednosti w jednotliwých sborech, ze:
jmena w 19. stoleti. Tak dala fe rokU 1823 z núdo:
ženské pťepjatosii Marketu Petorowa U CUrychUwe Šwý:
carskU Ukřižowatť, kdežto nnopak šase w prnskěm SlezskU
meelo r. 1835 wojsko zakročťti, cm prý tropili Pietistě
neťesti we swých schůžich. Kazatel Ebel w prUském Krá:
lowci, jsa w témž podezřenť, byl r. 1839 sesažen, a dU:
chownť fprúwce české osady w Drážďanech Stefan ww:
stčhowal se še 700 pťiwrženrč do Nmerikh, cx byl tU
po jednoročnťm pobth ž též pťťčiny wyhllč:tt še sborU
swého.

5. HerrUhUlrowé

(Dchronowsstť).

HraběMiknláš Zinzendorf

z Drúšďalt, r. 1700

rodilý, byl wychowún w onom pietistickčm sirotčinci
w Halťe, kdež sonromi
pťťsný žiwot wedl, načež po
odbytých we Wittenbergxx ftUdikch proti fwě wůli stal se
dwornim radoU U soUdU w Drcižďanech a koUpil si sta:
tek Bertelšdors w Hoťenť LUžici. Rokn 1722 pozlml
hraběte morawský tefař Kristiún Dawid a obdržel od
Uěho dowoleni, abh sc š Učkterými jinými rodinami po2
zůstalúch jesstě českomorawskďch „bratčť“ na statkU jcho
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kde fe Usadili,

jmenowalo seHutberg, nazwalinowčto měsiečkoHerrn:
hnt (r.1722, jako do ochrany PáUč se odcwzdúwasice).
thž pak se k nim přkdali i mnozi Lnterani a resor:
mowani, Ustanowil jim hrabě za dUchowUťho sprciwrc
pietistU Rothe, a spojil se jefftč š mistrem Schčifrcm že
Zhoťclire a swobodným pčmem Watterwillem kU podpo:
rowánč bobabojlxšbo žiwota křeskanskébo. Jelilož wfsak
bratři morawfsti Uechtčli od swčho býwalého zřizeni ciro
kewnik;o Upnsiitť, wolťce radějč se wdsiěhowatť, žaweden
r. 1727 dle spifU KomeUského „Řúd jednoty bratrské“
šwlásstuť ťád w Uáboženské ofndě této a brabš fám pře:
wšal wrchni jeji spráwu. Qbec jejich mčla sestáwati
ch ze famúch „dUchem probušeUých“, to jest takowých,
kteři již š polepssenim žiwota swébo Učibožellskéboč;apo:
čali, a prwnim bisknpem jejich stal se býwalý tefať Da:
wid Ničmcm, jenž dal se wyswětiti r. 1735 od biskupa

bratťi Morawských w Berlillě jmenem Jadlonského. Qd
oboU dal se r. 1737 i Zinšendors Ua bijkupskwi poswě:
titi, když byl dťiwe již swůj fwčtský úřad složil,

walknim

a miu

přednásiky we swém domě. Yle r. 1741 složil

še febe diskUpský úťad a podržel sobč jeUprwčjfsi wrchUi

spráwU š Uúzwcm „sprúwce (ordinariuš) bratťi.“
Určitč Učeni wiry Ueměl Zinzendorf, aniž na nč
kladl wáhU, wůbec wssak pťiznáwal se kaugšbUrské kone
fešsi. Hlawnim článkem wiry bylo Učexti o wykoupeni
na kťiži, pročež i křižowým bohoslowim je Uazýwal; o
thě wssak člcinky, kU pť. i o sw. Trojici, fe ncstaral,
jelikož prý společnost tato Uáboženskci nezálcžť w jedo
Uotě wiry Uýbrž w jedxrotě srdcc. Proto mohlř člerwé
wfsech kťeskanskýchwyznánť wstoUpiti do jeho jboru, jejž
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z té přičin r. l744 na tři hlain oddily (bratrfký, lU:
teranský, scformowaný) še šwlňfstnťm každého pťedsta:
wrným roztťťdil, ač to nrmělo mtti žadného wlin Ua
Učeni a zťišeni fborU farného. chbo tento wyhlásil za
jrdiný preiwč kťrsranskú, jejž bešprostťedrlč wede Spasitelp
a to proto, že wýhradllě fám sbor tcnto w úplnosti
drži je nčeni o Kristowčx wykonpenť.
Nábožrnský sbor Qchranowstý rhchle se rošssiřowal
hned ša žiwobdtť Zinzendorfowa (x!xr. 1760)z Hlawnťm
sidlem jeho bylo Barby w Sasku, kdež měli i swňj se:
mťnciř; r. l732 doslalť mišsionáťe do zcipadnť Jndie,
rok na to do GroUska, r. 1737 do Hoslandska, r. l74l
do americkč PenUfylwane, r. 1743 do Slešika. Pozdřji
dosiali se do Holfstýnska, D.inskň, Šwédfka, Bádcnska,
Nnglie, Jrfka, do NUfka a PrUska; čmo i na Ccylon
(w pťedni Jndii), pak na předhořť Dobrč nadčje (lo nejra
jižnějssi Nfrice) a i dojižnť Nmerikyfc doftali Herrnhnté.

Teprw diskUpSpanchberg

(ř r. 1792) Upra:

wil ústawn cirkein, dle niž 12 ncb 13 stčlrssťchod sy:
Uody wdwolrných maji Uejwdšfsi moc Uade wssexmi ofae
dami a na fynodách Uowé zxifuny společně wydúwnjť;
dUchowrnstwo neni zwlč“lsstnťmstawem, cm json i swětfstt
siarssi, košatelé a jahlrowě; ti konaji službu d:!chownť
w obci Uebo chodi na lnišsic; bisiUpowš wssak json jeU
proto, aby fwčxtťlizase jiné a tak spojťtost swou š bý:

walou bratrskou jcxdnotou Udržowali.
lena

Celú osada rozdč:

jest na Uěkolik tťťd dle wčxkn, pohlawi

a stawU, cx

každý mú ndati sám jinšmu chyby swé, a chyby jiných
sdčliti pťedstawexnému, jeť)ož erbmezel:č posloUchati kcxždý
jest powinen. K n;iboženským jchůzim fhromažďuji se
w súlech a Uikoli w kostclťch; tam fcxmcxdll, špťw.xejť,čton
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z pifma a posloUchaji ťeči dUchoin.
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kašdý Uxčsic, a před Ui odbýwajť společUé „hody lújkyee
kťeskallst“šdle wšorn aposstolské cirkwe. Dřťwe rozbodo:

walo fe losem pťi obfašowáni mťst, pčijťmxini Uowých
členů Uebo wlečowáni nchodUých, ano i pčxi Ušnwiráni
manželstwi, od r. 1818 to wfsčlkpťcstalo. Qstatnč mú
každú jcdnotliwá obec jwé zwlúsjtni zťišrnť, a UrUi od
jiné obce w Uťčem odwislčl.

Co fe již týče Bchranwa
přeck 1000
čistolou a
wúborných
nichž i od

smUébo, m.if teuto

obywatelčl, jež wšornoU zbožUostť, mrawnostk,
pťiš:inliwosiť winkajť.
Nalexšá se tam mmxbo
Uš:božclsskýcha wzdčlamatelm)ch úsiawň, do
jiUUd Ua Učchi pťichúšeji, jakož i rošličnč to:

wúrny na plátna, papir a žcleré

žbožk, š nimiž čilý

obchod wrxdoUe Ofoby swobodUě žiji we welčkých stawc:

Uich, pro každč pohlawť šwlásstnich,

w nichž UejeU jpo:

lečné pobožnosti každého dUe kanji, ale i ťemrsla roš:
ličnú dělajf. W spolxxčensiém žiwotš zachowcťmuji pro:
stotu a počrsinosi, warnjice se i hlUčUých šábaw a ber.
W Ewropč čitá se Hcrrnhl:tsiých asi 1le000, mimo to
jsoU po celém swčxtě, majice asi 70
ač pro jwé zwlnjthč

mišsionúřských ojad,

šťčzeUi jeU cxfamotnělýche

6e Methodistě.
Pietistům a HerrnhUtkům jsoU wrlmi podobnť cm:

gličtť Methodisté,

kteťťwzali púmod swůj od bratři

Wesley:ů, ftUdeťrťch re 1729 w T):fordě.
Uýma dwěma čitáwali
řom pončowaji

Jesstě ď ji:

každou nedčxli Uowý žčikoU a pťi

i podporowaťi

Uwčxžnčxnýcha chndých Ue:

mocných. Postili se takš kašdon stťedU a pátck až do
dwou hodin a w Uedč?li pťistUpowali k wečeři PáUč.
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SpolUžcici jejich pťezděli jťm Za to Methodistú,

Ua

zlehčenoU, jakoby jinou cestU (ťecké „xnetbodoš“) kfpafent

wyhledúwali.

Jinak nazýwčmi jfoU také „swatým klu:

beme“ Takě žiskali r. 1734 Uadfsenéť,xokazatele White:
sielda, který žaložil w Q:fordč swobodné fskoly pro chUdé
dčtky. Brzy Ua to (r. 1738) sešncimil seWešley 8 Herrna
hUly, ktcxčise mU z počátkU son
rnrawnč snahou žalč:
bili, ale když feznal w NěmrckU i HollandskU podrobněji
jrjich pťlsný, osamotnělý a Zwlúfftni ščwot, npUstil Uao
wždy od žamýfflčxnébo š Uimi spojcni. Roku 1739 dne

29. kwčtna we tťi čtwrtš na dcwřt Uáble byl prý John
Wesley w Londýně, čta pťcdmluwxx LuterowU k listU sw.

Pawla k Řimanúm, obrácen, milosti a wěrou Uaplněn.
Proto wystoUpil rokU 1740 jakožto wyflanec Boži k
ožiweni a rozssiťowcinť prawčho Uáboženstwť, a rozesilal
i fwé kazatele po Nnglicku. Nčkoli wšdalowal fe ne:
Ustálc od anglikánské biskUpskč cirkwe, kterci proto Mea
thodisty z chrcimů pod ssiré Uebe wyhostila, UicméUč ne:
chtčl Uikterak Užnati, že by fc byl od nt Uchýlil. Nle
proto pťece dal fe Wesley na biskUpa wyswětiti a wyu
swěcowal pak súm dUchowni Methodiftické.
Hlawni článek Učeni jejich týká se osprawedlněni a
dokonalosti člowěka. Domýfslel se totiž Wejlcy, že stojť
prý soUwčrci jeho w úzkém spojeni š Bohem„ jenž jest
jim zwlúfstnim spůfobem pťitomen; jsoU prý také bezo

prostťedlrě posláni a nadchunti od Boha,

jenž dúwú

jim dary DUcha smcatcšhosaby Uzdrawowali nemocných
a pťedpowťdalč budoUcť wěci. Člowčk prý dosáhne ospra:
wedlUěUi okamžitého od Boha wčroU, kteroUž mU Bůh
wléw.i, a kteroužto dUsse ihned nabýwú půwodnť swé

čistoty, a proto

může býti člowěk úplUč jist toUto pou
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swěchicť milosik a wěčUým fpaseUťme OstatUě může prý

každý sUaon přijiti w tomto žiwotš již kbezhťtssné doo
konalosti, kteroUž že oprade
maji, nmozť ž jeho při:
wršcrlců dojista twrdřlť. Pči tom naskytaly fe často U
Methodistů kťeče, swťjcnť, wýkťikh, i púdy Ua zemi, jež
rozssiťowald fe pťi Ucibožensiých jejich schúzich, a Wesley

prohlassowal to ža wýraz milosti, či ža znamenč nastoU:
plého osprawedlněllť. SlUžbh Božť maji Uejwice dle
anglikúUskč cirkwe; Uůwodnč scházčwali se kašdoU siťedU,
a pak jrdnoU za měsic čtwrtoU sobotU; po celoU Uoc

zpiwali a modlili se, Uačež w týdnU slxawili hodh lásky;
Uynť wssak w Uedčli chodi wssickUi k wcčeťi P.xinč. JfoU

w Nnglii, Jrsku, SkotskU, chxrice,
Náboženskomrawným

a je jich asi millioU.

poUčxowánťmlidU ménč wšdělcmčho

šejmcUa mrši otrokh jakož i fon
disté dosti horliwě působi.

dobročinnosti Metho:

7. Swedenborgiani.
EmaUUel že Swedenborgů

bhl syUemlUteráU:

ského biskUpa Swedberga we Stokbolmč.

Odbyw ftUdie

Ua Uniwersitě Upsalské, kdež hlawnč počtáťstwťm a pťťo

rodnťmi wédalni se šan.issel, cestowal Uejprw po Ewropť
a po UácwratU swém jmchowún horněm radoU w roo
difsti swém. Wydal mnoho a zname:litých spisil z při:
rodUťho oborU, byw žciby již hlawUě pro swon odboonU
šnalost w horUictwi powýsscrl do stawu sslcchtického š pťtu
jmťm že Swedenborgů.
TU najedUoU prohtásil se pťi
swém pobth w Londýně, že se mn zjewil Hospodin we
dpůfobš ozáčeného mUže, wyzýwajc ho kfepsámt toho, co
xUUšjrwť. Bd té doby žil chUdeUborg w samých wiu
dťnťch, Uahližel prý do nebe i do pekla, wstUpowal do
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ťťsse dllchůw i mezi žemťelé,

kteťť ho wyučowali

we

wssem a nulezal zwlásstni tajemsiwť w bibli. Od té doby
mčl za to, že jest wywolch od Boba, abh dokonal kťee
skaUskoUcirkew, by tak „nowú nebeský JerUsalem“ Ua
zemť šawťtal. ŘokU 1747 wstoupil z úťadU swěť)o na
odpočinek a dal se do jkládúnť núbožčnských fpifů (w la:
tině), kterež Ukončil r. l770, donfaje, že pak onen toU:
žený JerUsalem hnrd nastoUpi. Nrž ša dwě leta Ua to
šemťel rančn mrtwicť w Londýně, kamž je práwě k zi:
skckni Uowých údů nawrčťtil, w 85. roce wčka fwého.
Z knih nowého zcikona přijal Swedrnborg jen 4 ewaUe:

geliš a zjewent swatého Jana, jež wffnk šcela zwlásstnťm
fpúšobem wykleidal. Dle Ucizoru jcho jeft w Bohu jcn
jedna ofoba, kterci se zjewila w KristU, jehož jeU „pcinemee

nazýwú; proto prý jerm

we jmqu

Ježissc se nxá

křliti; křest i wečeťe Pčmč jfoU jeU poUbé občxady. Wh:
koUpeUťdostalo fč núm poUhým zjcwenčm Učrni Kristowa,

aniž tťeba bhlo k tomU smrti jeho. Z dobrých lidi stúe
wajť je aUdělé, ze šlých ďúblowé. Wškřčsseni tšla anť
žcidllého; drUhé pčisstť Krčstowo wťce mxnastane: KristUš
ch dUchownč již UyUť zjerje
se U Smašdenborgiňniplz

Teprwa po smrti SwrdeUborgowč frbrali a wydali
šstoUpenci Swedčxnborgowi spish jcho a Utwoťili r. 1788
we ŠwedskU a AnšlickU žwlcissttxi jednotU nč:božeUskoU,

kterúž rozssiťila se takě do Sewcrni leeriky,
do Ně:
mecka (Wňrtemberk) a Francouzska, načcž teprw obchú
schůze ru l828 w NUglickU odbýwanú Ustanowila fe na
zwlásstnkm wyzuáni wťry a katrchťšmU. W TUbinkčich

pracowal pro Uš welmi horliwš Dre Tafčl fwými spisy
w r. 1852. Počet wsscch Swedeltborgianů neUi weliký,
we Šxoédskn jest jčch nexwčce, pak w NnglčckU; w Nč:
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meckU xnajť několik obcť,
čitajť.

w

Nmerire
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takč 27

obci

8. Spojeni „Ewangelici“ w Nčmeckn
od r. 18!7.
Mnohé činily je pok:lfy, abr) se hlaindwa odbory
proteftantské (LUtrráUi a Kalwini) spojily w jrdrU sbor,
bned r. 1614 snahoU beidlberjťého bohoslowce Parea,
r. 1631 péči sswédslého krále GUstawa Ndolfa wLipskU,
r. 1661 Uábožensko:r rozprawon w KašsclU a r. 1720
Uáwrk)d Tnbinského bohoslowcc Pfaffa.
Ncž teprwa w nasscm stoleti stalo se r 1817 ajpoň

dťicha Wiléma 111 ža pťťležitosii tristaleté památky pro:
1es1antišmU Lnterem započatého. Rčformowani aspoň w
Němcich UpUstili od KalwiUowy UaUky o přednrčeUč člo:
wřka k spaseni, a přiwršemi aUgšbUrskě konfešse zase
Uedržrli fe již wčce tak pťisnč LUterowa UčeUčopťitome

Uosti Páně w Uejswětějssť jwátosti, a klonili ie w tom
ohledu k UčeUťZwiUglido a Kalwina; wčroUčné (symo
bolické) kUihy jejich šlratily tkm arci půwodnč a dojao
wňdnť wážnosti, a podlebly libowolnémxr wýkladU smloU:
wajirčch se stran; jbor protestaUtskýchbohoslowců zťejmě
je wyjádťil„ že může si ostatnč každá z odoU ftraU pťi
pťčjčmúňť wcčeťr Peinč mysleti, co fe pťťjťmajťcťm:: dle
osobniho pťeswčdčeni ša dobré wčdť! Naťkzena takě žrela

Uowá fpolcčná bohosl:lžba; „chUda“
králowslá zawex
drna nejprwé w BrrliUč w dwornim chrámU (r 18:2)
umj
pul uU muxqu
l„„jj.g,

w pojš
oořuš f,hlllj
řueuťs amdndo š
un punoono
6951;3889j„
d;šjp odšlljx

mnobých strcm wedl se txchý boj, awfsak wlada
Uměla toho

BrUska

Ucisilťm dosici, že poUeUáhlu agenda kráe
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lowská od wětssiny dUchowenstwa pťijata byla. MUjely
wssak dčswe wsseliké oprawd dle rozličných krajin w Ui

býti žawedeUy. Spojeni protestantš (LUterúni a kalwi:

Uisté)nazwúUijsoU „ewaUgelickoU

cirkwi“,

a ti,

kdo UepřistoUpili k nim, podrželi jmcUo „LUteraUů“ a
powažowčmi jfoU od Uich, Uikoli jakby slUfselo, ža pra:
wowěťťci stoUpcnce UčeUi LUterowa, Uýbrž za odsstěpcnce
od „ewangčlické cirkwe“. Nato přijata jednota (Unie)

tato we Wůrtembčrskn (r. 1820), BadenskU (r. 1821) ač
mUjela i wojeUská moc k tomn cili zcckročitil

lll.
Ǧinnost cirkwe katolické Uaproti protestan:
tifmU čili tak zwanci „protireformace“.
š. 171wTridentský sněm cirkeri.
Jesstě Uikdy UetoUžilo fe tak důrašně po obccném
sUěmU cirkemUim jako Ua počcitkn 16l stolcti, žwlásstč
když resormatoťi

i we wiťe welikč šměUy a Uowoty čzcxrwč:ǧz

dčli. Knižatai Uárodowé očekciwali,že sUčm cťrkewni Upewni
wirU a Uáboženský žiwoř w dUchowenstwU i w lidU, an
zamezť wfsecko to Uowé Učenť a spoln odstraUť wfseliké
Uepoťúdky z cirkme, a že pak snad bUdc možnú pomoci
fnčmU sjednotitť Zase protestcmty š rťrkwi, zwlňsstě když
protestanté sami častěji k obecnémU sUěmU cirkewnimn

se odwoláwali. Po dloUhém pčiprawowúni, kterš zwlásstni

sbor kardinalů kanls wydal papež Pawel

Ul. r. 1536

swolúwacibUllU; sUěmobchý měl fe sjitiwkwětUU r. 1537
do mčsta Mantowy; jelikož se wssak toto mčsto zdálo

Trldentskň sněm cirkewtň.
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Uěmeckým protestarttům přiliš odlehlé, a fám tamUčjfsi
wěwoda pťekážkykladl, wypsal papež jUěm Ua rok 1538
do WiceUzy, ale tam Uepťissel cmi jeden cizč hodUosiúť
cirkewni; i prodloužil papež lbůtu jesstě o rok, a když
an

pak Uepřissli pozwcmť a očckúwcmi účastnicj, aždložil

papež kochl úplUě. Teprw Ua sněmě ťišskčmwe Spýru

r. 1542 wdwolelto město Trident
tU opět wúlka sejťti

w Tyrolsku. Nle

se fUěmU pťekazila.

KoUečUč

ra 1545 dUe 13u profiUcc
otewťen sněm w TrideUtě
přičiUěUťmtébož papeže Pawla lll. a cťsaťe Karla 7.
Nle Uebylo možUcř Uepťetržitě a w krcitkém čase jedUáUi
fUěmU UkoUčiti. Byloť koUáUo w celkU 25 slawUých see:

žerlč; ale dwakrút odročeU mUsrl býti sttšm. Když totiž
wypUkl mor w TrideUtě, odročen jest jUčm po 8. fezeUť
r. 1547 do BoloUicčl Nle jelikož dle přččnt cisaťowa Uč:
kteťť otcowé sUěmU zůstali w Tridentš, odročil papež
po 2 sežeUich koUcil jefstč téhož roku. Trwala tedy tato

peri

doba sUřmowUť
jotwa dwč leta (r. 1546w47.)

TU Umťel papež teUto (rn 1549),

a UclsiUpcejebo J Ue

liuš lll. Ua koUci r. 1550 swolal ořce opět do Trie
dcntn Ua r. 1551 (l. kwětUa); ale po ssesti sezenfch

(1lu16tém) odročeUsotwapo j edUoro čUim trwčiUi
fUčmzase, poUěwadž kUrsirst Saský Moric cisaťe w JUša
erkU wálečUěpičpadl. N odročeUč toto trwalo pťeš dewčt

let. Tťi papežowé mezi tim zemťeliJUliuš lll. (r 1555),

Marcelluš ll. (r. 1555) a Pawel usi. (r. 1555uu59)e
Teprw papež Piuš
opčt tťetť dobu

ls. otewťel Ua počátkU rokU 1562

koncilu Trichtského,

Ukončil jej také po dwouletém

4. prosiUce 1663.

a po 9 sezeUťch

opět trwúUi dUe

Trwal tedy wlastnč jcn pět

let,

ač celých 18 let od počátkU až do koUce jeho Uběhlo.
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Co

do počtU a ojob

členů

cťrkrwnťch na kons.ilU„

byl tento dle časU a okolnofti rozdklný. W prwnim
sezeni byli pťstomni jenom 3 tardimlowé legati, 4 arci:
diskUpowé, 22 biskUpů, 5 ťebolnich ǧeneralů a wyslan:
cowč cťsaře Karla 7. a krúle Ferdinanda l.; alc w poo
sledňim sezel:i podepsali dekrcty: 4 papežssti legati, 2
jinť kardincxlowé, Z patriarchowé, 25 arcibiskUpů, 168
bisknpčl, 39

žcistUpců biskUpských, 7 opatů,

7 ťeholnjch

generalů. Dle núrodnosti pak počťtalo fe: 187 Wlachů
(a 2 žcistupcowé), 31 Španělů (a 4 z.istUpcowé), 26
FrancoUšů

(a 1 žústUpce). 2 Nčxmci (a 4 zústUpci), 6

Řeků, 3 PortUgalci, 3 Jrowé a 3 Jllyrowě; Uhťi,
Polúci a Flandrowé po 2, Angličan, Ehorwút (Draš:
kowič ž Pětikosteli w Uhrúch) a Morawan

biskUp: Nntonin Bruš

žMohelnice)

(Uúš arci:

po jednom atdo

Bylo jich w celkn ke 300d Mimo tyto k)odnostaťe cir:
kewni, kteťi byli wlastnlms čkeny fněmU, byli tam takš
whslanci čili ťečnťci panowniků křesfanských, w crlkU 6
zduchowUťho a 10 ze swětského stawu, mezi nimiž
byl i náš arcibiskUp Pražský BrUš z Mohelnicc, wy:
slcmý od cssaťe Fcrdinmtda l. Kromě těchto wssak tam
byli četni dohoslowci posianť dilem od Uniwrrsit a krčilú,
dilem powolanť tam od cťrkewnťch dodnosteiřů, aby Učea

nosti swon w bohoslowi a preiwě cirkewnim narom;ik)alč
členům snšmownťme Bylos tU 7 bohoslowců od pa:
pežů poslaných, 12 ž Uincrsity Paťčžské od fraUcoUz:
skébo krúle Karla 1)(., 17 od sspančlskéč)okrále Filipa Ue,
3 od králč portUgalskčho, l od wéwody baworfkébo, dcile
21 bohoslowcú Zcfwštského knězstwa, 2 beUediktini, 19 doe
minik.inů, 9fraUtifskáUú,16:nťnoritů, 18 aUgUstianů„7 kal:
mrlčtanů a 2 jerwité. Wsjrch dohromady bylo okolo 150.

Tridentský fnčm cirkewni.

Na

ZZZ

pamářkU Uwádime žde jen nškolik jmen Uej:

zUameUitčjssich

čleUů tohoto fnčmU a sice z bi:

skUpů: kardinal Cermini (pozdějfsi papež MarcellUš ll.),
jenž whpracowal posledni te:t UaUťy o ofprawedlněnč
člowěka; Bartoloměj Karanca,
primaš ,sspančlský,z
ťádU dominikánfkěhol jehož přičiněnťm zwláfstš dekret o

residenci bikapů (aby bydleli w diecési jwé) proweden
a který proslUl též swým spisem o koncilech afmým ka:

techismemšBartolomšj

de MarthribUš„

arcibio

biskUp š Brcxgh w PortUgalskU, ž jehož pěra mnohé de:
krety o kázni whsslh. Z bohoslowcň pak nejwťce proslUli:

theologowěpapežfstijerité Laineš

a Salmeron,

k Uimž i U náš znúměho swým katechišmem Kanisia
přťdati slUssč; dále fspcmčlstý dominikún de Soto
ze
Salamanky zwlásstč UankoU o dč!dičném hřťchU a ospra:
wedlUčUť, Melichar K an Uš z téhož řádU a z těž Uni:
wersity. UaUkoUo Uejswětějssi swútosii a o zpowědi, B a d
(BajUš) z Uniwersith Lowaňfké U:eNizozemskn, znúmý w dě:
jincřch cirkwe swým sporem o milosti Božť.

Protestanté

dowoláwali se w čaš resormace

neUstúle obecněho sněmU cťrkewniho, ale když je bližčl
počcitek jeho, když měl býti zab.ijen, hledčli sc mU pod
wsselikými zúminkami wyhnomie Na ťišfkčm snčmn w
NUgšbUrkU r. 1550 slťbila sice protestantská kntžata, že
na koncil fe idostawir Melanchton B Učkterými již byl
laké na cestě, ale wčxlka to opčt překazila. RokU 1552
přifsli také skUtečUě wyslanci wčmody Wůrtember:
ského, kUrsirsta saského, a Uěkterých protestantstých lněst

do Tridentn, žádajice průwodčť list pro fwé boboslowce;
ale když jim byl tento w 15. sezenťwhdán, nebyli 9 nťm
jpokojcni, chtčjťce, aby jejich bohoslowci mčli rozhodný
23
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hlaš, abh fe o wčcech Už whjednaUých znowU jcdnalo;
siáli Ua tom, že pismo fwaté má býti jediným měťitkem
we wěcech wirr), že se papež má podrobiti fnšmU ctrkcw:
nťmU a že mci bisiupd oswoboditi od pťisahh wěrnosii a
poslUssnosti. kteroU papešowi sklčidajť; au ale pro thUo
klon wálkU přestalo dcilfsi smlouwciUk. Roku 1562 opět
bhl wUdčm od koncilU průwodčč list protcstaUtčxm z Ně:
mec i jiUým, ale i tehdúž bez Užitku. Qstatně i kdhby
protestanté je bhli siutečnč jněmU TrideUtfkeho zúčasiUili,
žajistě že pťi tehdejfsim wýwoji reformace již fotwa bh
se bylo Učjaké dorozUměUč docllilo.

Co se týče jednciUi famšbo, tU pracowalh wždh
Uejdřťwejrdllotliwé sborh (kongreǧace) pomociǧbobo:
slowců; a po několťka takowých poradúch swolčma teprw
fchůze obchú (geUeralUl kongregacčx), w Uťž jakožto wýu
sledek dosawadnťch porad předložil se hotowý Uáwrh, který

měl býti podún pak weťerémU fezeni jUěmoinmU, tdež
se dle osob, a Uikoli dle Uárodň o každčm náwrhU bla:
sowalo. Porady tyto byly welmi dčxkladUě. Tak rau
dčno se o oiprawedlněnť člowčka celého půlleta, nrž bhl
docťleU fonhlaš koncilU. Dloubo smlonwali se o to, nežli
se rozbodlř, abh se w každé schůzi Uejprwé člčmky wťry
whložily (dekreth), mylně UčeUi pcxk strUčUč odmťtlo (kaa
nond) a Ua to teprw Usianowenť o oprawě čili o kázni

(rcformace) whtkm:ly.

W obledUwěroučném
předložrno bylo w Ztim
sezeni otcům Uejprwé Nicer:KoUstantinopolské wyleáni
wirh (jež se kněz pťi mssi jwaté po ewaUgeliUm při Kredo
modli). jakožto základ wkry křeskanskě. Dcile jcxdncino o
ostatnťch rozeznciwacťch článcťch wťrh, proti Uimž proteu
ftanté wystoUpili. Tak wc 4tém sechč wydcin jeznam

Tridelltský snšm cirkcswnkz
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wssech pisem swatých starébo i nowéljo žákona,

jež cťru

kew ža prawš zjeweni Boši pťkjimá (inšpirace) a fpolU
pťijat starý latinský obchý (rulšď.ta) pťeklad bible ža
prawý a wěrohodUý (aUteUtický)„ an se w nčm žádné
chybh, co se týče wťrh a mrawů kťeskaUských,Uenalezajť;
Určeno takě obché prawidlo U wýkladU pisma swatého,
že Uikdo jank pťsmo fwaté wyložitť nemú, Uež jak je whe
kládá cirkew dle jednohlasného wýkladU fwatých otců.
W Ztém fezeni wyloženo br,ylo Učeni cirkwe o dědičUěm
bťťchU, w 6tém o ofprawedlněnť člowěka, w 7mém o
fwátostech wůbec a o kťtUi biťmowěmi: w 13těm o Ueju
swětějfsi fwcitosti, w 14tém o pokánť aposledUťm poma:
záni, w 2ltém o přijimúUi pod obojť spůsoboU„.w 22tém
o mssi fwaté, w 23tém o fwěceUť kUěžstwa, w 24tém o
manželsiwť a konečUě w 25tém o očisici, o wšýwáni a
úctč swatých i obrazů, o odestcich, o postU a fwátcťch.

WěroUčné dekrety tyto jsoU š erbyčeroU

jasnostť a wý:

žnamUoU strUčUosti whjádřenh, takže možnú je dobře roa
zešnati od odchylného Učeni proteftaUtsiěbo; při tom roo
šežUňwali otcowé swědomitč wssUde wlastnť články wťrh
od UčeUých domUěUek, jež Uepatťť k žjewenémU Učeni Kri:

stowU; a nrpťijato meži čláUkU wiry ničeho, Uež to, co
wždy w rťrkwi se wšťřlo a jesstě Uyni se wšči a složea

nými w cirkwť smědectwťmi a důwody z pismaatradicc
dalo se dotwrditi. Proto také přijaty ďdly dogmatťckě
dckretd Tridentské bez nejmenssiho

odporU od celé katoo

lické cťrkwe.

W ohledUpak dišciplinárxtim

čili rcformačnťm

(oprawy a káznčx cirkewUť) jednčmo w 4tém sezenť o wyu
dáni a Užiwánč pťsma fwatého, w 5tém o Učitelskýchstou

licich pro whkládčmi dible, a kázanč siowa Božťho od
2Ze
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bifknpů; w 6tém o resiďenci (bUdlenť w diecěsi) a wisi:
tacťch biskUpů; w 7mém

o wlastUostech biskUpa, o zkoUssce

k Uabyti cťrkewnichmift a bodnoftť (benesiciUm : obroči)
a.o tom, že jedeU kněz neb biskUp Uemú wice obroči
držeti;

w 1Ztém sezeUi o kcišni kněžftwa, o papežsiých i

biskUpských prčxwoch; w 14.

o mrawcch

knčžť, o Uděloa

wáUi swěreni a o prciwomocnosti biskUpů; w 21. oroz:
ličných odborech biskUpské fprúwh; w 22. opřt o kúzni
kUěžstwa, o obfazowcini kcmownických kapitol a fprrřwě
jměni cirkewniho; w 23. o residenci biskUpůa karďinúlů,
o feminúťťch. w 24. o fwobodně wolbě bisiupů, o wolbě
kardanlů„ o koUúUi prowincialnťch koUcilů a diecéšnťch

synod, o cirkewni wisitaci,

o Ucháoni se dUchoinch

sprciwců a kanowniků o mčsta, a o jprciwč Uprcizdněného
biskUpftwi; w 25. konečUě o oprawě klássterů, o potre:
stúnč mrawnťch poklesků knčži, o domácnosii biskUpů, o
wylolcčent z cirkwe (e:komUUikuci), o jmšni cirkewUťm a
Uowém wydčmt katechišmU, mišsalU a brewiáťe (hodinek

cirkeinch).
Ncisledkem těchto welemoUdrých Ufnesseni sUěmU Trie
dentského Uaprawila se porUschú kcizrň cirkcwni, mUohé
Uepoťcidky se odsircmily, a lepssi ťúd do kněžstwa i do
dUchowni fprciwh zawcden; staré zcikonh fe obnowily,

Uowé wydaly, wssickni k bodliwěmU plněni jwých pon:iň:r
Uosti jsoU přidržowá!xie

Paprš PiUš 17. potwrdil Usnrsseni fněmU Tridento

skéhor. 1564, a Si:tUš U.zřidilre1588šwlcisstnisbor

whkladačů

trideUtfkého

wsseťikédotazh, pochthosti

sněmU, abyrozhodowal

a rozsUžowal jrďUotliwě pťie

padh k UsnesseUťm fnšmu toho se wztcchUjici.

Jednalo se nhni jen o pťijeti

a zúkonité

TrldeUtský fUěm ckrkein.
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prohlcisseltť
těchto dekretů sněmU, zejmena w ohledU
kcřzně , oprawy a cťrkewniho prcřwa. Benútky Učinily
to nejdťiwc; Filip ll. dal Usneffeni sněmU Tridentského
prohlásiti w Neapoli, w Špcmělťch a w Nizozemťch,
awsiak š tim dodatkcm, že w UičemUemaji býti na Ujan
krúlowstým jeho prciwúm; PortUgaly, Sawojsko a Pola
sko pťijaly je r. 1564 bez wýminky. KrálFerdinand l.
a baworslý wšwoda Ylbrecht šúdali pťi snčmU, aby pro
jejřch země dáno bylo powoleUť pťijimati pod oboji způ:
sol:wUs sliijťce sobč welký Z toho profpčrch kU sjednoceni
š protestanth ; papež powolil jim to sicc, ale UcistUpcowé
jrk,poopět to odwolali, an žcidný tčměť Užitek žtobo ne:
wyplýwal; w Čechúch Udrželo se podáwúni pod oboji až

do r. 1623.

Teprw po fmrti Ferdinanda l. (r. 1564)

dal ncistUpce jeho Ma:milian ll. we fwých šemich ohlú:
siti UsnessenčTridčntská, a r. 1566 přijali je katolickú
kntšata Uěmeckcřna řišsišm sUč!měw YUgšbUrkU. szsňk

Uejen krúlowě, Uýbrž iprowincialnť koncily rožhlafsowaly
a zawúdčly dekrčty thto do šiwota cirkewUťho, k. p. w
Neapoli, Milanš, Toledě, w Malině (Mccheln), w Kam:

brahi a j. (r. 1565).
Jen we Francii Ucbyly úchwaly Tridentskéhofněnm
Uikdy pťijaty celkem a bez ohražens, ač se o to i pape:
šowé i bijkxlpowé wclmi pťičiúowali. Jednotliwčc Ufneo
sseUi byla lU prohlássena sice, ale na núrodnim cťrkew:
Uim shromáždčni (shnodčx) Uedowolil krúl Uikdd dekretú
Tridemských ohlásiti; pťťčiny toho byly rošličr:é, týkajici
se Uejwice pomčer stútU k cirkwi. BisiUpowé francoUz:
ssti pošději žeidali, aby mohli Tridentské dekrety prohjciu
siti š tim ohrclžeUim, „pokUd by Uebyly na Ujmn prá:
wům krňlowsiým a wýsadcim francoUšské cirkweee: alc ani
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k tomU parlament Ueswolil (r. 16l0)

a proto zawúzalo

se 53 biskUpů w Paťťži (r. 1615) jhromúžděných pťio
sežně, že bUdoU pokUd možnci Usnesieni Tridentských za:
chowáwati a w diecésich swých šawúděli.
Srlěm cčrkewni w Tridentě Uaťidil, abh wfsickni, kdo
k UťjakémU dUchowUťmU úťadU (obroťi ::

pťistUpUjť,dťiwe složili wyznánk

wiry

bcduč!ťic:jum)

a slibili po:

slUsonst cťrkwi (24. sešem„ 12 kapr) Bylo sice již dťi,we
w cťrkwč Užiwckno wyzUáni wťrh aposstolské; nicenoekona

stantinopolťtanské a athanasianské ; nicmčnč papež Pi::š 17.
Uweťrjnil r. 1564 pťisržnoU takowon wčroučUoUsormUli,

ktcrú seobd)čejučUazýwúTridentské wdzncinťwiry,
ač Uepocházť od sněmU samého, ale papež jcnom Uásledu
kem Usnefserri sUčmownťho fc o sestaweni tohoto wdžnánť

postaral. ObsahUjrk kromč nicrnokorlstantirlopolitmrskébo
jesstě 12 článků, jež srsiawenh bhly dlcdogmatických wýu
Uoskx jněmU Trřdentského;

z tě pťičinh celé whšnciwť toto

che Uúzew „Tridentskébo.“
TeUtýž koncil zawdal také pťičim: k wydáni tak

šwaného řťmského katechismU,

kterýž se proto také

latechismemiUčmu Tridentskéhonazýwá.

Měl býti

rukowěti dUchowučm sprciwcům k wuučowcinť lidU wčťicťho
we wťťr kťeskanfké (24. sezerli 7. kapitola) dle úlnt)slu

sUěmU. Že wfsak nezbýwalo časU, aby se bhl katechiš:
mUš pťi fUěUm samém whpracowal, swčťeno bylo w
zúwčrečném sezenť jeho wydáni papežské stolici. Proto
Ustanowil PčUš 17. zwlússtui komišsi Učenýchbohoflowcú

mezi Uimiž wynikali zejmena Linbart Marino, arcibistUp
š LaUcian, Jilji Foskarari, biskup Modenský, Frautissck
Fm:eťro, doUlinikaU portUgalský a wýtečný znalec jazyka
latčnského Pogianuš„ sekretúť Milúnského arcibiskupa sw.

Řňd Zesnttský.
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Karla Boromejfkýho, jenž o katechišmušřen šwlasstnť weds
péčť a Mamxtinš, U kterčhož to byl i wytisstěn. Wyssel

r. 1566 za Pťa M a pťijat obchě š pochwaloUzasloUžeru.
Wane w Uěm práwř dUch ewaxtgelia Pcinč„ jafně podúw.i
Učeni kťeskanfkěa wyhmll

fe wsfem Učcxným hádkúm a sskolou

siým rozprawam.
(Česrý jeho překlad starssi jest od Z.
Windx,wssezr. 184j, Uowějssi od Jd Herččka zr. 1867.)

š. 172. Řeid Jrsnitský.
Zakladatelem Towaryšsiwa Ježťsfowa čili ťúdu Je:
snitskébo jest fwe Jgnúc
š Lojoly,
jenš sc Uarodil
r. 1491 z rodičiř sslechtickýchw krajť sspanělfkém jmenem
GnipUscoa Ua otrowském zámklt Lojole, a přissel brzy

za pč:žeUa dwůr krciloFerdinanda. Jakožto wúdce wojsia
rcměn jest do prawé Uohy pťi obranč! města Pampelnny
proti Francoušiim (r. 1521) a kdr,džse mnjexlo město
wšdútř propusstšu jest pro son
Udatnost že! žajetť.
Leže Uemocen četl pro kratochwťlj ž Uedostatkn zúbawných

kUih žiwot Krista Pána a jeho Swatých u a tim prciwě
rošhodl fe! k UastoUpenť jiné drúhy žiwota. Qždrawěw
odebral se do benedřktinskšho klasitera w MoUtseratš, wy:
kanl tU žiwotni špowěď, powěsil zde !won šbraň Ua
oltáť Matky Božť (r. 1522) a ssrl do bliškého.mčstečka
Manrefy jako chUdú poUtUťk do Urmocnice; obskUhowal
tam Uemocné a konat kajťci skUtky. Pošnán byw odcsscl
do jedné jeskyuč Ua blkškll, trúwč tu 10 mčsiců o
samotě w rošjimúnťch, dle Uichž pozdějť frpfal známoU
oUU kuižkn „dUchowUkch cwičenť“, jež ťpapežského fchwčin

ienč (r. 1548j

i ořřečněšď řošfsiřřřřťdůiúblň,

ňč ipťšoo

watel jejč Ueměl tebdúž jesstč žádného bohoslowného mzdě:

lánť.

Na to odebral se Ua poUt do Jernjaléma,

jakž
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bhl w nemoci fwé BohU žaslčbil (r. 1523). Z JerUfau
léma zamýsslel JgUác wydati se mezč newšťťci, aby je
pro Krista ščskal. Blwssak prowincial Frantifskánský w
JerUfalémě poanl jej k toan„ že se nawrcčtil do Ew:
roph, aby si nejprw doftatečného wždělánč pro knězský
účad žjednal. Jgnč:c neostýchal se w 33. roce wěkU swébo
zasednoUti (r. 1524) do nejnťžssi latinské ffkoly w Bar:
celoně, odedž již po 2 letech při neobyčejné swé pilu

nosii na UinersitU w leale

a w Salamance mohl fe

odrbrati. RokU 1528 pťestoUpil na proiluloU Uniwersitn
Paťťžskou, kde ftudowal latinskoU ťeč, mUdrctwť a bo:
boslowť, nezanedbciwaje pťi tom Uikterak skUtky křeskaU:
sté žbožnosti. Po fkončené pťťjné žkoUssce prohlússen

r. 1534 za lniftra. TU fpojil feš 6 spolUšákykswatěmU
spolkU r. 1534, wněmžby ctnostně a chUdš byli žiwi a
po Ukončených stUdiťch na

mišsie mezi pohany fe wě:

Uowalč. Byli to kUěžťP. Faber (Lefewre) ze Sawojfka,

Španělowé Frantissek ckawer,Laineš. Salmeron, Boba:
dilla a Rodriguezz PortUgalska. Po wt)swšceuťr. 1537
rozeslalje Jgnac po hoťejfsich Wlafsich na Učenť, kúzúUi a
konánč dobrých skUtků, sám pak š Fabrem a LaiUrzem

fsel do Řtma r. 1538. „Shromáždili jsme se pod prčl:
porem Ježlsse Krista, abychom bojowali prott bludňm a
neprawostem činťce sbor wálečUý Uebo towaryšstwo Je:
žissowo“,

tak ohlassowali

tášajťrim

fe, kU kterémU ťádU

bh patťili. Papež Pawel pčijal nadsseně ty bojowntkř)
š radoftč, a Učinčl Fabra a Laineza profešfory bohoslowč
na ťťmskěUnťwersitě (Saptenza), an zatkm JgUác odbý:
wal

š kajťcťmi dUchownť cwičenť.

Když pak ř ostatnť

společnťcisem ža nimi pčisslť ajefstějednoho (12tého)zi:
skali, mčliúmyjlsestoUpiti se we zwláfstni ťúd, dle něhož

Řád Jesuitslý.
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kromč tťť obwhklých slibů (čistoty, chudoby a poslusfnosti)
jesstš čtwrtý zwlcisstni chtčli složiti u neobmezené totiž
podťťzeltosti papeži, jcnž bh je dlc fwé wůle na mišsie

kamkoli poslati mč!l Ua wůli.

N papež Pawcl lll.

twrdil stanwy jejich,kdyžje „Towaryšstwem
fs o wým“ pojmcnowali (r. 1540);

po:

Ježio

Jgnac wywolcU za

ge:tercila še sidlem w Řťmě, zastúwaje úťad ten po 15 let
až do swé smrti. Společnici jcbo pak rozejlcini jsoU Ua
wssccky straUy, šaklč:dajčce domy i fskoly a bojujice hor:

liwě proti

protestantijmn,

zejmenawe Francii,

RakoUsich, Němcich a Nnglii; později dostali se ido
Nfriky. W r. 1550 založeno řimské, a r 1552 Učmecké.
kollegium, obě w Řťmě, kde wyučowalo se bohoslowť,
a odkudž posilalť se žbožni a UčeUihlasatelowě a odhaj:

cowé wiry po Ewropě ido Jndie. Pči smrti Jgnúcowě,
dne 31. čerwence 1556, čitalo towaryšskwo již přeš 1000
čleUiž,we sto domech.

účelem nowč žaloženěho ťádu tobo bylo: pečoe
wati o spaseni dussi, obracowati Ua wťrn poblondřlé
nebo ty„ kdož jcfstě w pohanstwi wězeli, rošmnošowati
pobožnost a šweledowati wiru Páně, čili „prospčch a
wzrůst dussi w kťeskcmskě wťťe a

žiwotč“,

což

wssecko

mělo dkti se dle úmysln a slow šakladatelowých jen
„k wštssi ctť a slčiwč Božť.“ Stanowh ťúdu čili obecnci

a blawnť prawidla wypracowal swatý Jgnác w sspa:
Uělfkš řeči fúm a dal je do latiny od pčťaťe ťwěho Po:

lcmko pťeložiti. Jmenowala se prawidla ta Uiušcicucum
ďooiotšciš .jššull (Zťťšenť towaryšstwa Ježťssowa) a byla
Ua 4 dily rošwržena. Teprw za drnhébo gcnerala Lai:
neza rozssiče:ta jest ústawa tato,a později přidč:wciny knť
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dekrety

geUeralUich

.kongregacť a

Uaťkženť

gemralowa.
Členowé

ťádu, lteťť š počcitkU dělili fe jeU na Uo:

wieše a profešfy, měli pťedewfsim starati se ofwš wlastrtť
zdokanlowáni, a k tomU měla jim sloUžiti horliwú mo:
dlitba, bedliwé zpytowčinť fwědomť, častějssi pťijťmúni
swútosti, pčlUč čteUť zbošUých knťh, žwlásstnť dUchoin
cwičeni, stálý dozor jedněch Uad drUhými, a febežapťrúni
w pťťsUé chudobě a úplUé poddanfti. Zdokonaliwsse sebe

měli pak teprw počiti práci fon

o wšděláwčmi a spae

jeUťejiných lidť: prostťedkd k tomn mělrn býti: wyUčo:
wčmi mlúdeže a dospělých w Uúbožensiwť w kostele iwe
fskolúch, kázani slowa Božťbo a žpowideinť o tak zwanúch
mišsiich, dUchownt spráwc: w nemocnicich i žalúťich,
hlawUě wfsak obrcma katolčckčho Uáboženstwi či wlaftně
wywracowúUť Učenk protestantského a hlasxrťnť wťrh Kri:

stowy mezi pohany dle rozkašn papežowa.
Členowé towaryšsiwa Ježťssowa neměli pťedepfaný
ani zwlússtnť klássternk oblek ani

jpolečUé cirkewni hoe:

diuky. Bšbem čan dosčchlťJesUitš od aposstolské Sto:
lice znamexlitých wýfad či priwilrji.
Co se týče přijetť
členů do ťcidU, jlonžil k tomn
pťedewssťmdwouletý přěfný Uowiciat,
w Uěmžpťtjatt
nowúčkowé ZaUásseli se jenom dUchoinm cwičenim. nee
chúwajťce wssrliké siUdie jiné k poždějssť ďobě,

a hledťce

hlawně pošlmti dokonale stanowh ťúdU a w kčizni doo
mcřrť i Uxibožensiš fe dobťe mhcwičitid Nato složili te:
prw jednodnchš fliby čistot!,x,chndobya poslUssnofti a nao
stoUpili potřché studie wčdecké, nejprmé 5 let na silofo:
sickém a 4 Ueb 6 let na bohosloweckčm ústawě, nežcmeu

dbeiwajice ant nhni dalfsiho zdokonalowánk dUchownthoe

Řád JesUčtský.
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Nt)ni byli whswčceni na kněžstwť, a wstonpili opět
w jedUoročnť nowiciat,
zasiciwajice tU obyčejnč jřž
mťsta katechetů, kažatelů Ueb Učitelů. Po fskastnč odbyté
zkonsce silcidali tcprw drUbý slib slawným spůsobem; Uau
čež teprw dle wloh a spůfobilosti smé rošťaděni bpli
k dálssi prárř w ťádU„ aby žnstáwali bUď mista profeš:
sorskci Ua Uniwersitúch a gmeasiich,
Uebo Učjaký úťad
pťedstaweného„ Uebo mišsionáťstwč mezi pohany, Uebo dna
chowni spráwn po domúckU.

Qstatnč neskládali wfsickni členowé stejné sliby;
tak jenom malý počet jejich siládali onen čtwrtý zwlčlfstni
slib o erbmeché poslnssnostipapeži ohledně mišsii meži
pobam) w kterékoli žemť, a proto jen tito byli wýbradně
jmenowúni „profešsy“ a dostriwclli Uejhlawttějssi úťady
pťedstawenskč a wyšfsi stolťcc Uččtelské; drUzi, tak zwanť

„koadetoťi“
dnchowni (pomocnťci oněch), sklčidali jen
obwyklé tťi ťeholni sliby, Učili na gymnasiich a žastčla
wali obyčejnoU dUchoin fpráwU; ostatni pak bUď „ sko:
lastikowé“ (Učťcť se i wynčnjťci), Uebo fwětfsti pomocnici

(kteťi o wezdejssť potťeby ťúdU se starali) měll také jen
jednoduchě siiby, a mobli k žúdosti swč ž ťádU wyftoU:
piti. Yle i profešfowé, ač Uemohli ža dťičinon slawných
slibů swých řád opnstiti, mohli Uicmčnš propnfstěni býti
ž ťádU jako ž trestn, owfsem jcnom ze zákonitých přičin.

Nejwhšssi předstawený čili generál

ťňdn, jenž

býwal dožiwotnč woleU, Pčl k pomoci a dozorU swémU
5 neb 6 radů (ašsistentů), kteťiž wždp po UplUUUti3 let
byli dlc jednotliwých žemi woleni; ašsistčnti mčli prúwo
po pťťpadč gencrúlcx i sesaditi; jinak wykončcwal general
dle prawidel zřťzedxi ťúdU neobmezenou prciwomocnost,
rozkazUje wsiem a whžadee ode wfsechposlnssnost; dofau
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zowal také wssecky hodnostáťe a Určowal jednotliwým čleu
Uům obor čiUUosti jejich dle swého Uznánť.

Celý ťčidrozdělen bhl w prowincie

(zemč u

krajp), jichž pťi smrtč sw. Jgnáce bhlo 12, a w čele
každé stál prowillcial, maje zase pod fcboU pťedstaweUé
(prčwpošjcj) profesnich domú, ťeditele (rektory) kollejť
(ústawú

filososických a theologickr)ch) a wssecky wrchnť

(sUuperiory) jednotliwých
residencť, w nichž bydleli
starfsi členowé ťádU anebo wědcčtť spisowatelě. Pťi
smrti swatého Jǧnáce bhlo w Němcich takowých kolleji
26 a resideUci 10; domy mišsionaťské wssak byly jen
tam, kde w Uedosiatku far členowé w duchownť spráwě

whpomahali.
NústUpcem fw. Jǧnúce w úťadě generúla JesUitů
byl Lainez
(xř r 1564), jeUž welmi pťispěl důmysk:
Uým zdokanlenťm ústawy ťadu toboto k rychlémU jeho

rozssireni Ze Šančlpťifslišúhy Jerité doNizošemskado
Polska a do RakoUska; jeU do Francčo chchtčli jich ani
nniwersity, ani jněm, an dUchoweUstwo. WssUde odeu
wzdciwali jim wedeUi mleidrže w Uižfsich i wdšssich ssko:
lách, a oUi wychowáwali a Učili ji dle swého zwlásitniho

stUdijUibo UňwodU.

Pťč tom rošwijeli

erbdčeroU

čiUUost spifowatelskoU„ tak že wětssina katolických fpisil

z drUhé polowice 16. stoleli od nich pocházi.

dostali se také kpanoinckým

Pomalll

dworňm za zpowčdniky

a rúdce, ač půwodUi Ustanwenť sw. JǧUcire tomU od:
porowalo. Nejčinnějfsi wfsak byli proti protestantům w
Ewropě, zwlússk w NěmeckU a RakonslU, a pak Ua miš:
siich meši pohany w JUdři, JaanU, Čťně a w Nmerice.
Následkem této činnosii a přťznš Uabýwali JesUité

stcileUowých prúw a wýsad.

Tak dle periho

Řňd chuťtstý.
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Ustanowenť papcše Pawla lll. (r, 1549) :Uělo jich bťjti
w celkU wssech členů jenom 60, ale již po don letech
šrUssil papež toto obmeženť; Ua to Udčlil jim r. 1515
prciwo,x we wsfech kostelťch a Ua weťejných mťstcch kášati,

zpowidati, a swútosti bež šwlcisstniho powoleni dotyčných
biskupů Udťlowati. R. 1549 rozssiťil tensýž papeš jesstčwťce
tdto wýfady ohledně moci generalowr,ď, Uabytých statků
jeritských a pr.iwomocnosti mišsionáťsté; a nástUpce
jeho JUliUš Ul. Udělil jim i práwo, aby mohli Ua swých
Uniwersitcich Učeně mUše na doktorstwť powyfsowati, což

jim Pinš 7. r. 1571 Ua Uowo potwrdil.
Nwssak pťi tomto erbr,xčejném rozfsiťowani moci,
počtU a čiUUosti towardšsiwa Ježissowa ani Uebylo lše,
tak pťťfnč zachowatť půwodni zťiženi, aniž možna bylo
wykonáwati tak bedliwý dožor Uad jednotliwými čleUU,
a Uchrciniti se wůbec Učja!ého přechmatU Ueb UedosiatkU

lidskčho.Proto powstčřwalyčafem stižnostť a tťenicc
š jinými řeholemi i še swštstým kněšstwem, š Uiner:
sitami a š Učenci. š dwory krúlowskými a diskUpy, jakž
dokládá papež Klement )čss. we swém brewe 21. čero
wence 1773, kde historicky celoU činnost ťádU todo
oceňuje.

D o Čech dostali se Jefuitě r. 1556. Qbrcitila fe
toriž tehdáš (r. 1552) karolřcr.istrana w Čechčxch šwlásstč
pak kapitola Prašskáp a 14 sslechticů, mezi Uimi páni
z Lobkowic, z Rožmberka, že ŠterUberka, z Kolowrat
atd. š profboU kU kr.ili FerdinaUdowi l., aby, an Ua Uni:
werfitě Karlowč mistťi wyšnúni pod oboji wynčowali,
šřťdil w Praze katolickoU Nkademii krúsných Uměni a
bohosiowi, a aby Ua ni Jefuity powolal. K žúdosti krá:
lowě pťislibil sw. Jgnúc 12 členů swěho ťúdu a swěťil proweo

Zšš
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deUť toho UčeněmU Kansiowi

š těhož řádn, jeUž pťissed

ďo Prahy oddržel š powolenim papcžfkým pro řádswk:j
klásster domčnikúUůw U fw. KlemeUta.
Ncmohl wfsak
Kanifinš, ani fw. Jgseac wyhowěti mUohostranUéežádostř
z Čech jim rodcmé o poslánčjesnitů, českčhojažhka moc:
Uých, an jich posnd w Řimš w kolleji Ueďylo, jelikož
oněch 12 tam od Ferdin:mda wydržowaných Čechů jesstě
ftUdii fwých bhli Uedokonali. Proto poflal scm prošatťm

12 Němců a Belgičanň (r. 1556)

pťislibiw, že oni

čessti studeUti později pťijdo:l za Uimť, a KansiUš Uči:
UšU prowiUciálrm a rektorem tétol kolleje Pkažskě, jako
bhl jťž rektorem kosleje Wťdewskéa Jngolftadsié (w Baa

worsku.) W Praze zťčdili JrsUité gmeasiUm akademické
(staroměsiskě Uhnť, jcxfstš tak jmerwaUé),
a akademii
katolčckon čili KlementčUsioU kollej (Ferdimndowa

Uni:x

wersita š sakUltoU silososickor: a theoloǧicko::). Těhož
rokU zřidili w kosleji wr)chowáwacť ústaw sslechtický (kon:
wikt), a r. 1559 dúm pro chUdé stUdenth, a k rozmno:
ženi d!lchowenstwa domácimi kUěžimi žwlásstnt semiUáť
chowanců (Uazwčmý „semťltáťem swš Wáclawaee).

Nedlonho nato zařizowali š.prwm,ho swébo kollegia
Pražfkého

i nowú

koslegťa w Cechcřch a Ua Morawš

jako w Qlomonci, Brně, Krnmlowč, Chomntowě, Jirtu
dřichowě Hradci a w Kladskn (1597); později w Klaes
1owech, Bťeznici, Cbcbn, Litomččicťch, Králowé Hradci,
Jičťně a KUtUé Hoťe. RokU 1565 bhlo w kollegin Pražo
skěm i š nowici již 60 údů, a tťi znich téhož roťU poa
wýfseni byli za mistrh fwobodUých Uměni a silososie.
N poněwadž hned oď r. 1560 počali se wfsickni pilnš
českémn jazka Učťti, mohli již r. 1566 whsilati kněze
jazhka českého mocné

také k žádosti

ťatolických sslechtčců,

Qpčtnč Zawúdčňč wiry katolickě.

367

zwlássk když w Praze kazatelowé česstť Uemohli poslUo
chačů ziskati, Ua wenkow do mšst a wefnic Ua mišsie.

RokU 1618 wypowězeni byli k rozhodmxti direktorů
chuité z krcilowsiwi Čerjkéhol

š. 173. Qpčtuč zawčldčni wird katoliáč.
Sotwa žr fc cirkew poněkud zotawila na fnčmč
Tridrntsiém w nčeUč swém i žiwotč kťeskanském: počala
hned pečowati o to, aby ztrarenč čili protesiantišmem
fobě odrizené země a národy zafe ziskala. Proto takč ža:
ložen ťád jefuitjký, jenž pťedewssim dojownti mčl proti
nowčmU nčeUť, aby mčsio jeho opět zanala starú wira.
chlé
toho wssak hledčla cťrkew UakloUiti k tomU pao
nowniky, aby opět katolické cirkwi k býwalým prciwům
pomoblř, adalfsimU ssiťeni naUky protesiantskě meze po:
ložilť. Litowati jesi, že častějť pťi tomto jinak zcislužném
dile hleděno wice prostťedlů hmotných, Uržli cest dU:
chownich, ž které pťičiny také neneslo takowé obráceni
pokaždé žúdomčho profpěchu.

1. W NšmeckU.
Jako dřiwe wykonúwaly protesiantskě stawy prčlwo
reformačnť, zawádčjčce i proti wůli doddaných U Uich
fwš Uciboženstwi, podobnč: činili to nyni těž Učkteťť siau
wowč katoličtť. Tak šawedl katolickoU wlrU wůbcc m žemi

fwé Nlbrecht, kmxfirstd amorský bned po fněmš Tri:
dentfkěm. N opat Baltajar žasiawil w měsiě FUldě
protestantskš slUžďy Boži, zawedl tam jerity, a žádal
na sslechtě, aby pťijala wlrU katolickou,

Uebo ze země

je wystchowala. Tolěž Učinil brzy po tom kursirst Mo:

368

QpčtUé zamidťUi wiry katolkckč.

hUčjký a biskup Paderbornský.

Wůber pťistoU:

pilo od wesifalského miru z kUižeckých domů Uěmeckých
mnoho členči kU katolické cirkwi, ku pť. w BadenskU 5,

BranborskU

3, BrunsswickU 7. HešfenskU 9, Holfstýno

skU 10, LichtensteiUka 3, MekleUbUrskU 1, NašfawskU 3,
FalckU 11, SaskU 12, WůrtemberskU 3 a jz, mezi,Uimiž

zwlússtěwyniká panticť

markrabě w BadeUskU

Ja:

kub lU. r. 1590, lankrabě Nrnosst Hešsenský (r. 16.62),
Jcm kUrfirst Hanowerský (r. 165!), Bedřich kUrsirst
Saský (r.1697), Karel wéwoda Wůrtemberský (re 17l2),
Kristich wšwoda Holsstýnský i š rodinoU (r. 1705)e
NUtonťU wéwoda Brnnsswický (r. 1710), Bedťich Heš:
senkašfelsiý (r. 1755) a jinť.

W arciknťžectwťRakonkém
obmezil protestanty
mistodržitel Nonsst, bratr ciiaťe Rndolfa U. Nebo když
kazatel jejich Opic we Widni
přťkče dorúžel na ka:r
tolťky, poslán jest do wyhnanstwť a slUžby Božť prote:
stantské byly zastaweny (r. 1578); a když se stawowé
protestaUtssti nad tťm horssili, žawťeli jim kostely we
wfsech městech cťsařsfých; úťady U dwora

osazowčilth jen

katolikh, w knihkUpectwťch žabaweny wssecky protestantské
kniby a Ua Uniwersitě opět zawedena pro doktory pťť:
saha Ua wkrU katolickoU. Blle dowoleno přece, aby pro:
tesianté w zomi zůstali,
ač jen Ua zčcmcčch sslechtických
dostciwalo fe jim Uějakě dUchowUť spráwy (r. 1580).

Kdyžsi w Štýrskn, KorUtankU a Krajině
ša mladého 20letého wšwody FerdčUaUda U. Uěkteřť
protestantě dowolili tUpčti a w posměch Uwádětť cťrkew
a papeže, kčizalFerdinand kostely jejich šawťťti, U dUchow:
Uťm ť Učitelům jejich ze země se wystěhowati. (1598).
Na to pak zawedl wýhradnč jen katolické núbožensiwť,

Qpětnč zawúděui wsry katolickč.

Uaťťdiw protestantům,

by zem opnstili.
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Bl když později

(r.1š26)učirtilwenkowskýlid w Hornim

Rakousku

powstáni proti němU, rozkázal i tU wssem, kdoďy kU
katolické cirkwi UepťestoUpili, ze země se wystěhowali.
Totéž UčiUil i w DolUťm RakonsiU a w SlezskU a nea
zrnfsil zčrkan toho pro wssecky introrakoUské šemě ani
tenkrát, když mťrem Westfalským (1648) fwoboda wy:
znúnť protestantům (w Německu) byla dúna.

2. W Čechúch.
Ferdinand

U. jakožto wčrný fyU katolickécirkwe

chowal to přcinť, adh wssickUi jeho poddcmi w Čechčich
se siali fpoluúdy prawé cťrkwe katolické; pťáUi to bylo
chwalitebUě. Nwsiak w jedně wěci sr dopnstil král chyby
weliké, aU totlž k rožfsiťclti katolickě wiry a k potlačeni

bludůw Užil také drostťedkň ncřsilUých.

Tof owssem

fchwalowati nelze, qwssak Uwúžiti pťč tom slUfsi, že pro:
tesianté zejmena w Eechcich Udršowali UsiawičUé žrádUé

spojeni
š cižinoU a tťm krále proti sobč kU spraweo
dliwému hněwn popUzowali. TakéteUefmťmešapomerUtť,

že protestantská
jako FerdčUaUd U.,

kUižata teddcižjednalazroan tak
jcn

še onř potlačowali

katolťky,

Ferdannd šaš Utiskowalprotcstanth. Nemohon tcdh prou
testaUtč pťedhazowati Ferdinandowi chybU, klerč fe sami
pťečasto dopustili.
HUed r. 1621 byli wypowědělll že šemě admillio
strator š osiatUimi člem) koUsiftoťc pod obojť, to jest
skoro wfsichni ewaUgeličtť faráťi Prašsstť, později též i
z některých jiUých měst krcilowských. W r. 1622 odejmul

král UinersitU

pražskoU mistrům

odewzdal ji JesUitům,

strany pod obojť, a

čťmž dostali také wssecky městské
24
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sskoly w Čechách pod swé ťizemeneb dohled.

Nato wxxssel

r. 1624 maUdat, kterým se wssecko knčžstwo protcšul
ftanské
(luteranské, kalwknské a bratrské) ze zemč wy:
powidalo, a wsiecky kostesh w zemi po městech a wes:
nicich odewzdánh jfoU do duchownť fpráwd katolických
kněži, kteťi meeli na množr powolúni býtč ž cizčny
zwlcisstě z Polska a Slezska, an počet domcřcich knčži

nepostačowal.
Na obywatelstwo pak doléháno prostťedčy wždy
ostťejfsimi, abh se podrobilo zúkonům a aby fe siUtečně
zúčastnilo w katolických slUžbách Božich. NikomU š měe
sskanů, kdo nedyl kňtolik, nesmělo fc powoliti prúwo
měsskanskě, prowozowúni řemesla nebo jiné mčstskě žiw:
nofti, aniž měl práwo kssastowati. čKUčžikatoličtč erdo
dáwali nekatolikd. aniž je pochowciwali na hťbitowech.
PokUty Ustanoweny těm, kdoby Uessetťili fwátků, nezam
chowáwali postů a nechodili do kostelů. (YrtilUlowé z in:
strUkcť krajským bejtmanům r. 1624). N kdhž fe účinek
rozkazů a pokUt tčxchto UeUkazowal dle očekáwáuč, pťč:
stoUpilo se kU proftřrxdkům jesltě Uáfilnějfsim. Tak whpo:r
wědčni jsoU nejdřťwe z Prak)h 4 Ueijiženějssť mčxfskané,
potom jiných wice po 50 až 70 k odstrassenť jiných.
W jiných městech krúlowjkých wloženi jfoU do domúw
wojáci, kteťč rozličnč týralč mčxfsianh„ aš Upoflechli nebo
fe wystěhowali. W k)různé paměti zůftal w tom ohledU
cťsaťský šeneral HUerta U lidn w Čechčřch. Na ostatnť

lid wenkowfký

dotircxlh zafe wrchnosti jeho dle fwě

ltbosti, bčtťm, zawčránťm cl boněnťm do kostelů. N kdhž
se w Kouťťmskn a HradeckU proto zboUřili, zapalujice

a plentce zámko, byli

lrestáni.

pťemoženi wojskem, a rozličnč
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Konečně pak r. 1627 wyssel rozhodný rozkaz o núu
boženstwť w zemi, že král Ferdinand žádnúch obywatelů

w králowstwť Českěm trpěti Ueminť lcč jedinč
kato:
likú; bylor to Uamťťenohlawně proti stawu pansiénm
a rytťřskěnm, jež dosUd prosty byld wssebo přiměho
naledáni Ua zmčněni fwč wčrd. J dčma lhůta 6 měsicú
k anrriceni
fe nebo pťestoUpeUť Ua wirxl katolickoU, ji:
Uak mčl kcxžbý nepodajxrý prodati statky swě a ze šemě
fe whstěhowati; pošdějř prodloUžeUa lhůta tato jefstš o
půl leta. Q prowedeni mcmdátU cisařskěho staralť se

žwlcisstni kom is aři od cťsaťeUad reformaci Ustanoweni;
prwnim z komifačů byl kardincxl arcibiskUp Praifký Nr:
nossk z HarrachU, jemUž kU pomoci pťidán opat Strae:
dowský Kaffparz Kwestenberka; ze jwčtských pánú Jaš
roslaw Boťita z Martinic, Fridrich z Talnberka a Krřu

sstos Wratiflaw z Mitrowir
Mnozi w tom čase obrátili
tolickémU náboženstwi,

welká

se afpoň Ua oko kU ka:

čásk wffak fslechty

cx mťu

sskanů wyprodalť a odstěhowali fe do protestantských šemi

zejmena do Missenska, Lužice, Slezska, Polska, Uher,
Sedmihradika, do PrUš a RUska, celkem fe wystěhowalo
36.000 rodin„ mezi nimiš xšš rodrx sslechtických. Jen
fem tam skrýwali se w zerni wyznawači jiných wěr zwlčisstě
z jednotr) bratrské, ale poččt jejich byl Uepatrný. Těch
pak, kteťť nrchtěli fe wystěhowati, přestoUpilo k cirkwi
katolické z počátkU mnoho jen powrchUě a z donUceni;
nebof Učktčťťstawěli fe jen býti katolikw, jini kupowali
sobě zpowědnť cedUlkr,x,k tčmUž ofwědčeUť přcd komišsary.

Blle wssech Ujali se š horliwosti pčedewfsim jerité,
kteťi Uejpilnčjj pxátrali po zbhtcich protestantstwi, wyu
UafnažUjice se je whhladiti a Učeni i ťcidy csrkewnk zae
21ll
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wésti. Kázali, zpowidali, Uejen w chrámech, ale chodili
i po domech, hledajice knihy české blUdaťské, odUimajčce
je lidu, ady sc jimi we wiťe nemátl.

3. W Morawě a SlezskU.
Jelikož páni Morawssti byli fpojeni š českýmiproti
Ferdanndowi ll., tUdťž i po bitwč Bělohorské jich trest
zastihl a sice dne 4. čcrwna 1621. Nčkteři dánř do wě:
zeni w Brně a QlomoUci, a potrwali w Uěm tťi i wice
let, zaplatťwsse dťiwe welikoU wálečUoU pokUtU, 24 jich

k smrti odfoUšeno, statky jim jsoU pobrány. Jinť wssak
odessli že země, a z Uich Wáclaw Bitowský z Bčtowa
Ua Bystťťci pod Hostýnem a Ua PrUfinowicich, jeden z
dťrektorů Morawských, jehož BedťčchFalcký pak dworským
fUdťmmarkrabstwi Morawfkého Učinčl.když r. 1637 chhcen

anazpět do šemč,pťiweden jest, bylerně

pťed radUici

meěem odprawen. RokU pak r. 162:1 poslúnšjsoU wssickni
kněši pod oboji do wthaUstwť. Karel ze Zerotťna, jeUž

byl za cifače Matyásfe 8 let hejtmanem Morawským a
w powstriUi fe Uezúčastnil, a jenž na swých anstwich
21 knčži z jednoty bratrskš chowal, mUsil i tyto propUu
stiti, alc podržel sobě pčece jedUoho dworjkšbo kažatele
a dwa starssi z jednoty, a pťipoUsstěl tam Ua fwém zámkU
Náměssti nejeU poddaně swé alc i cišopanské k slUžbúm
Božkm, a takš wice jiUých dUchowUťch tajně w jeskynťch

skrýwal a je wydržowal.

W SlezskU

prowedl FerdanUd reformaci kato:

lickoU Už tehdáž, kdhž stawowš poskytli pomocř protiw:
UiťU jeho Manšfeldowi, Utikajicťnm pťed WallcUsteinem
skrzc Slezsko do Uher. We 14 dnrch meeli protestaUto
ssti dUchoin zemi opUstiti, a Ua jejich misto dojašeni
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jsou kněži katoličtť; kdo Uechtčl státi se katolskem, wypo:
wězen ze zemč. J stěhowali se honfně do Polska; we

Lwi hoťe kU pť. šůstalo z 16.000

obywatelů jerm

22 měsskanů.

4. W Solnohradfku.
Mezč wenkowaUy w SalcbnrskU jewila fe Uáklon:
Uost k protestaUtišmU již záhd, a dyla Udržowána a roš:
množowčina jesstč wice lUtercmfkými spish, jež se tU hojUč

rošssiťowaly. RokU 1729 dal jim arcibťskup Solnohrada
ský Leopold hrabě FirmiaU, jfa spolu jejťch zemčpčmem,
tyto knčhy pobrati, z čehož Uemalčl wypUkla Uefpokoje:
Uost, kteroU protestantsstť whflaUci jesstč rošdmychowali.
J pťeš wssecky zčxpowědi fchčczcli fe časiějč dohromadh.
a hleděli k powstúni dowszditi i katolicképoddaUé, kteťi
pak ťikali si také ewanǧelťci a Ua aUgšbUrské wyzncřni se
odwolčxwali, ale wlastně rozdilu mezi těmi wyznáUimi
neznali. NrcibiskUp dowolil sice, aby protestantě fe swými

kanli

si slUžbý Boži doma w sonromi,

an rokU 1624

(Uormálnť rok) jesstě weťejných protestantfkých slUžeb Bour
žich Ueměli a tUdťš UUUi šcikoUitě žádati jich Uemohli.
Tťm wssak Ucufpokojili se protestanté, jfoUce Ueustěxleod

zahraničných fpoluwčrců protť arcibčskupowi popUzowáni.
J wzpťrali se proti těmto nařťzeUťm, wyhrožowali také
katolikúm, kteřč š nimi nechtělť držeti, a zdúlo se aspoň
domčlcťm úřadům, jakoby se chystali k obccnému po:
wstánť. NrcibiskUp še swými je poradiw, rošhodl fe Ua
tom, že k zachowáUi pokoje w žemř Untno, abh proto:
staUty wypowčděl, a proto wyssol rokn 173! dekret emi:
šraxčxxřeešo řxošftěšďwúřři

řxoffčxch čččtčřařřských

xpřxořčfřaňřů,

jčž

mělo je siáti k UwarowáUi brzkěho wýbuchu w Uejkrata
ssich lhůtúch. Jelikoš wssak w mirU Westfalskěm lhúty
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tyto na tťi leta byly Určeny, proďloužil čaš k tomuto
wystěhowánč také arcibčskup na žádost protestantských
fwých poddaných a okolnich knišal tškjožwyznúnť. 8 wy:
táhlo UajedUoU pťeš 18000 protestantů, knimž pak jesstě

přčbr)ld 4000 po růan

se stěhujicťch,ač dyli mežinimi

i mnozi, kteřť Uikoli znáboženských pťičin, nýbrž ž jiných
obledů k Luterúxlům se přidali. Nejwice odstěbowalo se
jich do Pruš, kdcš jim kr.il wykázal obydli Ua Litwě,

morem prúwč mnobo wymťelé

jiné dal anglický král

pťewčsti do Nmerikw, kdež založili krajiUU pťistěhowalců

(kolonii) Georgii.

5. Wr Francii.
Hnǧenoti nebyli fpokojeni š edčktem Nantešským
(r. 1598), jeUž jim š malým obmešcxukm jwobodu Uá:
božeUskoU zarnčowal,
a dopousstěli se wsselikého násili
proti katolikům zejmem w kraji Bearnjkém, ano překá:
želi i krúli Ludwikowi )(Ul. w sňatku jcho š infantkou
sjpančlskou r. 1614. Whhánčxli katoliky z mčst a boťili
jejich kostely, fpolčili se š Llngličany a nčkolikrát po:
zdwibli se proti krúli, majťre swš wlasini wojsko. TU
dobyl král hlawni jcjich pewnost La Rochelle(: Larofsel),
zrnssil brannou jejich moc (r. 1029) a tak je přiwedl
k pokoji.

Llle Ludwik

xlp.

Umťnil fobě (r. 1643) potla:

čiti docela Hugenotd a tak zjcxdnati mťr občanský i ná:
boženský w Zemi. Nrjprwš sslo to obracow.inť pťirozcu
Uou zákonitou ceston; sepťsowány kuihy o rozeznáwacich
člúncich wčry, odbýwčřny weřejné i soukromš pomdrg a
jmloUwúni o wčťc, pťihodnú kázani a wenkowské mišfie.
Nle wlácda Uruspokojila se toUlo poučnou činnosti kněžo
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stwa, mezč lti:niž zwlúfstč slow:ltný biskUp Bošstlet wy:
Uikal. chida žnencihla wUlUčowala protestanly odewssech
účadů a ze wssech spolků, zapowěděla jim wěnowati se
lekaťstwi, a šrUssila jcjich wýslnžnč (penfš). Qbmezomala
kazatolc jejich tim, še nesmčli dorúžeti Ua katolickon wčrU,
nedowolowala jim synody, žawirala whšssi jejich sfkolh
a dala jim kc 200 kostelů zbořiti, že jc wystawěli
proti Zněnť edikjn Nantešského,
z čchož žboUťeUť HU:
genotů a krwawé pokoťenť Uásledowalo (r. 1683). Nato
pťestUpowali mUozi ku katolickému Uúboženstwť, žwlájstě
kddž ofwobozowali je od daUť, a Udělowali fchopným
wýnofné úťndy. Yž bo r. 1685 odťekla se celá města a
wrsnice kalwinské swé wirh, a sslechta wesměš siala se
katolickoU; w kraji Bearltském zmenssili fe ž 22 tisic na
8 set, w diecěsi Nimcšské pťijalo jich 60.000 wlrU
katolickoU.

N prúwě tato

ersseni

okolnost zawdala králi

Nalttcšfkčho

přťčilm ku

ediftUa kUwhdáuťUowého

r. 1685, jimž fo wsfecky wýsady protestautů rufsčly, je.a
jich wfsecky wýkonh Uúboženské w zemi žapowťdaly,
wssichni jejich dnchownč wypowidali, wffecky fskolh žaka:
zowaly, pťesioUplým ku katolicišmU odměny slibowaly.
Blsi 600 dUchoinch protestantských opnstčlo wlast, š Uimi
ssii hlawuř ťcmcflnťci a dčlnici, w celkU x,Usi70 tisic do

PrUska, Dánfka, HoslaUdska a Nnglicka. Ze jich tolčk wh:
túhlo žc zrmě, stalo se hlawnš pro nňsili a UkrUtnosti
wojika do domů wlošenčho, ktoré dowolowalo si loUpeže,
Uemraonsti„ týrúUť a bitim chtělo je dohánčli do kostelů,
ččmž Umfli a srdre jejich i sebe wýbornčjssim
kážcmkm
se odrižowaly. Wýtečný arcibisleap Fcnelon wýmlUwa

.Uosti a laskawostč fon

(r. 1686) žčjkalweliké množstwi
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HUgenotů pro wťrU katolickoU; alc HUgerti

sami mU

pťi odchodU jeho plUi důwěry a pťizUč doswědčowali,

že je málo FeUclonů (apofstolň) we Francii.
Teprwé po smrtť krcilowě (r. 1715) dosáhli HU:
genoti opčt Uěkterých wýhod, takše mohli sc shromaždoe
wati ke slUžbám Božťm ano i sylwdy odbýwati a koa
stely sobě stawěti. W r. 1.787 pak dofúhli od LUd:
wika )(N. úplné swobody Uáboželtskčwe Francič.

š. 174. MirUč pokUsy o anrúceUč sc protrstmltú do
cirkwc katolické.

DloUho a chwalUč namahalř se zejmena clsať Ka:
rel 7. a Ferdinand l. o to, akm po wypUantť refor:t
mace w Nčmcčch zjednali pokoj a jedUotU w cťrkwi, ale
wsseckw tyto snaljy eredly
pťece k cťli, takše koUečUč
UzUúna jest protestalttská roztržka od cčrkwe ša dokona:
UoUu Nno ani Tridentfký jnčm Uemohl w tom Uějakébo
sjednoceni dociliti, jelikož pro!estanté Ua sněm pťijťti sc
šdrcihali.

B,čicmčně! Uepřestali Umozi i dčile k tšmUž cťli

pracowati

n

ač posUd UepťiUcsla péče a prč:ce ta jinébo

UžčtkU, Učxžli še sc obť strauy

slldky protč fobč odložily,

lépe poznaly,

mnohé pťedc

a na Uejwúš že jedUotliwci

mezi protexstmxty k cirkwi katolické opčšt se připojili.
Qstatně UastoUpena byla UyUt cesta kUspojeUť společUým

smloUwánčm fc při wrťejných rozprawách núboženských a
pak wydáwánťm podobných spisů wěroUčUých.

HUed Ua sUšmč ťišském w Řeznč r. 1556 Užawťeno„
odbýwati takoon
UábožeUskoU hádku či disspUtaci we
WormsU
bndoncťho rokU; ale Ucdosaženo tU Uičeho,
jclikoš protrstantfstč bohoslowci sami mrzifebou Uemohli
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sc dohodnomi, načež katoličtť odwětili jim, že tedy těžko
š nimi se smloUwati. Mc Ferdinand l. nedal se tťm

odstrafsiti. Wyzwal totiž bohoslowre Jiťťho Witzeleia.
který pťestoupil od LUt?ranů kU katolické cťrkwi a již jeo
den spiš pětidilUý (š Ucišwem „ZUak katolické cťrkweee)

w Kolčně Uad Rýnrm (r. 1549) bhl whdal, abh podal
obssťrnoU rozboonU

úwahU o 2l

člcincich aUgšbUrské

konešse. Spiš tcnto wyssel r. 1564 (8 núzwem: „Cesta
krúlowskú ťili Uúwrh o jjednocenť hlainch fporú nábou
ženských“, w latiUě)„ ale Uedostál nikterak swé úloše. Ne::

bhl ani jafný ani Určitý, ano ani prawdiwý, jelikož obě
siram) tak ličil, jakoby skorem nebylo mezi Uimi Uěiakého
we wiťe rošdťlU. TU obrátil fe Ferdinand na nišožem:

ského UčenceJiťiho Kašjandra

w KolťUčnad Rýnem

bddliciho. který již delfsi čaš sakowými fporUými otáz:
kami fe obťral; toho wyzwal, aby scpsal rUkowěč katoli:
ckčbo nábožensiwi š ohledem Ua aUgšbUrské wyžnúsli

(r 1564); Kašfander přcwzal tUto práci a pokračowal
w ni i za naftUpce FerdanUdowa Maximiliana ll Do:
končil ji r 1561 w latiUste ťeči (š nazwem: „Uwaha o
rozeznáwacťch článcťch mezi katoliky a protestanty„„)

Umťel již po don

ale

letech. načež spiš jeho teprw r. 1577

tiskem bhl Uweťejněn.

Spiš teUto rošbiral fire důkladnš články augšbur:
ského wyznúni, ale za to méně spráwně lťčil stanowisko
katolické. Podobné spify fepfali jefstě jinť, jako pťesioUplý
taktéž k rčrkwi UčeUecStafdlnš, býwalý profešfor w Krá:
lowci„ a jesnita Kontzen w KolťUč; a!e wsfecky spify
!ř)!g By!ď ťw: musioďkn

xM
iosikuš

uřotofkanfo

upofně n moo:

rejně fe oswědčowali a zawazowali, že Uikdh a w Uičem
od aUǧšbUrské konfešsc UeUstoUpť. Qstatně na doklad
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UeúslUpnosii

a zčisstě slUžiž jeU ta

okoluost,

že ačkoli

cisať Rudolf ll. jčimto anrhowal. nepřijali protestanté
cmi opraweného tehdáž kalcndúťe od papcže Řehoťe xlll.
(r. 1582), ano zpěčowali sc tomU sem tam jesstš w po:
lowici

mčnUlédo stoleti, ač pro růZUost Uočl,teinčtoboto

w Němcčch, zejmena w městcch a krajťch smissených, čň:
slčjť mnohě zmatky a růZUicc wznikaly.
Markradč Jakub B:xdenský, když pčestoupil kUkato:
lické ctrkwi, šaččdil wcťrjnoU rošprawU wčroUčUoUw Ba:

denU (r. 1589) a w Emendingúch (r. k590); wšwoda
Ma:imilian pak w JUgolstadtč (r. 160!), w UčžZúčaftnili
se tťi Učeni jejuitš a Uejproslulejssi protcstantsstť bohou
slowci; nle opčxt bcz žadoUcťho wýflrdku.

We Francii

staral sc UejwťcekcxrdinalNichelieU

(Ni,sscliě ejxr. 1642) o ijeduocchť katolťfů š Hngenoty
a to hlawně! š polčtických pťičin, chtčje pokoj w žemi

zachowati. K jrho powszchk
odbýwali nxiboženskox:
rozmlUwU jerita Nndebert š boboslowcrm hngenotským
NmyraUtrm, ale w Uance o Uejswětčjfsi fwátosti u..xmobli
se nikterak doroznmčxti. W toUž dobU wdstonpil paťčžsfý
rodák, býwalý jesUita a slawný mišsionáie mchi hxlgrnoty

Frantlssek Weronťnš

r. 16l9

š Umochem nowúm,

abh totřž proteftanté dřiwč fwš Učcni doflowuě š pťfma
swntčho oswčdčili. Nato puk scpial w jaška franroUžo
ském r. l645 hlawuť swňj fpiš o rozešlmwacčch článcich

wich (š núzwem: „Prawidlo wiry“j, ktorý jrsUité w JU:
golstadtč do latind,d pčelošilť, w nčmž dťisučx dčlil od febe
wlaslnť člúnky wiry od polchých domnčnrk Učcm)ch, chtěje
tak Ukrátjti

článkyawiry

zbytrxčné bojc o wčxci, které buď katolčci Zň

nšdržť chbo proteftanté

mleč

wdklčldajč.

W KadoUUl weťejnč fe hadčxl o wťrU š Urjznamenitějjsim
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trhdciž proteftantským žnatelem pťsma fwatěho š welmi
pťizniwým wýsledkem a obdržel r. 1622 od krúle doe
woleni, že mohl Ua weťejných mistech pod ssilým Uebem
keišati a š jiUými o wiťe diijtowatť.
(.ťe r. 1649.)

Podobnš hleděl w Polka

král Wladislaw 17.

sjednoreni katoliků B protestňntp (úišďjáoncx) dociliti a
začčdil proto w TorUni r. 1645 rozprawU UúbožcatskoU,
kniž arcibtskup z Hnězdna LUbčUský Uapfal pozwáni.
Seln
odeslal i km:first safký i wěwoda BrUUssmický
Učenč bohoslowce protrstaUtfké, zejmeml Jiřibo Kali:ta,
zkatolických

kUčžť whnikal

dokazowal, že wětssan

tU jesUita SchuZUhofer, jenž

toho,

co protestanté katolikům

wytýkajř, Uenalešú fe anť w UsUesseUťch fUšmU Trident:

skébo ani no ťimfkém (po fUěmč!TrideUtském z jebo naa
ťťzeni whdaUém) kcxtechišmU.

Také kUrsirstMohUčjký namahal fe o takowě fpo:
jčni, zwlássk když protestant Matčj PrartoriUš, jrnž se
stal pozdčji katolikem„ k tomU zwlússtUi pijemUě wyzwánť
wydal; ale i to bylo bez účiUku.
MUohem důležitějssi poknš o spojenť protestantú B

katolťkyslal fe ša cčfaťe Leopolda l. roku 169l,
jejž prowésli mčl w úmyslU Krifjtos še Spinoly,
dixiwe bisiUp chorwátfký pak w Nowěm Městě WideU:

skeěm(r. 169!).

Spinola

procestowal proto z wůle rio

saťowh skorem relé Nčxmecko, abp tťmlo jpůsobem žiskal
protesianth k tomUto důtežitémU krokU; konečUš Ualezl

horliwčho fpojence w H.Utoworslenopata MolaUa,

ď proflnlým sranco:t;fkým bijkupem Bošfnetem
silososcmLcibnitšcm

ktcrý

z

a to již 1aképracowal Bošfuct

již několik lct sUažil je spčsy swými (Wýklad Učeni cirkwe;
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Nowč řcidy.

Hiftorie změU protestantských cirkwi) o toto spojenť,
odmeznje se poUze na nejpťisnějssi člcřnly wťry a sliije
w jiných oborech wsselikoU powolnost cirkwe katolické.
Nejwětfsi pťekúškon bhl wsjak jesstě Lcibnitzowi sněm
Triďcntský, fon Určitostč a podrobnosti dekretů wěro:
Učných, ač i tU MolanUš chtěl slewowati. Me po 10:
letčm smlonwúni (r. 1701) přestal Leibnitz sám wyjed:
Uáwati, an mezi tčm Hanowerský dwůr mčl naději na
trůU anglický a tUdiž podobného fpojeni Uhni sobě ne:
pťcřl. A tak opět našmar pťisslh wsseliké tyto Usilowné
efnctl;y o jjednoceni

cirkwe křeskanskě a UenskUtečněUy až

podneš!

lf.
Nowé ťcidh dnchonmiz
š. 175. Pohnntky k nowým ťúďům U jcjich rozmanitý
účel.
W čaš reformace opUstili mnošť členowé ťeholUť
swé klčxsstery, anrcřtiwsse se še fwě wúle do stawU swčte
ského, kdežto jiué klcřsslerh zase wyprúždnčny Uebo zbo:
ťenh byly wússni protestcmtskoU. Wyznati slUssi, že mnohě
že starssich ťčholižtrácelh zboždxého, horli:débo a bohUmia
lého dUcha půwodnťch swúch šakladatelů, an členowč
jejich prawidel swé řehole Uedbali, powašUjice domy klá:
fsterni jeU za ústawy, kde fe jim pohodlllci a jistá wýžiwa

poskytowala.
swštsišmčř

thUd

w!;chášel také pohorsfliwý pťtklad

křřxčžstřďčč
ei!šdč: kťeskm:zskšmn, ktčrý

pak ochabš

nUl we wiče i žiwotě, a ptoto w čaš reformace k no:
wémU Učenť se pťidáwal.

Nowě kčxdy.
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Nejlepfsim důkazem, že dosawúdnť ťehole nedosta:
čowaly a že jich oprawh a znowUzrozenť bylo Ua nejxe
wýš tťeba, jest práwě teU weliký počet Uo w ý ch čúdů,
které nhnč po resormaci powstaly. Bstatné podáwá též

práwě tato okolnost jasný důkaz, že erymišel

tehdáž

ž cirkwe wfseckeU dUch Kristůw, jak fe Uěkdy mylnš od
Učkterých Uamťtci, ježto takoon
siloU w tak krcitké dobš
tolik ťeholč w žiwot powolal.
N růžnost tčchto Uowých

ťúdů měla také fwč weliké wúhody. cheU že Uspokojo:
wala rozličné náklonnosti lidské, abh každý dle swé chUtě
we wywoleněm řúdU spaseni swěbo wyhledúwal, nýbrž
Udržowala mezi jednotliwými ťridy chwaonU ťcwniwost
w pobožnosti, kázni a w působnosti, jelikož jedna ťehole
drUhoU takčka pošorowala, tťm fe pčed úpadkem spťsse
warowala a k zdokonaleUčpowszzowala. Mimo to pak
wydowowalh rošličnč ťcidy rozmanitým potťeb:im cirťwe
i lidstwa; wůbec pcčUjťcc jak o powznesseni kUěžstwa tak
též o wzděláni lidU obecnébo.
Dle toho rožličného účelu dalh by se wfseckyUowě
th ťádh na ssest třid rošděliti, beremeli ohled Ua zaměst:
nčmkjejich. Nejprwě ty, jež pťedewssimchtěly o pr awiti
dosawúdnč kleslé řchole a steroU mčroU při tom Usiloo
waly takě o Uapraweni dUchoweUstwa wůbec. Dále ta:
kowé, které blawně žaUčissely fe wědeckými
prúcemi,
w knibownúch klcifsternichUowé knibh fpiijťce.
Jede
ťehole staraly fe pťedelďssim o wyUčowúUť a wychowáu

wáni mládežc
we sskolácha ústawech wůbec, kdežto
jiné opčt oddaly se obracowcini na wiru (mišsie), pak

dUchoin

sprúwě, kazatelstwť,zpowčdnicť,thčUjťce

a wedoUce lidť

Uáboženskčmll a kťeskanskéml:žiwotU. nu

Některé šafe wěnowaly se wťce lásce

k bližUťmU.
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Kapnclni.

obslUze Uemocných, UwězUěných, oprstčnúch akleslých, ano
to jiné opět modlitboU a rozjimawým dUchowUťmžč:

wotem pťedewfsim iwé

wlastni

zdokonalenť wyhlea

dciwály.

š. 176. Kapncini. Karmrlitě. ManriUi. Jrappisté.
Kromč Uowěho ťádU jefnitskěho (š. 172.), jenž
hlawUě Uaprotř protestaUtišmU mčl čiUUost son
wy:
winowatť, wedly fe w této dobč takš Uěkteré důležitě
oprawy w ťxidU BenediktiUském, w ťcidU swatébo Frcmo
tifska a w Karmelčlčmském.

1. Kapucini.
Wšnik swůj wzali we Wlčxssich w ťádU frantisskcin:
skšm. MatoUš Ba f chi w klcissteťeMonřefalkoUi, domni:
wal fe, že bratťi ieho ťádU ztratili prawébo dUcha, půo

wodni pťifnost a klússterni horliwost fwatšho FraUtifska.
N proto chtěl Bafchi obnowitť Uejen ewangelickoU chUu
dobU ťehole, ale i půwodUť spůfob sspičaté kapnce w
oblckU (dabitU), odkndž i jméno Uowého ťádU pak posslo.

Proto obratil se r. 1526 o tUto oprawUkpapeši KlemeUu
towčxělll prosč,abw mu dowol!l takowý odčonsiti,ťeholi
sw. Frantisska znowU do žiwota Uwésti, a tak kcišanim
a špowťdúnim kU fpáje hťťssnýchpracowatť. Dofúbltoho
Uejprwš š wýmťUkoU, že fe má powažowati i dále za
člena ťeidU srantifskánskébo a proto každšho rokU jedUoU
pťed jejich prowiUciala fe dostawitč. Když se mU wssak
mnobo nowých údů hned pťihlassowalo, fwolil papež

k Uowé této ťeholi kapUciUské

(r.

l528),

jejimž

prwnim pťedskawerxým(generalnim wčkářem) stxal se Bafchi

Karmelitúni.
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(ňo rokU 1562); nicméně byli jefstě podřizeni poněkUd
fraUtisskcinům, a teprw od r. 1619 mohli si woliti swého

generala úplnč neodwislého.
Řád tento rozfsiřowal se š erbdčejnoU rhchlosti,
takže okolo rz 1700 čitcxl k 1800 kláfftcrů a 25 tisicům
bratťť, nrpočitaje do toho četné jejich sstace mišsionáčské
mezč pohanh. Bylit kapucťlli wrlmi skromnť, ssetťice
chudoby, sebešapiráuť a pokory ťebolnč: pťi tom bhli
welmi pilni, pracnjice we wssech oborech dnchowUť fpráwh
na n:ibošenském powznessenť žwlňsstě lidU měně wzděla:
uébo. Pťi tom byli welmi obětawť, nesstitťce se ani
Uakašliwých nemocť, aniž se wyhýbajire i těm Uejtššfsim
mišsiim jako w Kongo w zižni Nfrice. Také wstUpo:
wcxli k Uim čafem znameniti mnžowé z wr)šfsich ftawů,

jako wšwoda Modenšký leonš š Este (š. 1626), wýtečný
ftátuik Jindťich wéwoda JoyeUfe (čtč Zonjéš), Umrssálek
francouzjfý a gUwerUčr (dier. 1608). WzorU prawého
Ulnichč: bližili se kapucini meši Uowřjssimi ťádh nejwťce.

J ženslé

feťadily se r. 1538 pod ťeholt kapucin:

skoU a dosáhly r. l600

papežského potwrzenť.

W tonž dobou prowedl jinon přisnou oprawn mezi

Frantifskány sspanělifúUmich Petr
1555);

z Alkadrtary

(r.

jimž seformowmli Frantisskánč se nclzýwali „bo:q

sáci“ uebo leantariltssti

a twořili šwlússtni prowincii.

2. Karmelitáni.
Řehole karmelitanskú čafem welmi ocheibla, zwlcisstě
ro papež Eugen MA. (xř r. 1447) pťijnost prawidel jejť
Umirnil. Q Uáprawu jcxjčpokusila se teprw sw. Tere:
sie pomoci fw. Pctra z leautarU (xjxr. 1562) z řehole

frantisstánské a fw. Jana

z Kťiže

(xťxrokU 1591) ze
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Karmelřtáni.

řč:dUkarmelitanskčho, také meži mnžskými
jebo čleUy
(r. 1568), a spojenými silami prowedli oprawU afpoň
w Učkolika klússtexťichl Když pak weliký odpor pro tUto

oprawU či přtonstUepřestúwal, rozdělil je papež Ua dwa
od sebe roztťťděUě fbory še žwlásstnťmi pť.edstaweUými.

Člerwš pťisnějfsiho fpúfobU slUjť bosk Ua roždil od
mlrUějfsich či obUtých Bosari rozssiřowali fe hned zpo:
čútkU mimo Španťlsko do mUohých zemi a již pťed smrtč

sw Teresie (r 1582) bylo patnúrte jejich klússterU ač
Uin

je bosých dwakrút tolik Uež obUtých. Wcliké zúsllchy

měli o ossetťowánť UemocUých a o wyUčowčmť.

wasak jiš Uěkolik let dťťwešawedla sw. Teresie tU:
tčž pťisUějfsi kázeň dle púwodnibo šnčnk řehole Karmeu

litčmskémezi

ženfkými

klcifftery

téhož ťádU we

wlasti swě sspanělskě, počnoUc prúwě we swém rodifsti

Ndille; papež oprawerU

řrholi tU potwrdřl (r. 1565.)

Jeptissky mčli modlitboU, rozjimúnim„ poskUssnosti,praci,
kajicnosti a chUdoboU, jakož č samotoU, mlčenliwostk, odloU:
ťeUťm od swěta (klasttron) fe šdokomlowati. Zdržowaly
fe masitých pokrmů, šachowciwaly často Uij
w jidle,
spaly Ua twrdém lůžkU a chodily bosou UohoU„ odkndž
i e„bosými karmelita!tkami“ Uazýwúny. Sw. Terešic Za:
koUssela pťi tom owssem welikých nefmizi Uefsetťic ni:
žádné oběti, a do swé smrti oprawila w takowém fpůu
sobU jefstě jiUých 16 klúfsterů, UedadoUc se an Uemocť

anť protiwenftwim odstrafsiti Pťi tom pak psala četné
listy a wzdělawacť knihy, jež ji welmi čestného mťsta
mezi ispisowcxtely téhož drUhU UejeU w Španělich ale

i jinde zjednaly

MaUriUi.
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3. MaUrini.
Nabytým welikým jměUim ochábla pťifnost a kázeň
w ťádU benediktinskéme a wčdecké prč:ce pťifsly w zapoa
mcnUti. Wssecky pokUsy před reformaci i po Ut nemohly

jej k býwalé fláwě a činnosli pťiwésti.

TU powstal

Didier pťewor klásstera fwatčho Witona (St. Wanneš
U mčsta WerdUna) w LotrinskU a po mnohých swkzelich
pťiwedl š welikým namcchánim domáci swůj klásster k
púwodnt řeholi (r. 1604), načež w Uěkolika letcch pčeiu
jalo jeho oprawU ke 40 klúfsterů w LotrjnskU.
Bršy wssak oblťbilh sobě i některé benediktinské klá:

sstery we Franco

UzskU tUto oprawu a prwnť meši Uimi

bylo opatstwť w Limogch. Když pak sc i jiné k Uim
přidáwaly a sprúwa a dozor Uad nimělotrinskémU opatU
bylh obtižnými: zařčzena jest pro Francii žwlcisstni kongreo
gace (jbor) oprawených (přťsných)benediktirxú a nažwúna jest

MaUrinskú

(r. 1618); dle sw. MaUra (xjxr. 583),

jenš byl žákem fw. BcUedikta a r. 543 peri

benediku

tinjký klúfster we FraUcoUzskU založil. Za nčkolik desitilcti
čitala kongregace MaUliuskú ke 300 klússterů, jež pod:
ťizeny byly wrchnimU předstawenémlx w op.xtstwi fw.
Gcrmana U Pařiže. Mnifsi zancissčli se wyUčowěmim lidU

a wychowúwánim stUdeicich, pťipraijťcťch je t dUch.
stawU, proto dyly wedle opatstwi zřizeny semináťe a
a kollejc. Hlawnč wssak wěnowali sc Maurinowé š ne:
obhčcjnon pčli bcidúnim wědeckým a jejich klcifstery staly
se w prawdě skUtečUými ústawy wčdcckými, z nichš
whssko mnoho důkladných Učenců, zejmeUa w dčjepifU
jwětském i cirkewnim; nejmrtelnoU záslUhU ziskali sobč
kritickým wydúUim spijů swatých otců cirkewnich, jež po
Uich MaUrinskúm wddčmim slowe. Mexi Uciwřtssi Učencc
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Trappistče

iejich náležť MabilloU, RUinart, GarUier a j., ktcři po
200 let wédeckoU powěst toho řádU benediktinského
Udržowali.

4. Trappisté.
U prostčed welikých lesů o samotě, na rozlehlě wý:
fsinť, obklopené polmř, lUkami a rybntky, leži we sraU:

roUzskézemi asi 18 mil na zúpad od Paťiže, klásster
lxn. uellllxčx.pťdč!.hned

r.

1120

wystawený

a !:l 1148

mnichh cisterciúky obydlený. Pťed dwěma sty lety byla
lU šawedena půwodnť cistercičxckáťebole fw. Brrnarda
š některými pťťjnými dodatky a nowť ťeholnťci nazwáni
jfoU od obddlčswébo Tr a pp i sté. Půwodcem jejich bUltam:

Učjssiopat BoUthil
který byw r.

1626

lier žRancě (čtiBUtiliéz Ransě),
w Pařiži poštwal cirkewnťchdů:

chodů, ač nebyl jesstě ani knšzem, asi š osmi dUchoweUn
ských mist, ale jenom k swčxtskýlnradowánkám. Wynikal
při tom wssak erssednť
Učenosti swětskoU i dUchownť,
takže po wyswčccnč nabťzeli mU za kratký čaš i biskUp:
skwť Leonské. Nlr tU najednoU odťekl fe wssrch ostatnich

dňchodů, wyjlna opatstwč w lxš Meňppš, přijal r. 1662
fám řeboli sw. Bernarda, a začna šcela pťisný žiwot,
Uminil fobč klússter teU w těmž dUchU k půwodni přiu
snosti pťiwěstť. J podařilo se mU to po dloUhém Uao

mahčmi, takže po jeho smrti (r. 1700) i mnohé jiné
klásstery tUto řeboli zostťenon pťijaly. Nynť počitá se
we Francii 11 kláfsterů, mezi nimi lxň trňppšlqť še
120 čleUy, w Belgii 4, w Nnglickxl a w Nmerice po 2,
a w YlžťrU jeden. W nejnowějfsi době také mezi Jiho:
slowany w ťťfsi TUrecké Trappistě sobě klásster zťťdili.
údonoédzachowáwajk pčionU kúzeň domáci a konajč hojnš

KajetáUie
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pobožnostř ů Uočnibo časU, požiwajť welmi stťťdmě postUi

flrawd; ssetťi UstawičUou mlčenliwost mezi praci , žiji
w chudobě a o samotč; pťi tom pamatUji často Ua smrt
a wěčUost, k čemnž je časté Uč:pisy Ua zdťcha na tabulkách,

zwlásstUt trappistské

bodiny,

obrazy Uebo skUtečnč: lebka

anúdě.jť. NeUťwssakprawd.x,že by každýsobě kopal hrob,
do něhož by deUUěUahližel. Při tom wssak wedle swého
hesla: Modli fe a prach u zaUássejťfe welmi pilUěan
wzorUě hospodúřstwťm polUim, řemejly a šabradUictwim,
w čemžkaždý člen, an pťedstawettého š kUčžimieryjimaje.
pracowatl mUsi. U klrisstera Trappského majť Ua starosti
také kážUici pro spUstloU mlcidež mezi 12u20 lety, aby
ji k pracowitosti a polepfseltč žiwota wedli.
Také ženskě klússtery Uftúlilh se dle této ťehole,
žejmena we Francii„ kdeš se jich 5 počitú. (Bbfsirný po:
piš obojťch klássterů Ua Hoťe Bliwetské w Elfasku a w
!xu Mčxppo podal Dr. J. Chmelťček w jwě cestě do

Španěl a FrancoUz, w BrUě r. l869m72

wydané).

š. 177. Kajrtúni, Barnabitč, Oratoriani.

1. KajetáUi.
KUčz Gaetcmo (KajetaU) Thieni z wlašskébo města
WiceUzy fpojil se w Řimč š tťemi dUchowUťmi k šalo:
ženi zwlússtniho spolku knězskédo, jehož členowé mčli
kUřžim býtč wzory we wssech ctUostech. NeszameUitějssi
ž perťch čtyr společUtků byl Petr Karassa, bisknp w
Ueapolském městě Theate, (později kardinal a papež

jmenem Pawel lxss.), odedž i wlastni jmeno swé Thea:
tiUi obdrželč. Učelem jejich bylo, aby obuowili mezť
kUěžimi neúhonnost mrawči„ Učerste nežifstnost a fpou
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Barnctbitč.

řúdaný dUchowni žiwot; mimo to měli hleděti na szexa
ssenost a důstoonst

slUžeb Božich a Ua powznefseni kaq

šatelského úťade aby se tak dUchoin spráwa šwelebila.
Při tom měli piisobčti na potlačeni Uowých blUdUých
UčeUi„ starati sc o dUchoin potťeby nemocUých a pťi:

prawowati odsoužené k jmrti.

thednš

pak swého we:

šdejssťho zaopatřeni spolchali fe poUze na dobrowolné
dary lidU, cm nijakébo jmčni nemšli, aniž koho o nčco

žcidali. Papcž KlemeUt Nl.

potwrdil jc r. 1524 w

prwnsm jejřch rlássteťe w Řimč,

Uačežwywolčťřsi r. 1526

Kajetana

ša předstaweného (probossta), odedž i druhé

jejich jmer

Kajetúni

pochúzt. Bulla papežskújme:

nte je poUze „ťeholUimi dUchownimi.“ Nato zťidili si
drUhý klcisster w Neapoli a po jmrti zakladatele swého
(r. 1547) tťetť w Bclxčitkách; časem wfsak roszožiti
tyto tťi domy w tšch tčech mšstech Ua deset a rozfsiťili
se i do Umohých šim)ch žemi k. p. do FraUcic. RakoUska.
Z jejich stčedU wysslo muoho Učených kněži, mezi Uimiž
posledniho časU kněz WentUra.

Bozdšji dyly také ženskč

klússterh w Neapoli a

PalermU dle ťehole těhož ťcidU (r. 1623) zřizeny.

2. Barnabité.
W Milánč založilč tři sslechtčcowé r. 1530

spoler

dUchowUťch, kteťťby dlc pťikladU prwnich kťeskanů společný

žiwot

wedli

pracowalť.

a kU spaseni wěťickch Ua zawolúUi biskUpů

Měli wyUčowati mlúdcž, kcišati lidu, zpowťu

dati kajťcčch, čťditi seminúťe k wychowáni

kněži a Upewo

ňowati wťrU mišsicmi. Mimo obyčchč tťi sliby ťeholni sklá:
dali jesstěčtwrtý, že se an w ťádU an jinde o šúdUý úřad
neb hodnoj.t hlcisiti UebUdoU Lid nazýwal je dlc jejich ko:

OratoriúUk.
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stela jw. Barnabcissew MiláUč, nejradčjiBarnabity,
ač oni sami jmenowalť se „řeholUimi dUchoinmi,sw.
Pawla.e, Měli také mnobé Učenre, a žastáwali Učitelskč
stodlice Ua wyšssich Učelisstčch w Milčměr Pise a j. Po:
zději dostali se do Sawojska, do Francie a do Nakouska.

Jim podobni byli leúti,
Karla

založeni r. 1578 od sw.

Boromejského w Milúnč;

kteři wfseckh dUchowUť prúre

spolek swčtských kUěžt,

z Uaťťšenť biskUpa

swébo

swěťené kanli w diecési jeho k powžUesseUi wirh a ,“ži:
wota kťeskanského.

3. Bratoriáni.
Zúklad ústawU toho položil swatý Filip

Neri

zFloreUcťe, jenž odebral je Ua studie do Řima, wyUčUje
tU při tom mlcřdež a anfstčwuje
Uemocnice. Nejsa
jesitě ani knčzem žaložil w Řimě rokU 1548 bratrstwo
„nejfwětějfsi Trojice,“ jež mělo pečowati o tělefné idU:
chowni potřčedypontnťků a pozdraijťcich
fe Ucmornúch.
Členy bratrstwa toho byli i Uejwyšfsi hodUostáři cťrkcwni,
obsthUjice sami poUtUťkh a UemocUé. WyswčceU byw Ua
kněžsiwi r. l551 založil Filip Neri šwláfftnť fpolek k
poUčowáUť lidn a obslUhowrini jeho fw„ swútostmi, jčjž
dle kaple čili oratoria kostela swatojeronýmskébo, w Učmž

se každodeUUěschúželi,Bratoriand

nazwal. Členowě

fpolkU neskládali žádných slibů a sice proto, žc se mobl
každý„ knčš i Ueknčz, k nim pťipojiti a šaš dle libosti
od nich wystoUpťti; každšbo wečera fhromažďowali fe k dUa
chownť ťeči F:lipowě, mezi nimi bwli i mUši žnamenitť uče:
Uosii i žbožnosti, jňko Barolriuš, slowútný dějepiiec riru

kewni, a náwal lidU byl1akwcliký,
že w sousedském
domě muselo se také kúzati. Časem prowozowcřna byla
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také diwadla obfahU Učiboženského Uebo wýborná hUdba
chrúmowci, jindy zaš odbýwána přednčxfska pod ssirým
Ucbem za městem pťi pohodlUém počasi. Teprw r. 1574
dosáhl papežfkěbo potwrzeni fpolek ten, jebož účelem bylo
Uejen každodennť wžděláwúnťlid:: ale i wčdeckč stUdic, a
to tťm spksfe, an byl Filip sám wčdeckywšdělaným mnc
žem, jenž podporowal mezi členy swými Uejen hlUbfsi
studie bohosloweckš, a o rozličných pťedmštech k nim
pťčdllússkd žaťizowal, ale i sám čleUům dle jejich jchop:
nosti wědeckč prcice Ukládal , jako Baroniowť cťrkewuť

dějepiš proti MagdebUrským nčencům (t. ř. centUriato:
rům), kteřč jejš protestantskébo stanowiska psali. Z Řima
pak rozfsiřil se spolek ten i do jiných měst wlašských.

Teprm BaroniUš (xřr. 1607), nástupce Filťpůw we
spráwě Oratorianů, festawil piiemnč stanowy ťúdU, dle
nichž jestčxwú spolek tento z kUčši šx čekanců kUěžstwť, kteťi

již boboslowrcké studie nkončili. Clenowě žijoU sicr fpo:
lečně, alr každý sám Ua swé wlastni útraty. Nemajxce
flibů, moboU kdykoliw že spolkU myftoupiti; talé nemaji
žádnčho fpolrčněho wrchnlbo, Uýbrž každý dům jest pro
sebe zcela samostařný. Zabýwaji fe Urjwice kažatelstwim
a wč!deckými stllřdié:mij Ze fpolkn Bratorianů
wysslk zna7
meniti Učencowé, jako Raynald, pokračowatel dťla Ba:
ronioroaj Gallandi, sbčrčxtel fpisil cirkewnťch otců, a w
Uowějssi dobš slowUtný historik Theiner. W Uerowějfsi
době dostali se takě do Nnglie, žnamenitým jpisowateg
lem Newmannem, jenž byw na Uniwersitě Brfordské kU
katolické cťrkwi pťestoUpil. Takě do Fra U cie zaweďen
jesi tento ťád, ač ponškUd w jiněm jpůjobU a še změa

Učným jmenem „Qratorium

Jcžčssowo“

knřzem

Petrem Berullem z Pařiže. Na wyzwúni mnohých zna:

Lazaristč.

391

menitých jouwčkých mUžů Založil Berulle w Paťiži spo:
lek 5 kněžť, aby o obnowU kcřznč a powznesseni dUcho:
wenstwa pěči wedli, a při tom i wzdčlčmť lidU kťeskanr
skčho obstarúwali.
NokU 1613 doscil;li papežského pon

twrchi a rozeznáwali se od wlašskěbo jpolkUQra:orťaUů
tťm, že neměli sice také slibň záwazných, ale še měli
wssechny francoUzské spolky fpolečnáho pťedstawenšho. Po
jmrti swého zakladatele (r. 1629) dostali jesstě Určitějssi
zřťšeni a přijali wědecké stUdic do oborU swé činnofti.

Brzd rošfsiťili se z Pařťže po FrancoUšské žemi ido Nizoa
zemska, dostali takě seminúťc do swé sprúwy a wyšssi
sskold„ a mcilo kterú ťúd wywedl tolik UčeUců jako fran:
coUzsstť Bratoriané,
jako k. pč. silosofa Malebranche,
znatcle wýchodnkch jažUlů Morina, cťrkewnibo prúwnika

Thomašsini, biblického kritika Nicharda Simona,

wýtečo

ného kazatcle Mašsillom (f 1742) a j.
š. 178. Lazaristč ll Neďemtoristě.

1. Kněži mišsionúťsstť čiliLašariftě.
Staw cirkwe we Francii bwl Ua konci 16. a Ua
počátku 17. stoleti welmi smlltný následkem wcilek nci:
boženských, w Uichž chrcimy se boťily, lid ijstl,
znúo
most wtry mišela a knězstwo hymxlo. TU pťifsel r. 1609

horlčwýknčzsw. Wincenc

PaUlanský

do Pařťžc,

seznúmil fc še zaklndatelem tamnějssich Qratoricmčl Ben
rUllem, wstonpil do jeho domu, půfobil dle jebo rozur
kazú Ua rošličných mistech, až sc konečně stal rk 16l3
w domě braběte Gondh wychowatelem jeho ditek. Při
tom šastúwal takč nřkdy Ua statcjch tohoto hraběte dUr
chowni sprúwU mezi wenkowským lidem a jeznal ncjlčpe,
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jak erědomý
jcst lid obccný w Uúboženstwť. J začal
1ej tedy wyUčowati, kážc slowo Boži a připraije
ho
k Uapraweni žiwota. TU jedUoU stalo se, že jeden tajicť
whznáwal fe U sw. Wincencia z těžkého hťťchU„klerý již
dloUhč:leta byl pčř zpowěděch zamlčowal; sw. WiUceUc
tak mocUě pohUUl jeho swědomim a srdcem, že kajicnik
UmiUil sobš ze jwé wůle, weťejnč teU hřich wyzUati w
chrcřmU. Weřchá tato zpowčď, Upomsnajtc Ua starowčkoU
kajťci kázeú cirkewni, Učinila UejmirUý dojem w lidU, a
Wincenc poUžil toho k zaťiženi zwlásitni kajťcť pobože
Uosti pro wssecky (mišsie).
Y shon byl takowý, že mUscl sobě powolati k wýo
pomoci jcsstč dwa knčze z blizkého Ymiensn. účinky ka:
jici byly neobyčejné; ždálo se, že UajedUoU Uaprawil se
lid teUto. Proto pťúla sobě hrabčUka, aby ob čaš po:
dobné mišsie fe opc:ks.mocxlyzWyjednáwala
již š jesUity
i š oratoriany, Uabizela k tomU základni pcněžitoU jio
stiUU; alc když tito núwrh Uepťijali, Ujal sc toho swatý
WinceUc fám xa w málo letech wykanl Ua 30 mistech
hrabčcťch statků takowč mišsie š neobyčchým prospěchcm

dUchoinm.

Než Wťncenc chtěl blahonoonU tUto čin:

Uost mišsionáťskolx rozfsiťiti i po jiných krajich w celé
Frcmcčip Hrabě a arcibiskUp Paťižský, jeho pťťbUzUý,

rozmnožili jistinu a r. 1625 wyhotowili k nť wšnowaci
listimx, aby „spolek Uábožných, Učených a horliwých jwčt:
ských kněži byl založen, kteři by pod dozorem a spráon
WiUceUce z PaUly spolexčný žiwot ďle jisičho prawidla
wedli, a š powolenim bisiupů ode wsi ke wsi cesiowali,
wtpUčUjicelid wefnický we wťře a připraijice
ho ku kaa
jčcimn a lepssimn núbožcnskčmU žiwotUe“

Tťm fpiisobem zaťťdťlWčUceUcko Ugregaci

miš:

Redemtoristť.

fionúťských
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kněži (r. 1625), která brzy papežskěbo

stwrzenč dosáhla (r. 1632) a po celé zemi francoUzské
se rozfsiťowala. Členowé mčmo Z slčby srčádalč jesstč
slib setrwanlimosti.
Neměli společné hodťnky cčrkewnť
(brewiúť w chorU), ale každých osm dni cwičeni (konferr
rence). Osm mčsiců byli na mišsiťch, w každém mťstě
14 dni, kcřžice,wyučnjice mládež, zpowidajice, rownajťce
různice a spory a zaklcřdajťce dobročinné ústawy. Yž do
fmrti šakladatele swého (rokU 1660) wykonalč takowých

mišsii l dewčtř stům. Nalezli také mnoho dobrodinců,
kteťi jim odkazowali značné pťčspěwkyk tomn účelu, ano
r. 1632 wěnowal jim pťewor w opatstwk sw. Lazara
w Pařiži weliký dům i š důchodh jeho; když se lam
pťestšbowali. jmenowalč je mnozi dle domU toho také

Lazaristh.

Brzy wssak zawedl WinceUc podobné dn:

chownť cwičeni (e:ercicie)

i pro knčxzewdomě fwém, aby

pťipominal jimjich úťad dUchowniakU wzornému žiwotU
je nabádal. Později pak otcwťel nejcn tento dům ale i
wfseckyostatni jim pťináležťci wssem lidem bez rozdilu k tau
kowé mišsii, a opatťowal je po ten čaš w domě dUchow:
nim i tělefným pokrmem. Jesstě za žuiwobyti sw. Win:
cence mšli we Francči 25 domú, rozsiťťili fe i do Sa:

wojska, do Polska, do Jrska, Skotska ano i do Nfriky
a jiných zemi a konali také chwalné a četnč mišsie mezi
pohany.

2. Redemtoristé či LigUriúni.
Podobný fpolek knčžťžaložil fw. leonš

gUori, od něhož i LigUriaUé

z Lie

sloon, r. 1732 še

sedmi dUchownimi w Neapolsku, nazýwajeje „ťongregacť
nasseho nejswětějfsiho Spasitele“ (reáomtor. od kterěhož

Z9etr

Milosrdni bratšk.

siowa latiUskéboi jejichjmer Redemtoristé
Konali

pocházk).

též takowé mišsic po weUkowě mezi lidemi

š kněžčmiwe fwých domech. NokU 1762 stal se fw. WfoUš
biskUpem w neapolském mčstě fwj Ygaty a zastáwal welmi
borliwě účad teUto, fpisUje jefskč pťi tom UeUstúle kUidy
dohoslowecké, až pak po 13 letech pro stářť swé mohl se

anrútiti
do domU ťehole swé w Noceťe, kdež r. 1787
w 91letěm wčkU skanl.
Z Neapole dostali fc redemto:
risté do Polska, Šwýcarska, Bawor a NakoUska, jakož ť
do Frcmcie, NUglicka a do Nmeriky a jiUých krajiU miša
sioUáťských.

š. 179. MilosrdUi brntťi n úftnwh sw. .WinceUre

Banlauslébo.

1. MilofrdUť bratči.
Zaťladatelem jejich jest fwatý Jan

Božie

ač te:

prw po jeho smrtř w ťád se Ustčilili. Bocházeje z Por:
tUgalska, dřiwe wojrik, pak obchodnik w obrazech, obrútil
fc w Španělskěm městč GraUadč od pťedefslého fwého
žiwota Ua pokúnť kňzanťm Jana ž Ndisly„ apofstola NU:
dalUsie (jibošápadUiho Španělska), při Učmž dal sc w koa
stele do tak hlasitého plúče, že jej měli za jmyslem poo
mimxtého a do UemocUiceho odwcdli. TU ansstťwiljej
kazatel oUeU, napominaje ho, abt) Uechal „bláznowstwč“
a radějirhledčl UžitečUým býti swým bližnim. J Upo:7
slechl ho JaU, oftal tU sloužiti hned Uemocným a žawáa
zal se slibem, jich obflee se docela wčxnowati (r. 1529.)
Praci a almUžUoU Uaftťádal si tolik, žc již r. 1540 šiei:
dil si sám Uenwcnicř w Granadě, podporowčm jja od do:
múcťho biskUpa hoonU fjtědrosti. Pťedfeda krúlowské

Prmlňnskč ústawh doďročinuč.
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pokladUice w GraUadř biskUpTUy Uašwal jej za to JU::
nem „od Boha“ (Božim). Tu shromč!ždilo se okolo
Učho Učkolik bratťč kslUžbě nemocnýcha sbiráUi almUžUy
pro Uř, chtčjicč twoťiti spolek či ťeholi cirkewnť. Než sw.
JaU Uedal jim žúdně Určité ťehole, Uýbrž poUše Ustan:
wil jislý poťúdek při obslubowánť nrtnocných, a teprw
po jebo smrti st r. 1550), kdpž bdli již wice domů si
zaťťdili a pťedsiawrného sobč wywolilť, potwrdil je pa:

pcž Pawcl s. (r. 1617) a dal jim řčholi podle sw. QlUgUstan.
Mimo 3 obhčejné slřby skladali jesstě čtwrtý o slUžbě Uee
mocným, a jen jech z Uich měl býti w každšm domě
wyfwěcen, aby konal jim slUžby Božk a Udělowal swá:
toftť. Brzh rozfsiťťli se do Francčc pod jmeUcm „bratři
kťcskanfké lúsk eeedo RakoUš a Němccka, kde se nazýwaji

„milosrdnť bratři“, do Wlach, kde Uazýwali je „dobré
bratryee, i do Nmeriky. Wc Wlafsich byli kromě Uich

jesstč„otcowé dobré
r. l591

smrtiee od Kamilla žLelliš

k tčmnž účelU zawcdeni.

2. Sw. WinceUce PaUlaUského dobročiUUé
ústawy.
Majc fslechtické jmeno (áo ť)čxUlo), byl WiUceUc
sUUem chUdého wenkowcma Uedaleko bor pyrenejských we
Francii a pčece stal sc š chUdékjo pasákčx. majictho hUed
žcihh lidské srdce, přewelikým dobrodčUcem zUbožeUého lidU.

Qtec občtowal wfse, jen ady shna mohl dáti Ua studie
a th žiwil se wyUčowánťm jiných až po odbyti whsokých
sskolTUlUsiých wyswěcen bhlr. 1600 na knčžstwiw24. roce
wěkU swého. Jeda po moři pobťeži fraUcoUžského chdceU
jest od tUrrckých loUpežniků a prodčiU w africkém TUnisU

ša otroka chprw

rybáři„ pak lékači a konečnč jedUomU
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statťáči Ua wenkowě,

poturčeněnm

Pobyt tento w donletém

kťcskanU U TUUifU.

otrortwi působil jesstěrozhod:

něji na lidumilné jeho srdce, když widčl tU bťdU otrokú
šUbožených. Nawrátiw se r. 1609 je swým pěmcm do

Ewropy Ubhtowal je w Pařiži wedle nemocnice a hncd
ansstěwowal churawě. Stcma še mezi tim farxiťemna
blkzko Paťiže a wychowatelem hrabčci rodiny Gondy
(po 12 let) ihorliwým
missionáťem lidU, učinčn od
krále Lwaika xlll. prostťcdnictwťmhraběte toboto, jenž
byl generalnťm dožorcem wfsech frnncoUzských trestanrů
na galejich (weslaťi Ua moťi), duchownim sprciwcem a
krcilowským almužnikem tčchto nesskastných opowrženců
w Marjeisllx.
N tU ččnčl neobyčejně skntky kťestanskě
lčisky, jebczapťeni a obětawosii, pomáhaje jim pťi práci
wyUčowal je; pťťmlouwal se ža jejich polehčeni a w na:
kažliwých Uemocech obfthowal je; wůbec hleděl U wffech
wzbuditi útrpnost k Uim, takže sstšdrostť králowskoU po:
wstala později i zwláfstnť nemocnice pro galejniky w Mara
seillu, kteroUž tito rájem Uazýwali.
Takěw YlžirU šaťčdil zwlčisstni nemocnici pro otroky,
jichž we fwěm žiwotš ku 1200 ža půl milioUn zlatých
š otroctwť wykoUpťl. PodoonU
lidumilnost oswědčil
w čaš tťicetileté wúlky k Uěmeckým Lotrinčanům, když
hlad a mor tam zUičilu Ze sbirky, již započal U krále,
a w které mU kněži jebo pomahali. poslal tam za 13 let

ZZkrát posla bratra

20u30

MatoUsse š podporou wždh okolo

tisic liwrů (8u12

tisic žlatých rakoUských)a

i jcim dofsel do Lotrinska několikrát, nesa tam,

co byli

w domě žatťm Ufsetčilť, jsouce žiwi jen od černěho
chleba. A kdhž i mnozi sslechtťcowé odtnd Usckli se do
Paťťže, Zňložil tU pro ně mezi sslcchtou fraUcoUzskoU Ua

Paulánskč úsiawy doďročinnč.

cclých ofm let zwlásstni spolek kU podpoťe jejich.
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Též

150 jinochům, 150 dťwkám a 14 jeptifsk.im lotrinským
zaopatřil wýžiwu a práci. Pťi tom nčxzanedbáwalUikte:
rak swých krajanů; nebot totěž činil po 10 let pro kraje
francoUzskč Pikardii a Champagni, když tam bida
owládla. N když po smrti krččleLwaťka )(ljl. (r. 1643)
wdekla občanskú wčllkaa weliký blad fe rozmúhal w Pa:
ťťži, staral

se Wincenc

o zaplasseni

jařkjoz Tak dal jeU

U jedné brčmh Baťižské denně 15.000 chUdým rozdú:
wati poléwkU. a což U domU swébo? Než nade wfsecko

jeho dobročinnost a láskU četné ústawy od něho zau
ložené nejlépe doswčdčuji. W Paťiži založil nškolik
nemocnic a chorobťnců, mezč nimi i ústaw pro pomateUé
a choromyslné; dúle nemocnici w předměsti sw. Wa7d
wťince; sspitcil U jmena Ježiš pro 40 chUdých starců
a j. U sw. Regirly w diecčsi NUtUnskě založil dúm pro
poUtniky i š nemocnick pro ty, ktcři fe pťi núwsstěwě
hrobu těto mUčenice rožstonali. szwláfstě wssak Pařkž
oplýwala tčmi Uejrozličnějfsimi ústawy dobročinnými pro
wsseliké siawy a potťeby. Na prwnim mčstř ZaslUhUje
zminky wsscobecný chUdobinecpro 4u5000
šebrč:ků,ady
Ua Ulici wťce žebrati Uemusili. Taktéž staral se o weliký
počet pobozenýchnemlUwňat w Pařiži, jež ke 40.000 liwrů
ročntch wydáni wyžadowaly; a když již ochabowala horlio
wost fpolkU dobročinných panť, wyšýwal poznowU a Uc:
Ustále k útrpnosti a milofrdenstwť, až pomoci králownd
a jiných dobrodinců zařťzen welký lxstaw naležeUců w pčedo
mčxstčBaťižsiém a tak Zachrúnčno ročněk l0.000 Ubohých
těch sirotků. Nno č samých tšch padlých matek se Wincenc
Ujal a zaťidil pro nč, pakliby se chtčly naprawiti, ústaw
w klássteře jw. Magdaleny; jiný pak ústaw zčizeU pro
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zanedbaUé Uebo UezdcirUémladkky k jich polrpsseni.

ža Uežletilosti Lwaika xljf.
prwnim

Y když

(r. 1644) stal se WiUceUc

čleUem w stcitUi radě, maje Ua ftarosti rozličné

ústawy dobročimté a cirkewns, tU jeho lidumionst nerala
mťrjž a whnaležala wsselikých cest a prostťedků k Ulewrnť
btdy člowěčenstwcl
N pťi tom pťi wssem trpel často fslechetUý dobro:
dinrc sam UedUhem tělesUým hlawně od oUé raUy ze
ssipky, kteroU byl hned w mládl swém od tnreckých loU:
pežniků obdržel; mimo to trpěl bolesti w očich, w Uo:

hoU, a poslednť dwě leta nemohl an choditi an se
Uarownati, a pťece zcela oddán do wůlr Boži, čekal až
jej Pún powolal r. 1660 w 85. roce wřkU jebo. Pau
mčřtka jrho žůftala UezapomeUUta w ústawech jeho a U
chudých, jimž ke 12 mislionům šlatých za fwého žiwota
nasbkral a wčUowale

š. 180. SalrsiňUky a MilosrďUč scstry.

1. Salcsťánky.
Jmeno fwé maji od sw. FraUtisska

Salešu

skšho,
bisknpa w Ženewč we ŠwýcarskU (xjxl622).
Když totiž kázal r. 1604 w DijonU, oďrátila se k nčmn
o radU zbožmi wdowa Johanna sslechtična Chantalowa,
ktrráž jeho pomoci založila ťád „poustewnic anfstiweUk

(x:išitmio)Pannd Marie, odedž l wifitantkd

se jme:

UUji. Prwni důrn šťťdil fw. Frantissek w NUUecy, Ua:
črš r. 1618 ponsiewnice papežskébo potwršeUk dosúhlh a
rok Uato prwnť ťúdný klússter w Paťiži založilye the
jčž po 3 letrch pťi smrti sw.FraUtisska, duchowniho za:
kladatele swého, měli 13 domů, pťi smrtč Zakladatelky

Mikosrdnč jestry.
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swe (1641) již 87 Uynl pak čitaji 100 domU š 3000
členy Mimo Francii jjoU takš we Wlafsich, ŠwýcarskU,
RakoUskU PolsiU, w Syrii a w sewerni Nmerice Uče:
lem jejich bylo abh predewssim samy Ua wUťtčUim fwěm
zďokonalowúni pracowaly
a pťř tom skUtky kťeskaUské
lčlsiy konaly, k čemUž jim paprž jesstč wychowúr:i ženfké
mládeže připojil, o kteroUžto sobě wssnde Uejwštssich zcia
slUh šiskaly. Nemajťce žcidné zwlásstnť pťedstawrné zů:
stáwajť wisitantky podřiščUy swémU bisknpowi, maji jen
prostě sliby, Uemajť klanUry, aby Uemocných mobly ob:
slUhowati; ,žáklad řehole wzat jest z prawidel sw. NU:

gUstan a roszošen

pťidawky sw. Frantisska Saleš:

ského, jehoš wssecka pokymlti piscmnč šaznamenaly sobě
festry r. 1624 při obecném fwém jhromciždštli. K žú:
dosti fw. Frcmlisska mšl Uad Uimi dohlide ž UařizeUt
bifopowa sw. WinceUc Paulanský celých tťřcet let až
do swé smrti a pťispěl welmi k roškwčtn tšto řčhole.

2. Milosrdné sestry.
Kddž r. 1617 sw. WiUcenc Poulcmský konal w Chau
tčlloml lnišsies předftihowali kajťci posluchačř jeden drUš
hětjo w koUáUť dobrých skUtků. Bl když tU w kúžanť wy:

žýwal k almušnš

pro jedUU ro.diUU, hrUUlo se k Ui to:

lik dobrodimů, že WinceUc fám musel pomýssleti na Uš:
jaký poťúdek pťi roždčlowáni almužen takowých. J žú::
dal, abh Uěkteré ženy tuto úlohn pčewšaly, UačxxžhUčd
dwě šámožué pcmi ke slUžbě chUdých i ncmocných ochot:

Uýmč se prokeizaly. Bylhs to peri

milosrdněho

spolkU

dwa člerwé oUoho

žeUského,

jčmUž WiUccUc

šwlásstni prawidla wypracowal a jež po celč šemi frcm:
coUzskěrozfsiřil. Půwodně mčly býti ch w takowých
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mistech, kde Uebylo žádUých Uemocnic,

ale brzo dostalh

se také do wčtfsich měst, an i do famě Paťiže. Pťed:
staweUú každébo takowěho fpolkU byla podťťzena mift:
Uťmn dUchownimU spráwci. TU ziskal pani le Grasowon,
wdowU sslechtickoU, jež dUchowUč i tělefnš nemocUě ossea

tťowala

a po čtyrlcté zkoUssce whslal jt (1629),

čiUnost wefskcrých oněch

aby

fpolků fraUcoUžských přehlidla

a radoU jwou jim pomohla. Než tU shledala anč Gra:
fowú pťiroché Uedostasky spolků těchto, že Uemohly pťi
swém domácťm stawU a powolčmi přece wfsudy dle po:
tťeby dosiáti úkolU přemšatému. J pomýsskel Uyni WiUc ,
cenc Ua založcni zwlcisstni ťcl;ole k tomU účelU; i swě:
ťil ani Grafowč tři mladč diwky, jež Uechtěly sice
wstoUpiti do siawU manželského, ale také do klásstera
chUti Uemčly, a pornčil jč, abh je dUchownimU wzdě:
lčmi a obslUze Uemocných pťiučowala.
Což když fe ši
wýdorně powedlo, Uminila fobě wčnowatř se cele tomuto
wzdělciwánť takowých diwek, jež po don lctech od aro
cibisknpa Paťižstěho jako zwlásstni kongregace š jmenem
„sester lásih“ schwálend byly. U Uúš obyčejně Uazýwaji

fe milosrdUé

seftry.

Mčly dlc slow sw. Wincence

pečowati o swé dUchoin

wzděláUs, obslnhowati Uemocnč

a thčowati žensioU mlcidež; a proto poslal je Wincenc
po don do Uemocnic, Ua galejc, do chorobinců po celé
Francii; taktéž chodily do krajů, kde znřil hlad a mor,
Uosice potrawn i duchowni útčchn. Papež potwrdil je
r. 1668

a tU rozfsiťily

je po wsscch 4 dilech swéta,

takže i U Uepťátcl a erěřicich úctu wzbuzowaly, ano
od Nrabů a TUrků za anděly š Uebe feslané powažou
wúnh byly.

Ptarisič.
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š. 181. Biaristé n Školni bratťi.

:d Piaristč.
Nčkoliw r. 1597 založen bdl we Franciť tněžem
BUsem ťcid „dUchowUťch křeskanského thčoweinť“

(doko

triUúrů) který mč!l we Francii w brku 15 domU
a 26 kolleji a drUhý podobm) tomUto w Ř imč r 1652
od milanskébo sslechtice Marka KUfani nicméně powsial
w Řimš r 1600 wedle nich jesstě jiný fbor .,otců poo

božných (piuš) fskole čili Piariftů

který š JriUitUo

záwod kťeskanskčm:lwhchowánť mládežc je wčnowal

datelem jcho byl fwatý Jofef
Španělich rokU 1556 Uarochý

š Kalasance
Po

Zacklaur

wc

odbytých stUdiich

prawnických wěnowal se bohoslowi Uačež po w!)swěe
ceni fwém rokU 1583 stal se brzy faráťem ano i bi:
skUpským geUerálUim wikáťem.
Qlle tU složiw úťad tcn
r. 1592, odesjel do Řčma, rdež wstonpčl do řádU dor.
trinciťů, a chodě po Ulicťch wUUčowal Ua Uúměstich wen:
kowský lid i mládež we wčťe; cmo fbledciwal opufstčné
děti, wodě je do fskoly; kdt,xž mU je wfsak Uechtčli do
fskol přijťmati, zaťidil sám sskolU chUdých dťtek r. 1597.
Schcizeld fe dart,x. pťibýwňlo ďitek až Ua 700; ano posýlali
tam také zúmožnějfsi a wznesseUějssi, ale tčm wszdil Ua
sebe žáwist jiných Učitelů, klcťi jej marně podezťiwali a
kťiwě žalowali. TU pieikollpil jesstě drUhý dům pro 1200

děti i š byth pro sebe a swé pomocnikh u

a r. 1622

potwrdil již papež tento Uowý sdolek za žwlúfstnť řad
UčiUě Jofefa jich předstaweným, Josef ale an Uyni Uea
Ustal ditek Ua Ulici whhledécwati a je do sskoly i ze fskol
domů woditi; wc fskole dělal jim péra, psal pťedpify,
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ano i sám fskold Uklťzel. A když lak borliwě a obětawč
50 let sloUžil mlúdežř š celoU desi, jsa 86letý staťec,
tU najednou jeho protiwntky ctio a ziskUžúdostiwými
i mstiwými docileno bylo sniženi ťúdu w jednoduchoU kono

gregaci; než trpčliwý Kalasanš po 6letech Umťraje who
zýwal bratťt swých k sicilostiw naději, že se zaš pozdwi:
hnou, což fe ř r. 1669 papežem Klementem lx. sialo,
načež řád tento rozssiččl se rychle po Wlafsich, do Špa:
něl, Nčmecka, Polska a ŘakoUska.

2. Školnť bratťť.
Kdežto Jerité

obstaráwali nejwice jen wčdcckéwhu

Učowcini na wyšfsich fskolcich a Piarťsté na gymnasičch a
fskolách hlainch,
schcizeljesstě ťcid, kterýby nejnižsst fskoly

(elementárnť) pťewzal a š nejmeUfsimi dčtkami počinaje
je pro wyšfsi sikoly pťiprawildechU
kťeskanském.N ten

ťúd založil kUězJan Lasalle, w Remessi r. 1651 Uar
rozený a wzdělaný w Paťiži. Započal we fwěm rodčssti,
jsatamkanownťkem. Nrjdťťwe zťskal několik Učitelů, kteťť
z lúsky chlapce doma wyUčowali, majice byt od nčho opac
třený. Pozdšji, když se počet jejich množil, pťenechal jim
swč wlastni obydlč, siaraje i o jejich žiwobyti owssem jeU

ž darú dobrodinců, ano složil swé lanownictwi a pťipoa
jil se fúm kučitelům (r. 1684)e Nato sesiawil jim zwlússtni
prawidla š obyčejm)mitťemi sliby, jež teprw Benedikt xl!l.
papež za cirkewni čcid potwrdjl. Bratčť nabýwali pťťznč
U lidu a rozssťťili se brzy odtnd i do Pařiže, Lyonu a
jimšch měsi francoUzských,ano i do Řťma, do Sardinie a
do Nmeriky. Lafalle neUstal w činnosti fwé, zařťzUjenowé
domy a pťihlédaje k swčdomitěmu wyUěowáni bratřť a
nedáwajc se odstrassiti ani hanoU ani pťekúžkami ncrozu

UtssUUUkh:

Umných Uebo zisknchtiwých.
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Tim wice fsiťťly fe po jeho

smrti (r. 1719)s takže fe jich Uyni kU 3000 členů poč
čstú. Sťdlem jejich pťedstawenébo jeft Pařiž. Qstatně
maji mnoho odborů pod rožličUými jmeny.
š. 182. UrssUliUkU, Školni

srstrU U AUglickč UUUUU.

1. UrssUlinkp.
Nngela

ž Mertci, narožena r. l470 w DesenzaUU

U jezera Gardaského, wftoUpila do tťetibo ťúdU sw. FraU:
tifska a Usadila se w Brešciť, odedž i přijmť eeš Breš:
cie“ obdršeelcrp Zde Ualešla Uěkolik panen,

jež š Uč chtčly

fpoleč!tě žťtč wždělčiwajice jiných fwými ctUosimi, wyUčU:

jťce UeUmělýchděwčat, ansstčijicc

Uemorných a Uwťzo

nčných a pomcchajice wssem UefskasiUým. RokU 1535 bylo
jich již 27 a za dwa roky bylo jich 76 kU společUé wolbě
fwé předstawené shromcižděno. We zwoleUá NUgela er
chtěla sloUti žakladatelkoU ťčřdU, a proto wywolena fw.

UrsUla za ochrúnkyni, do jejťž pťimlnwy se tyto pamty
porončely, odedž pak i jejich jméUo bylo wzato. Řád
tento dosúhl teprw po smrti Nngely z Brcšcie (eřr. l540)
papežského potwrzeni od papeže Pawla Ul. r. 1544.
Z počátkU obmezowala se čiUUostUrfjnlinek jen na Breš:
cii a na okoli, než brzy rozssiťowalh se i do jiných zemi
ač š rozličnon změuoU stanow půwodUťch. Nejwice siao
ral se o jejich rozfsiťeni sw. Karel Boromejsiý, horliwý
arcibiskup Milanský (r. 1565), jenž o fUěm Tridentsk!šds
o oprawy cťrkewnť a dUchowni fprcin tolik záslUd sobé
zťskal. QUt zawedl do wfsech 15 biskUpstwť, fwé mctroa
politnť prciwomocnosti podřizených, řád UrssUlčnský, takže

pťi jeho fmrti (r. 1584) mčly jen w Milanstu 18 domů
Mll
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š 600 člčUy. thUd rozssiřily fe do Jtalie. Do Paťťže
zawedl je BUš, zakladatel doktrinúťů, pťidaw jim 4. slib
o wyUčowcini mlcidlšželcož potwrdčl papež fr. 1612).

N za

50 let počitalo se jen we Francii 320 domů jejich. W
Bordeam: (Bordú) pťijali klaufuru (r. 16l8) š ťebolťjw.
NUgUstina. Sw. Frantissek Salesiý Uwedl je š maloU změ:
UoU stanow dle spůfobU Frantifsky Bremondowy z Lyonu
rokU 1619 do Sawojska (rokU 1635), kdcžto w Dijomf
Frantifska Žčaintonge:owa (Kscntonžowa) r. 1619 také
změmx stanow zawedla. Qbě tyto kongregace počťtaly brzy
138 domů po žemi FrancoU;fké. Nynť fsiťily fe ž Francie
i do Belgie, Hollastdska r. 1639 a Německa, kdež maji
nyni asi 40 domů, a tébož rokU i do Nmeriky. Do Prahy
přissly r. 1655.

2. Školni seftry.
K whchowáni ženské mládeže powstalh jesstč mnohě
šenské sbory řeholnť, n. pč. Užw 17. ftoletifestry fw. Joe
sefa (r. 1638) w Bordeam:, jež i do Yfriky a do Nsie
se rošfsiřily; ano w nasfem stoleti 19. powstala š Uejroža
ličnčjfsimi jmeny skorem w každěm wětfsim městě Fran:
coUzském zwlúfstnč kongregace žcnskú žcl týmž účelem. Poo

dobne založil r 1834 šdowědnik rakoUskécifarownd Job
abiskUp Řezenský Wittmann šwlússtni kongregaci „chUdých
sskolnťch sester“ w Baworsku jež sstčdrostčkrale Lwaťka
do Mnichowa se doftala do kláfstera býwalých Klarišsiu
Uek. thUd pak fsiřily se po NěmeckU. apťissly r. 1847
do Baltčmore w leerice.
Takč w Čechách Usadily se
w nowějssi dobť.

Nuglirkč pcmny.
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3. NUglické panny.
Wúbec odwozUji se odl Nnǧličanky Marie Wardowh
(Tf r. 1645), jež nemohoUc doma Uičeho kwychowúnj
katolčckýchděwčat Učinčti, šaložila w Grawelinǧách w dié:
crsi sw. Qmera ústaw lakowý, Uačež š dowoleUťm paa
peže r. 1627 drnhý w MUichowě založm. RokU 1703

potwrdil papež Klement xl. sbor anglických aneU, ale
BeUedikt )(lsl. zťejmř r. 1749 w bUlle jwé dowodil, že
Uemajč powažowati Marii Wardoon
áčd 18 Cuš.rc!jn
ša son matkU a zakladatelkU, tim méUě že fmějiji nč:
jakoU cťrkewni úctU wšdčxwati. Taktéž dokladci 1am, že
UeisoU totošny še ZrUsseným řádem jchitek od papeže

UrbaUa Nll. Rošfsiřily se později walUě po Nnglii, JrskU,
Belgii, Francii, NčmeckU,Jtalii a Uhťich a také do Prnhy
sc dostaly. Nin čitaji asi 1900 čleUú. Wssecky rakoUské

ústawy majt jon pťcdstawerU w Sw. Hťppolitu.
Zcela od nich rozdilnš jsoU anděljkš
parmy,
r. 1534 pod jmenem Obrúceni sx.o. Pawla od papeže
potwrzčltč, jež připojeny bylr,dk ťádU Barnabitů, an oba
ťcidy měly ša účel obraceti jiUowěrce Ua wirU, a sice
Barnabité aby pro wčrn ziskali mUžjkéa leděliUkU ženské.
(TUdiž mylnš ťlkaji mnoši Nnglickým pamtcim Andčlskéz)

7.
Nozssiťowcini wiry mezi pobanhe
š. 183. Pohlrd Ua objrwrlté zemč a jcjich mišsioltúťe.
Cirkew sice hleděla wždyckyBedliwě kroškažU Púně,
aby wfsem národúm Učeni jcho hlásala; ale w poslcd:
Učch tťech stoletich

jnažila

se o to tťm

ť)orliwěji„

když
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wzmahánťm se protestantišmU tal četné množstwi wčťio
cich ji opUstilo, pťidržťc fe Učeni Uowých hlasatelůw.
TU totiž UejeU že sUažila se cirkew pozůstalé údh swé
Upeinti w dosawúdnť wťťe a odftoUplě, možnoli,. zase
Uazpět k fobě přiwésti: nýbrž pťiěiňowala se šwlúfsk o
ziskúrli Uowých Uárodú dro Kristowo Učenť, Zejmena
w Uowě objewených žemich, w Ymerice, jakož i lefrice
a w Nsii.
Nebo kU konci 15. stoletť odwcižili se horlčwi obu

chodnlci PortUgalssti,
pewnině pčiliš odmeeri,

jsoUre w malé swé zemi na
Ua ssiroU bladiUU mořskoU,

hledajčce Uowých žoxexmilBartoloměj

Diaz

spUstčl se po

západUim moťi (atlantickém oceamr) podél Yfrického po:
bťeži do krajin jižUich a přissel r. 1486 až Ua Učjjiž:
Učxjesikonec Uprostťed nebcžpečných

boUťi,

žčebož

poš

těffen král JaU ll. PortUgalsiý
„ předhoťim dobré
Uadčje“ jej Uazwal. Po 12 lctrch objel předboči toto
krajan jeho Baško di chma, dostal sc na wýchodni po:
bčeži Ysrťcké a doplUl fskastně po moťi

wýchodni Jndie

poprwě

až do

asiatsié. Bršy šmocUili fe tam Por:

tUgalci Uemalého panstwk, a po r. 1511 bylo již město
Go a, hlcmmim skdlem ťťsse portUgalské we wýchodUi
Jndii.
Tim prorazilo si také kťeskanstwi cestU do Uowě
Uabytých těchto zemi, an we wýprawč těto se též nč:
kteťť mišsionáťi (kazatelé kťeskanstť) spolU zúčastUili,
Urjprwé do Blfrikd a pak do Jndie.
W toUž dobU odhodlal se pomocť téhož dworn
portUgalského po moťi na zcipad Wlach Krifstof Koo
lUmbUš z Janowa, hledaje nowých zemť za oceanem
atlcmtstým. Když byl marně hledal podporh U mUohých

panoinků

ewropstúch, wyprawčla mU králowna Jsabella

Miostonňťstwi w Uowých zemťch.

tťi koráby k radě

4()7

swého dUchownťho wůdce,

jcnš

ji

š nadssenostť wyzýwaon pťedklúdal, že tlmto spůsobem
pak mnoho tisic lidi může w těchto nešnámých krajinách
KristU býtť ziskáno. RokU 1492 wyjel KolUmbUš na
tUto nebezpečnoU ponť, a po don
měsicich Uafsel již

americké

ostrowy QUanahan, jež sw. Salwntorem

(Spasitelem) nažwal, Uato KUbU a Haiti čť Sw. Do:
minita

Ua zpátečni cestě. Ll we don

UcisledUsicčchlctech

odjewil již i za ostrowy těmito peonU

zem nowého

swčta. Poněwadž pak hledal wlastnč! kratssi cestU, než
okolo Nfriky byla, do afiatské Jndie (wýchodni), nažwčma

jest Uowě odkrytá od něho žcmě uu žcipadni

Jndii,

a tedrw požději dle prwnťho popisowatele jejčho knpce

Florcnskéhou YmerikoU.
Když pak rokU 1500 whslán jest Petr

Kabral

z PortUgalska B moci wálečnoU do Jndicrl zanessena jest
wýprawa boUřť a proUdem moťským až Ua bťehy ne:

šnúmé lesnaté sUchě země, kteroU na;wali Brasilii,
erčdoUce, že jjoU au w Ymerice. Mezi tťm pak obje:
wil se pťi nowé wýprawě také .fi)olUmťmšjjiž na pewné
šemč w jižni Nmerice we Wenerele
(prciwě nad Brcde:o
siliť), takžc opčxčnýma cestama, jeden od západU a drUhý
od wýchodu odkryli Ymerikn. ač oba Uetussili, že jfoU

w tomto čtwrtěm nowém dťlU swčta. Bržy na to obje:

weno i Mc:iko,

a Šančl

Ferdinand Kortež žm.ocnil

fc ho we profpěch swé wlúdy (r. 1520). W toUž dobU
pťibyl we slUžbě wlúdy sspanělské PortUgalec Ferdinand
Magalhaenď š 5 korciby do jčžni Ymcriky, do La Platy

a Patagonťe an jih od Brasilic), a odtud tichým oce:
anem okolo YUstralie až na Filipowy ostrowd w Nsii
pod ČinoU ležici (r. 1519), takže tedy Uyni celé mUožť
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siwť nowých šemi činnosti aposstolské se otewťelo, aU
Šprmčlowé wssude za seboU kašatele kčeskanskčwodilie
Nejwčtssi zúfluhy o rozssiřowčmť wiry Púně mčli

hlawnč tehdejssi

ťebole, zcjmcna jrsuitě, benediktini,

dominikčmik frantisskáni, kapucini, auguftiniani a kar:
melité, Uefselřice an namah.inč ani obešli.uKýžby nebdla
jerm
Uemistná mezř Uimi žárliwost čafem překúžela
zdúrněmu jejich půfobeUi, které bez Ui již mělo dosii

jiných pťekúžek U tehdejssťch panowniků

znáe

boženských a wlciddchtiwých ohledů, jakož i U pťibylých
tam wr)stěbowalců ewropsiých pro UeUasytnoU jejich

brabiwost.

Nebo Španč!lowé

žr objrweUč země, jelikož chsou

řťdili se toU žásadou,
w drženť kťesianů„ Uerp

jsoU majetkem tamniho obywatelstwa (pohanstěho), a že
tudiž práwem wlúda nao okrssky témi jim Španč!lúm
přisiufsť. Widourex pak Uizký stUpeň wzdělansti
oUěch
lidť, Uechtěli je ani za lidi U;Uatř, takže se jich w tom

ohledu papež Pawel lll. r.1537

Ujťmati mnsel. Proto

powažowali take Špančlowé domúci tr,xtoobywatele ame:
rické jen za žiwý majrtek, tcxkřka ša otroky, kteři jim jaa

kožto púnům musč ždarma prarowati, aby ch lim rych:
lcji zmocUiti se mohli Uložených w zrmi té pokladů, a
Uessctřili pťi tom an fprawedlnosti ani lúskh kťeskanskě,

ano ani cilu lidsiébo.

Za KolUmbowa žiwobyti mujeli

jefstě trochU dbúti lidsiosti, ale po jeho fmrti zUťila
w prawěm slowa smyflU krwawú UkrUtUost „křeffchstr)ch

púUů“ proti „pohanstým otrokůme“ N nebylo an
din, powúžimeli, jaci lldě ftčhowali se z Ewropy kza:
kládan nowých ofad amrrických. Qbyš:ejnť byli to odo
wúžliwi dobrodrUhowé, bež jměut i bež mrawů, jimž
sslo jen o rychlé Uabhti dobrého žxwobytť bez welkě

KřeskaUstwiw ančrice.

409

práce a o četné bohatstwi w nowě objewené šemi. Tim
arci Uemohli zťskati Španělowé ani přiznč ani důwéry
podmaněných těchto obhwatelů; a poUřwadž obyčejně
přichcizeliš Uimi Uebo hned za Uimi kťestan ssti mišo
fionúči,
krajané jejich, Uedosčchliani tito Uáklonnofti
domácťho obywatelstwa, tak že i proti wťťe Kristowě
wzbudila

se núsledkem Uekťeskanskéhotohoto

jednánť Uea

důwěra, Uechus a odpoonst.

š. 184.

Nozssiťrni wirh kťcstdnskčw Nmericc.

1. lxňšošUZW, apofftol Jndianů.
Při nelidskčm tom řáděnt Špančlň w Nmerice wy:
stytl se sslechetný a statečný

obraUce žnbožeUým těmto

„diwochúm“
jmenemBartoloměj

áš lxšďul(ňšňš.

biskup sspaněljký ž ťádn dominikanstěho. Narodil fe w Se:
wille, městě sipanělském, kdcž otecjeho br)l Uúmoťnť wo:
ják; po odbytých studiťch odebral fe do nowého swěta
a dal se tU Ua ostrowč Haiti Ua kněžsiwť poswřtiti, na:
čež UčiněU fňráťem

Ua ostrowě Kubč.

Nejedi we swých

kcižamch wostupowal proti Ukrutnému utiskowani domú:
cťch obdwatelú, ale důtkliwými zprúwami dowoláwal sr
také U sspanělskšho dwora Ueusiúle fprawedlttofti ktšmto
Ubohým. Wěrně pomahali mu pťi tom mnozi domini:

kčmi, zwláfstč Nntonin MontesiUo,

který r. 15l1

opětUě z kazatelm) hřměl proti Uelioským Utlačowatelům.
Nato bššuť(šššď w.ftoupil fčxm do todoto kazatelského

ťxidU(sw Dominťka) a půfobil horliwě w Me:ikU
w PerU a w Granadě
we prospěchpotlačowaUých
NmerikaUU Sedmkrate odhodlal se pťeš moťe do Špa:
nčl, aby tU pro domorodce Nmerické domohl se fprau
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wedlnosti a lidskosti, aby zastal se jejich lidské hodUosti
a pťiměl sspanělský dwůr k tomU, aby hodnějfsi wlada:

ťowé byli w leericc
áaké podařilo.

Ustanoweni, což se mU zčcisii

RokU !542 sepsal leUZ l(ňďo,ď obfsirUý spiš králi
KarlU 7. o ončch UkrUtnosiech, jichž se krajané jeho
w Nmerčce dopUstili a zanechal tak prawdiwý a zcela
hodnowěrný důkaz hrůžyplné jejich nelidsleosti na osirowě

Haiti čili Hispaňola jmenowcmém. deisUje

fslechetný

lidUmil pťimoU powahU domorodcú Nmerických, kterú
jesi beš klamU a ssalby, lťči spokojenoU mysl jejich a do:
statečné dUssein schoonsii; pťi tom pak také jejich neo
obyčejnoU slabost těleonU, welikoU chUdobU a Uejsprosissi
sirawxx wypisxxje. Ql tu prý pččssli na Uč Španšlowé
jako hladowi wlci, tygťi a lwi, a mUči a wraždi je již

po 40 let Uejstrastějssim spůfobem, takže z tťi mil:
lionů
obywatelů na tom osirowč jřch jen jefskě uu
dwč stě zůstalor KUba, Portoriko, Jamaika a jiné jindy
lidmi pťeplUěUč ostrowy anlčslfké podobaji prý se poUo
sstěm, ano Ua bahamských nebo lUkaiskýchostrowech, kdež

bylo pťeš půl

millioUU

obywatelů, Ualezlo prý fc

pťi poflednť honbě Ua otroky jerm
Taktéž

uu jedeUáct lidi.

dělo se i na ostatUť penoUiUč!dtakže prý od od:

krytť Nmerik!,dza to půlsioleti l 15 millioUům
mnžů, žeU a dětk še swěta bylo fprowodělw

lidi,
UelidskoU

zUřiwosti UecitelUých Ewropanú.
Nato wypisUje leš
j(ďšňš, ktemkým spůsobem jich porobili, moťili a Utra:
cowali;

cit lidský trne pťi čteni Ueslýchcmýchtřchto UkrUtu

Uostť, jež páchali tito UeUasylni a po zlatě ddchtiwi kťea
skané Ua Jndianech amerických, kteřk Uwstali jc jako
posld Uebesté a Uičkm jim neUbližowalč. Pči tom za
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zúminkU brali sobč jesstč Ewropanč horliwost o rozfsi:
ťeni Uáboženstwi Kristowa mezi Uimi, jak se toho w pro:
wolúni jejich bylo možUú dočisii, a wyzýwajťcejich k do:
browolnémU poddúlti fe sspanělskčmUkráli, wyhrožowali
jim otroctwim a zabitiml Zatťm wfsak Uefflo jim o Uic
jiUéboa leč abd fe zmocnili pokladú žemč a statků oby:
watelsiwa, při čemž nesstitili se ani nejhorfsich prosiťedků
a násili. We chezurle spUstofsili takto krúfnoU krajinU
400 mil a powraždili k 5 millionům lidi. Nčkteťi ml:
stodržitelé chytali JUdianh, a prodňwalč je pťistčhowala
cúm za otroky. N co tropili š nimi při loweni perel,
pťi prácech w zlatých dolech, při práccch polUťch a pťi

Užiwúni jich za taboxxm)! Scim zbožný spisowatel té
fnihy lxšš ť(UZUZdokládá š bolestť: „Tak podporowali
Uesskastni Špmxělowě za moťem čest Boši!“
Ncpčijaw
nabizeUěho biskupstwť w PrrU zústal leZ l(ššď.ď mezi
swými milúčky, dal se tU wyswětiti na bisiupftwi, a wyo
bledciwal

Španěly,

w

lesťch a

stalcich diwochy

Uschowané pťed

aby je w nňboženstwl Kristowč wynčowal.

Než pro son

lidUmionft neUftúle ǧoroUúsledowáU, odea

bral se r. 1547 k obranč! swč do Spaněl,

ale pro poxep

kročilé stúťl fwé (77 let) šde složil tUto důftojnost son
a skonal w 92r roce wčkn w Madridč r. 1566.

2. Mexiko.
Když pčlssli prwni wystěhowalci do Me:ika,

byly

tam w obyčeji jesftě lidské oběti. W žemi té počilalo se
na 2000 model, a těm obětowalo se každoročlxčkU 20.000
lidi; Uebylo:li šajatých nepťátel, obětowali swé wlastms
dčti; ostatně požiwali 1aké maja zabitých lidi„ a Uěkdh
i wlastUich swých sestárlých domácich. MUohoženstwť pae

4j2
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Uowalo U wssech Ucičelniků, meši Uimiž arci cifař ne:
pť.ehledným mUožstwim Ubohých těch tworů, jež ženami
jeho Uažýwaly, Uejwic wt,inkal. K tomU jcsstě přissli fcm

Uelidssti Špančlowé š Uemilofrdným FerdanUdem Kor:
tezem a soUdrUhy jebo, a Uelifsili je mUobo od fUro:
wosti diwochů těchto, aU i jejich lidské maso požiwali.

Zejmena jech wůdce jčjich Petr z Mwarado pťedčil
UtrUtnoftt i Korteza, a tak zahymxlt)w zemi této 4 mi l:
liony
lidi,
jelikož wojúci odkúzčiUibr,xli jen Ua loUn
peUč obywatelstwa, i wraždili jč Ua potkčmi a wydtrali
trýzněnim od Uich, co wůbec jen Učjaké ceny do febe
mělo. N přece i tU pčxfobili (r. l524) křeskansti mišsioo
Uáři š řádU sw. Dominika a Frantisska wrlmi blabo:
dárnč a dofáhli

welirých xúspčchčx0Za 15 let odrátčlč na

6 millionů obhwatelů a po 50 letech bylo zde již sedm
bisiUpstwi a Uěkolik fet klúfstčrii. Hlawni mťsto Me:iko,
jež UazýwúUo bdlo amcrikcinskýmŘimem, mťlo we 100 le:
trch 50 kostelů kťeskarxsiých.

3. Jojef Ynchieta, aposstol Brafilie.
W Brasilii půfobili od r. 1553 hlawnš jesUité, ač
zápasili š počátkU U lidojedů š wclikými obtčžcmi. Často
whrwali jim krwácejici Už kořist a hleděli bičowčmim
samých sebe wszditi
U Uich osskliwost takowých pokrmů.

Prwnim kazatelem byl tU Nodrega,
se k Ušmu NUchieta,

a brzy přidružil

rodem ž Kanarsiých ostrowů

U zcipadnť Nfriky, jenž již w 20. roce fwém do Brae
silie fc přeplawil, ťeči lidU se UaUčil a mnobo spifů
w Uť kU projpěchU jiných mišsionaťů jepfal. Nejprwé
wyučowal w mčstě, jež byli JrfUitě založili a kterě po:

zději „jw. Pawla“

sloUlol we fskolňchobyčejným wědomou
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mostem; poždčji Učil lid i zpčwům a diwadlům obsahu
wždšlawatelUého. Nato r. 1567 wyfwěcen byw, naston:
pil aposstolowánť. TU bloUdil w bUstých lesich, šápase
še žwěťi diwokoU i jinými pťirodUťmi nehodami, (bnťia
Uami, UefchúdUými cestami) a kdekoliw žočil lťeba ch
jednoho diwocha, l;leděl si žiskati jeho náklolmosi wsselikerým
spůsobem. Pťi tom pak wedl pťisný a tUkjý žiwot, Ue:
wfsimaje fobě ani hladU a Uemoci, an chatrnědo siatu
a obydli, a nabyl tim piizně i lúsky U lidU toho. Než
i tU překciželi rozssiřow.inť wťry kťesfmtskěu zase ewrop:
fskť pťiftčhowalci a sice Portugalci, obúwajťci se„ že takto

otrortwť lidU toho musi odftraněno býti. Proto odhodlali
se i kútoku na nowě zťišenoU ojadn Ynchietowu; ale
tcnto nin wybťdl sám k obraně swč swčřence a statečnč
odražil Uefprawedlčwý útok. A Uaopak zafe, kdUš diwoký
jeden kmert indiánský wedl š pťistěhowalci krUtoU wúlkU,

odebral se Nnchirta š Nobregou k těmto lidojedům wdc
jednáwaje š nimi 3 měsice o pokoj.
Několiť let š Uim pracowal ku pokřeskaněnt a wždě:
láUť JUdiaUů kněz Nzewedo.
Když pak po tťech le:
tech odplUl do wlasti swě PortUgalské pro několiť mlade
fsich pomocrtťků š Towaryšstwa Ježissowa a roku 1570
w skutkn již š 39 po moři do Brasilie je mižpět plaa
wil, pťepadl korab mistoadmirúl králowny Nawarskě, J.x:
kUb Sourie z La Nochelle, horliwý kalwiňista franconz:
ský; a

Ussetťiw mužstwo

námoťstě, ká;al jen NZewedU

š 39 společnťkymišsionúči Uemilosrdně zawražditi a žoha:
wená těla jejich do wody hoditi.
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4a Petr Klawer, aposstol moUřeUinů amc:
rických.
n W druhé polowici 16. stoleti působil w západni
čústi jižnť Ameriky sw. Frantissek Solaťxskýz ťádU fran:
tisskcřnského,maje za son horlion
čiUnost přijměnť:
aposstola PerUanskčho, kdežto w fcwerni jeji části w Nowč
Granadě taktéž blahodárně působil swl LndwťkBertrand
z řcidU sw. Dominika.
RokU 1610 poslalť sem do Nowě Grancldy sspa:

UčlsstťjesUité člena swébo Petra

Klawera,

aby se

tu Ujal pťiwúžených sem š Yfriky moUčeninú otroků.
Oddaw sc tU dřťwe ftUdiim bohoslowcckým a wyswěcen
byw na knčze, složťl jcsstč šwlússtnť slčb, že cclý
swůj žiwot chre wěnowatř slUžbě otroků, odkudž jc i „otro:
kem mouřcninů pro wždyee podpisowal.
Y w stUtkUpo

40 let až do swé smrti (r. 1651)

slonžil wěrně otro:

kům, fnásseje od nich wsielikš pťťkočťa wyučch je wiťe
i žiwotU kťeskaUstémU, i patťť ďc wssim prčiwem meši
nejwětfsi a nejsslechetnčjfsi dobrodiUcc Uowébo swěta. Qd

r. 1675 pracowal w okoli Peruallského pohoři mezi dio
wochy 27 lct jesUťta Barcxžal až konečně tU rokU 1702
fsipkami byl Usmrcen. Hned po Učm nclstoupil w dilo jeho
knčz Decrč, který Učebně knihy kťeskanskéwiry do 18 je:
jich náťcči scim pťeložčl a schopné nowokťtčnce fwé ša ka:

zatele meži ně do hor a lesů pofilal.

5. Repnblťka křeslanskú w Paraguaji
(rokU 1610).
Nejslawnčjfsi mišsie w jišnť Blmerice bhla w šemi

Paraguajské,

kde jiš chprwě Frantisstúni (od rokU
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1580) ač bez wýflede značného pracowali, Uačež tam
JesUité z Brasilie a z PerU r. 1586 pťissli, jichž dilo
pťť mnohěm Urotiwenstwť od Šančlú
jtm čtněném
pťece wýborně sc dařilo. TU odhodlali se r. 1610 dwa
mišsionciťř k tomU,

že š powolenim

fspanělského krcilc

Filipa lll. zaťťdťmezi erdwislými Jndiany w úrodně
télo zemi zwlássknťkťefťaUský stát, jehoš obywatelé
by si obralč za wzor ncipodobčti žiwot prwnťch kťeskanů.
Wymťnilt si wssak hned pťi tom, že Uesměli cwropfstť
pčistěhowalci, aby jim dilo jejich Uekazilř. w obcťch Pa:
ragUajských se Usazowati. Jndiánč tito žiwili se dosti
bidně jen od lowU rdb a žwěťe a byli Ua nejnižfsim
stUpUi wzdčlcini; proto wyhledáwali jich stitě w lcsich
a š Uebczpečenstwčm žčwota bleděli se š nimč seznúmitč
wsselikerým spůsobem. Učili je wšdčlciwatř pole, odchou
wáwati dobytck, stawťti domy; přiwedlř jr k tomU, že
we wsich („rchkce“
nazwcmých) společně se Usadili,
sskolh anfskěwowalť a takě ťemcsla za náwodem jejich
fe chopřlř. Mčli mezi seboU také řczbáťe, malťťe, pozlao
cowače, zonaře,
warhanciťe, hotowitele hUdebnich nciu
strojů, wůbec wfsecko, čeho ke slUžbcim Božtm bylo třeba.

KaždoU obec, 4000u6000

obywatelů welikoU, řť:

dili dwa lu:s!hownis majice k wýpomoci Učkolik úťednťků,
jež si obywatelé sami wywolilč. Uprostťed redUkcc(obce)
takowš stúl kostcl, wedle něho weťcjnú staweni. jako obyo
dlť mřšsionciřowo, zásobárna obilUt, dům pro cčzčnce,

a we čtwerhrcmu okolo nich stúly dwonpatrowé kamenné
domy křeskanskýchrodin. Jedno wětfsi pole wzdčlciwalo se
společně a wýtěžck z Uěho obrúcen byl na obstaráUť služeb
Božich. na wýžin wdow a sirotků, sestčirlýcha choroba
Uých členů; z obchodU še zelčm je Uhražowala daň sspa:
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nělskčmU krcřli, jemuž

feufami dobromolUš podrobili,

i k tomn platu zawúzali. Dstatni role rozděler

a

bylo

k wzděláni jednotliwúm rodiUám ale sklizeň znich odwčlu
děna do obecmšch zúsobárelt a Ua wýžiwu wydáwalo se
z Uich w Uěkterě dny týdnč. ŽcUským dáwala se w poU:
dělť wllta, hedb.iwi a bawan, š čterýchž pak w sobotU
hotoon prúci odwčldešlyz Mčli wssichlti stejnú práwa
i powiUUosti; společUč jmčUi ipotťeby; wcřejslý poťadek
zalošen

byl poUze Ua zcřsadúch křessanských, a několik tčch

Uejhodnějssčch měli doblťde
Ua weřejxwu mrawopou
česiUost. Prowinčnť trestcxla se dlespůsobU ftaré kúzUčcčra
kewni Uostem, wězenim a w Urjhorssich pťipadech i jiltými

tělcfnými trefty; můbec pak zawčdena byla kúzeň weťejná
jako w prwnějfsich stoletťch cirkwe. Byl to prawý opak
iUdiáUských osad pod wlčxdoU fspanělskoU; kdežto tam

liu

bowúle a Uekťeskanskšzásady panowaly, měla w oiadách
ParagUajských rozhodowati lásia wefpolncia trpěliwost wžčl:
jemmi dle zákona Kristowa; a žese to daťčlo, swědčťUej:
lépc ta okolnosi, že se w ParagUaji an jedUoU Jna
diúni UcwzboUřili. PoUěwadž Portugalssti soufedé časté
wpády do redUkcť těchto činili, zamr)sslejťce je sobš pod:
manti Uebo Jndiány za otrokh odwšsti, zaťčzeUa byla
také dle cwropského spůsobu zemská obrxaUa a w kašdé
obci stála wedlé chrámU takš bned wcxťejnázbrojnicc pro
pťčpad potřeby. Ll ktemk rošmol,ly se tyto redUkce, o tom

swědčťpočetobywatelů. Jeinité začali š 200 rodanmi, jež
twoťily prwni obec apo 100 letech bylo tU již 30 obcč
š 280.000

obywatelt

křeskaUskya spokojeUě žijťcťmi.

6. Dalssť mišsie w fewernť Blmerice.
FraUcoUšowé založili křeskanstwi we fwých ofadách

Kanadských,

kamž JesUité r. 161! za toU přťčinou

.Kťeskanstwi w Amerkce.

pťibhlč, l Uimž i kazatežowé jiných

4! 7

ťcidů sc pčipojiťi.

Wyhledáwali obywatelůtamttčjfsicljpo lesich, pťijpůsobili
je jejich žiwodytt„ a tak zčskali jejich důwčxry. Dobťe poa
mcibaly tn w Upewňowáni kťeskanskéwiry četnš jrptissky,

jcž obsluhowaly
Učowaly.

jejich Uemocné a pťi tom wiťe je přio

Nejobtťžnějfsi wssak byly mišsie

ronů,

U diwokých HUo

kteřč š Jrokefo a Hlinefy také w Kanadš ddu

dleli. Nejwicezde působil jerita Jan

de BrebeUs,

který sepsal obráceUcům fwým i katechismUš w jejich ťeči.
Nle rokU 1649 padl jesstč: š drUhým mišsionaťom Lasleu
mandem do rUkoU krwežťzniwých Jrokefů, kteřť je po
ftrassném 17 tihodinněm týránť a púlenč Usmrtilil Tako
též Umučen byl již pťed Uimi kněš Joqueš, a po Uich
jesstě mUoši jiUi. Nirméně pťec ujimalo fe tU kťeskanu
stwť, pokř!čni diwochowě wcdli žiwot dle prwni rčrkwe

a mnošč z obrácených obětowali i žiwotpro Kristaz Zbožná a
přisnú palma Kateťina Tegabkouitowa skonala w powésti
swatého žiwotnl RokU 1675 šťidil franconšský král LUd:
wik xuť. w Kanadě samostatné biskUpstwi w hlawUťm
městč Quebeku a mnozť wýborni nčUžowěwedli tU fprcin
cirkwc Pánč. Yle Nngličané pťekáželi wfsemožUčmišsio:
Uáťúm; ano ra l700 wyssel docela roškaz od anglické
wlňdy, aby občxssenbyl každý kněz, kterýbh fem wstoUpil

a whfacha zwláfstUč crnapenčžitú Ua hlawU mišsiončxťe
k. p. 1000 liber fsterlinků (5000 zl.) na hlawU kUřže
Raslcfa, jrnž tU 37 let kU blahU diwochů wďbornš účinu
kowal, a kdhž jej ani za texn penťž jidášsiý Uiťdo Ueu
chtěl whdati, přepadlř Nngličané wesnicť, kde se zdru

žowal a krUtým spňfobem ho Ubili. Konečnč pak odu
stonpena bhla rokU 1763 ccla .Kanada Angličančxm, a
27
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pťeš wssecky nejnáze Udržela fe.tam
dnesska.

Do Kalifornie
sUita Salwatierra

wťra katolická až do

pťinesi křeskansiwťr. 1697 jeo

c:pak Kúbn, profešsor počtúřstwťz Jn:

golstadtU. Zaťidili tU ofadh kťeskansié c:č š welikými Uea
jnúzemi, jellkož nechtčli obywatelě UpUstiti od mnoho:
ženstwi aniž pčiwyknoUti prúci, takže mčšjionáťi fami o

jejich wýžin

ftaratise mUseli. Nicméně mnoho tislc Ka:

liforňanú pťijalo wťrU KrisiowU, takže je w 18 obcťch
(redUkcťch) shromášdili, Učsce je hojpodúťstwi, chowU
dobytkcl a ťexmeslům. N jesstě nynť nachúzi se tam k 16000
Jndianů
kťeskčxnů.

š. 185. Mišsče w Asič.

1. Sw. Frantissek Žčclwer,aposstol Jndie a
Japanskm
Nč hned w prwnich stoletich po Kristu kťeskanstwť
w Ysil fe fsičilo a profpťwalo, hynulo tU časem opět,
jelikož od 7. stoletť w žápadni čáftč Mohamedčmi nč:e
silkm wťrU jon rožfsiťowali, we wýchodnť čcistipak po:

hané roztroUssené a slaďé ofadh snadno UtlUmili. Teprwa
až w 16.

stoletč zawitalo

sem opět Učenť Pcinř,

když

sem š PorlUgalci dťissli hned také mišsianťi, nejdčlwe
Frantisskani (r. 1498) a pozdčji (r. 1542) jefuité.
chhlawnějfsi mcšť misionúťi jestitsiými byl sw.

Franttssek.

Narozen byw r. 1506 na zúmkUckawicr:

ském w Špcmělskn, ferámil se w Baťťži ďe sw. Jgnú:
cem, zakladatelcm JesUitů, a Učinčl š Uim a š jinými
r. 1534 ten slib, že půjdoU newěťťcťmkázat ewaUgeliUm.
W Řťmě sezn.imili se š jiným wzuesscnýmPortngalcem,
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žjewiwsse de
swňj úmysl a tento doporUčil je swěmU
krúli JaUU Ul., že jsou šwlússt whodUými pro mjšsie
w Jndii, jak fitoho král pťeje. Pťedstawiw se mU w bla:
inm mčsiě Lišsabonš, a pťijat za mišsionáťe a spolu
papežstého wyslance, Uastonpil FraUtissek Ua jače r. 1541
dalekoU tuto cestU apofstolskoU a pťisiál po

13měsičUě

plawbě w kwětUu 1512 w Goa, hlawnim mč!stčportu:

galského panstwi w pťedni Jndii.

Tam Ubytowal se

w jednč UelnocUici U ohlcisil fe U frantifskanskébo bikapa
ža mišsioUáťc splnomocněUěho. Wida wfsaksmUtUý staw
tamUšjfsich kťeskanů, ktoťi si kupectwť a loďařstmi hledčli
Uebo we wojaUskě slnžbě byli, alč wčryažiwota kťeskane
ského Uedbali, počal nejdťťw obraceti tyto dle jmena kťeu
skany kU Kristn; pťč tom pak swoláwal šwoncčkem ditky
po Ulicsch, a wynčowal jc sm. Uábožertftwi. Teprwa pak

donal púsobiti š prospěchem i mezi pohcmhl když by
tito Uwiděli žion wťrU a ctnostný žiwot kťeskaUů. Na
podzim spustil se Ua jižni pobřeži pťedni JUdie, Mae
labar Uašwané, chtěje tamnějfsi obhwatele wyučowati we
wiťe, kterou š wděčUosti za ochraUU PortUgalskoU jčž
dťťwe byli přijali. J pťiUččl se tU dúkladUčji jejich ťeči,
přelošil si do Ui Učktcré modlitby a katechišmUš a prae

cowal UeUaneně delfsi čaš mezi Uimi. Nato odcesiowal
do králomstwť Trawankorskšho, ťde za jeden měsic obrátil
10.009

obrxroalelčx, Uěkdy třeba celou weš ša den a 47

chrámů šaložil; dále Ua oftrow Ceylon,
MalakU w zadUi JUdii

U Ua ostrowy

Ua poloostrow
Nťolucké, a Uao

wrátil je teprw r. 1518 Uažpět do Goy. Na těchto cea
stách obrálil Uesččslný počot pohcmů i mobamedanů, takže
Učxkdhaž Umdlen býwal od kťtšni. Nejwice pomáhala mU

přč tom nnájzsrjsci jeho mťrnost a srdečná laskawost, kteron
27P
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hlcděl zčskati wsseckyKristn, jakož i neUnawená šorliwost
jcho aposstolská a Uedostižná pťifnost žiwota jeho. Když
žrašpwali nnxs aby erdwažowal afc na ostrow More mezť
Ukrntnéxlidojedy, Uedal fc pťece zadržčti dokládajc, když
pro zlato a drahokamy mnohý fe tam odwážil, proč on
by Ueměl pro fpásu Uefmrtelných dussi to podniknoUti;
pťi tom nrjwštssim nrdostatku na pustěm tomto ostrowě
zťskalbržy hlawni mčsto wiťr Bánč š 25.000 obywatrly.
TU pak zaslrchl Frantissexk o rožlehlých wšdálených

ostrowech řifse Japanské,

kdež wlčidlo úplné pohmt:

stwť. J fpnstil se tam š 2 fpolečniky r. 1549. ZlčmU
četnť kUčži pohansslť (bonšowš) tladli wssrmožné pťekážky,
pracowal bez oddechU š takowým wýslčdkem, že prý jak
súm Uapfal, nikdy w žiwotě takowých raďosti duchownťch
Urzažil. Uweden kU krcjli, jrnž š welikou poctoU jej pťi:
jal, mUsel celý den pťednáfseti o Kristn a Uámitky Ja:
panských Učenců odmktatř; wýsledek byl, že čwladaťi sao
měmU šalťbila se wťra kťeskanskú a že mnozť pol;anssti

kněžč na wkrU se oďrátili.
Zde pracowal Frantissek půl
tťetiho roln a mnoho osad kťeskanstýchzaložil, wyučiw
je dodťe nowé wiťe.
Poněwadž mU wssak často Japanssti ťikali, že Učent
Čiňané
jcfskč ncpčeijalč kťeskanstwť, odbodlal se Ua koa
nrc žťwota i do této rožlehlé a nepťťstupné ťisse se odea
bratie Nebo cizincům a zwlcisstě Por.tUgalcům byl pťťo
stUp do Činy pod trestem smrti zakúzán. Proto wrátil
fe Frantissek dťťwc do Goy, odkudž pťipojil fe kU wy:
flancům mlstokrúlowským do Činy k. 1552 fš beroUcťm;
když pak š těmito zastawil fr na Malace, a tU morem

lwnonci obywatelstwo š občtawosti ertdanou
wal, pťekazil talnčjssi wladať dalfsi crstU jcjich.

ossetťo:
J od:

Mišsie w Ysiie

421

wč:šil fe tedh Frantissek sám až na ostrow Sancian, ale
tam zimnici pťepaden dokonal brzh blabočinný fwůj žia
wot dUe 2. prosince 1552, nčdostihnuw pobťežť čťUského.
Žiwotopisec jeho doklúdú o nčm, že Ua prostoťe 1500

mil rožlehlé kúzal Krisia, 52 králowstwť obrátil

a pťeď

1 mislioU lidť pokťtil. Zůstaly po Učm také mišsionúiťur
ské listd, jež o jeho powaze nejwěrUějssi zpráwy podúwajk
a aposstolskou jeho činnosk w tččchto žemťch wyličujť.

2e Nástupcowé fw. Frantiffka w Jndii.
Sw.

FraUtissck nalezl četných pomocniků a Uústupců

š řúdU fwěho w tomto aposstolském dťle„ kteči anč práce

an smrti pro Krista fe nesstťtili. Tak byl hned r. 1549
NntoniU Krimanliš, rodilý Wlach, od pobanů čndian:
ských 4 kopťmiprobodUUt a skat; Portngalec Ribera otrcia
wcn jest těhož roku, Mendež r. 1552 odprawen, a jinť

dwa od ostrowanů Ukamenowáni r. l554. Pči těto hor:

liwosti hlafatelů i wyzanačů

zrůstal

počet wěťťe

cťch w Jndii, takže četnci biskUpstwi se tU zařizowala;
mimo Goa od r. 1632, jež powýsseno jcst r. 1557 Ua
arcčbistupskoU siolici, žaťťšena byla Uowá sidla bistupskú

w Kochině, w Malace aw Meliapuru, jež metropolitowi
w Goe byla podťťzeUa. N tchdejssi arcibiskup Menczeš
(r. 1599) zťskal fobš Ucfmrtelmšch zeifth o mladou cir:
kew tUto borliwostť swon UeUanenoU, an od ofadh
k oiadě cestowal, pťihlťžeje k ťádnémU wechť duchowni
spráwh;
oU také dUchochstwo
ku fUémU cťrkewUťmU
fhromciždčl.
Přl tom wssem Uedylo lze pťece dofáhUoUti rhchle
žádoUcibo úspčxchuwirh Kriftowy mezi obywateli Pťed ni
Jndie.
(HindUsiaU Dekan.) Nejwťce w.xdil mišsioUcie
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ťúm. w práci jejich mimo ewropfký jejich půwod šahnťša
děný obyčej skaroindický, dlc Učhož fc zúmožnějfsi obywan
telsiwo pťisnč sititč wsseho stýkúni se š nejchUdfsi třčdoU

„purinš“
nazwanoU. PowažUji je za nečisté, kteřť se
ničeho nefmť dotkaUti, aniž do chrcimů a domů lťdi
bohatssčch wkročili; proto také Učžfsitťťda pro sebe dydlč
a pťibytkw swé i stUdnd zwlcřsskmUsi pro wýstrahUzna:

menatie PoUčwadž pak prwnčjssi mišsionaři zwlňfsk
frantifskáni a do r. 1595 i jesUité žúdného ohledU na
tdto starobř,xlé rozdťly Uebrali, U,jkali jeU Uěco málo lidi
a to jen ž nižfsich ončxchtťčdwiře Kristowě, kdežto prwni
tťida lidU. bramiUi (kUěžč) úplně si jich newfsimali, ač:

koli prúwě tilo swým neobyčejnč přtsným kajicim žiwoš
lem wfseobecné úctt) w žemi pošiwali. Proto Usmdslilsi
ťčmský jchita Nobili
r. 1606, že pťiUčťse jejich řeči
a mrawům, obleče se w ssat bramtnů a kajiri jejich ži:
wot bUde Uásledowati; přč 1om že wssak wsseliké společ:
nosti š nižssč tťidoU pariajú se wystťčhá. Brzo ztskal
70 braminú timto spůsodem a za nčmi pťidalo se četně

lidU kwiře Púně. Působiltu45 let a ščskalasi 100.000
křeskanů;takléš účinkowali dl. Jan Britto,
syn misio:
krále brasilskéhoe

innijejxlité

núsledowali po nich w tomto pťifpůso:

bowáni (akkomodaci), ač pátý dťl š nich při této Ewrou
paurům nepťčstojné přisnosti žiwol swůj občtowali. Wedlé
toho ssetťeno bylo úplně zakořellěné odloUčersti whšfsich
stawU od nižfsich. J měli ledr) pariowé jwé zwlásstnč
kostely, w nichž pťijčmali jwátosti od oftatUich oddělent, a
i nemocné

mazali kněžť proto fstěčičsoU, abh se jich nčn

dotkli. Wůbec pak wyllechúwali nčkteré odporné Jltdům
obřady jako pči kčtU dýchúxtt w tw.iř, slinU a sůl„ odklčč:
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dali kťest malých, kťtili Ua pobčmská jmena, Ušawťrali
sitatky dlc obr)čeje zemč mezi dětmi již, trpěli jčm pou
wěrečné zdomárnčlé obřady š Umýwčinťma popelem atd.

a tak mnodé šijkalť Kriftua Nirmšně ostatni mišsionúťi,
zwlčrsstě kapUriUi , Ueschwalowali těchto Uowot, jcssto
zdúlo se jim, že pťiči se zcikladni UaUce Kristowč o roe

wnosti wssech lidi a lcijce kbližniamr. Jesuité zase domý:
ssleli se. jank že Uelze š braminy obcowati, a kojili se
Uadějť, až w Uich duch wiry Páně pronikne, že toho přť:
kršho odlUčowčmisami zanechajl. TU poilal papež r. 1705

whslance ToUrnona„ poždčjfsiho korďinala,do Jndiekwyu
ssetťenť skawU tšto wěci fpornš, Uačeš wyfsla po roce
bUlla papežskcř, jež wssecky tyto zwláfstnosii (wúbcc mae

labarské

obr)čeje,

dle tamnějssiho pobřesi Mčalab:er

tak nažwané) zapowidala a núftUpcowě jeho w letech
(1739 a 1744) opět teUto zúkaz potwrdili. Nejwice pťin
fpšl k této dslraznš zúpowědi lotrinskú kapUcťn Norbert

Barisot, jenž jako generúlni sprawce mišjii do Jndie
pťissel a o tom zwlčrfjtni spiš wydal.
Jesstč

wětfsi překčržkU kladli wťťe kťessanslš nekau

toličtť Ewropaně,
když w těchtozemťchPortUgal:
cúm panstwi odňali. Jokmile tU Hollan ďané se Usazoo
wali, a PortUgalce wytlačiii: wyhUali hned také wfsecky
katolické mišsionúče

a zmocnili

fe spolU biskupstwť, kou

stelů a kláfsterů w Kochině Ua pobieži Malabarsišm
(r. 1665). Zifstni pak N Ugl ičané založiwssezde iUdoa
britickoU řťssi, UepťipUstili bez žwlússtxlibo powoleni wůbec

žádnšho mišsionňře do zemi těchto, afpisse pťúli Mohae
medánňm Uežli katolikům; UebokMohamcdňni mohli bez
překúžkhwirU son w Jndii ssiťili a do wyšssich úťaa
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důw anglických w Jndické řissi wstUpowati. Nčcméně
počťtá je tam jefstě asi na jeden million katolikú.

W Zadnť Jndii

rozssiťowalijerité w 17. sto:

leti také horliwě wčrU Páně, ale pohansstť wládaťi
osnowali ob čaš krUtá proncisledowáni, w Uichž miša
siomiťi bylč wyhnáni, knihy púleny, kostely boťeny, wěn
ťťcť zawťránč a mUčeni. Pťece wssak Udrželi fe tam

kuur

tolici w dosti hojněm počtU až na nasse časy.

3. qudd

kťeffanské wčry w JapanskUe

Po fmrli fw. Frantisska wšmohlo fe Učeni Páně
welmi w rošlehlč zemi této, takže i w hlawnťm městč
Ualezaly

se chrámy

a fskoly kťeskaltskě.RokU 1582

po:

siali již tči tamrrějfsi králowé, kteťi še fwými poddanými
wirU KristowU přijali, wznčsseně pofelstwi še swých pťú:
tel k papeži Řchoři xlsl. do Řčma, aby se za pokjčele
skaněnť swé podékowali, nebot bylo tebdúž w zemi jčž
přeš 200.000 wěťčrčch a 250 kostelů. Ale jčž po 2 leo
tech wypUklo zUčiwé pronáfledowánť,
trwajicť skoro
celé půlstoletť,

k UěmUž zawdali

pťččinU domúcť čUěžť

pohansstť, popuznjčce cijxaťe TaikosamU i lid proti kťea
sk:xnům, že drý jsoU nepť.itelé wlčřdy i trůml cifaťského.
Yno r. 1597 Ukřčžow.únojest dne 6. února „26 mUo

čennčků

Japanfkých“,

mežčnimiž kněz a spolU

wyslanec črúle fspančlského Frantisskán Petr š5 bratry
,tébož ťádU, Pawel Mčki jesstě š jinými 2 jesUith a 17
bratrů třetiho ťúdU sw. Frantťfskae Podobnč zUťčli také
čtdťi nástUprowš Taikosamowi (ra 1598), naw.idčni jfouce
jejjtč od Hollanďanů aNUgličnnů, ktečť jim še žisstnosti
namlmďřli, jakoby krúl sspanělskh zlnocniti se chtěl řťsse
Jňpanjké a proto prý napčxedposil.i mišsionúťc, by ji
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dťiwe pokťeskanili. Yno zrádné a hanebné počinúnč Anu

gličanů a Hollanďanů dostonpilo až k tomU zloststwi,
že jakožto Udawači wlč:dč Japonské sami oznamowcxlir
kdy který mišsionář do zemč pťissel a kde se zdržowal,

aby jej mohli pohané snadno lapttť. Mimo Hollanďany
nesmčl Uikdo pod trestem smrti do žemě wsioUpiti: a
aby se Ujistili„ že přichozi nejsoU kťeskany, meel každý
w pťistawě na obraz Spasitelůw, na zemi položený sslčiu

pnoUti. Přeš jedeU millioU
ssich mUkách ofwčdčili son
w
a
k
r.
fe

křestaUů w nejkrUte

smrti peonU

son

wirU

Krista, kleři wesměš chwátali š radosti Ua poprawisstě
jen malý počet dal se strassnúmi mukami poonUti
zapřenť wiry. Jen tťmto Učxsilim stalo je, že otolo
1650 wymizela wira kťeskanskáw zemi JapoUské, ač
tam zbytkd jcji potaij
až Ua Uassedoby žachowaly.

4. Křestanstwi w ČiUě.
Co nepodařilo se sw. FrantisskU Fawerowi w Čině,
podaťilo fe jiným přece w pozdějssi dobč. Byl arci pťie
stUp cizinců do země welmi nebezpečný, jelikož od 14. ston
leti pťťfné zákoay a četné strúže tomU zbraňowaly; nic:

ménč re 1582 dostal se Učený jchita Matouš Ricci
zwlxšské Ankony do Ččnh; a ten položil základ kťe:
skansie wťče w teto řissi PřiUčil fe řeči zwykům a mra:
wUm Čiltanů podrobil fe pťisnémU žčwobytč jejich kUěžť,
kteřl welikč w.ižnosti U lřdU požiwali a po sedmiletém
cwikU wystoUpil jako činský Učenec, zhotowil mapU swěta,

wystawěl hwčšdárnu a sepsal katechišmuš Teprw po
:štšlšťč,m Uůmůhšlčč dostůl čč r. 2600 kč dwurU w pčs
křnǧn, pťiUássejecisaťi w dar obrazy Krista Pana a Matkh
Božť a bicť jedlly hodinh. Pťijat bhw wlťdnť od cťfaťe
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dostal takš powolčni lUyUčowati wťčr kťeskauskěa tak i tťč

princowé a mnozš wyšfsi úřednici wťrU Paně pťijali.
Nle nepťeftal

i dúle we wčdeckých sncchcichfwých pokra:

čowali; wydal pozwolnajesstč 15 rozličných sUifů, čimž
dosčcht tak wsseobché wážnosti, žr mohl Udni bez pixe:
kážkdna wfsech stranách wirn Kristowu rozssiřowati. Nej:
wťce Ujimal fe malých dčti, které chudi rodiče dle odyčeje
pannjiciho odhazowali a dáwal je wychowáwnti. Nle pči:
lissným namahčmim !UUfileUumťel již r. 1610 w 58. roce
wěkU fwého, a zanechal 300 kostrlů kťoskanskúchw zemi.

Po Uťm nastoUpil taktšš učený jesUita Ndam Schall
z Kolťna Uad Rýnem, jenž fem r. 1622 šawital, čťnský
kalendář ždotowil a přšduostou počtáťské společnosti činské
jest Učiněn. Proto požiwal U cifaťského dwora neobyo
čejné úcly, takže jej cisať súm čtoťikrát ročně anfstčwoe

wal, a proto mohl wssudc kcz ipťekčřžkr)Krista hlúsati.
We 4 letech dalo se 100.000 Ciňanů Uokťtiti. Zatťm

pracowali w zemi wcdlé jefuitň od r. 1633 také domie
nikúnč a frantisskáni, a tu nastalU opčt mezi tčmito ťe:
holnťky š jedné a jesUity š drUhé strany weltké fpory o

ččnské obyčeje.

Čiňanee eoliž mčli zwláfstnť odťady

za zemřelé, spojené š kadidlem a obětmi zwťřat: také
wzdúwali učenci jejich zwlásilni úctu KonfUciowi, fwčmU
mistrU a drorokU čťnskémll; mimo to pak nemaji w řeči
swě žádného slowa k pojmenowáni Boda, řikajice bUď

„pún Uebe“ (TinoČU) nebo jen „nebe“ (Tin), nebo:
„nejwyšfsi cifať“ (Šangti).
Jerité nechalč pokťtčným
Čiňanům tdto starobhlé wclmi wňžně zwdkd; ale domi:
Uikúni zawrhowali jc prciwč! pro ráz jejich nábožensiý,
kdežto zase jesUité twrdili, že jsou poUze rázu občanskébo
bezc wfsi Ucibožensté ceny a důlcšitosti. Spor tcn dostal

Mtšsie w Nfiie
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se až před papešfký foUd do Řima; parež JUUoceUc x.
obyčeje čťnsté křeskanům tamnějfsim šapowědšl (r. l645)
a papež Klement )0. (r. 1704) žcikašten jefstě pťifněji
obnowil bohUžel Ua welikoU fskodU eťrkwe Nebos bhla
tim položma welikú pťekúžka dalfsimU zdčirnémU rozssi:
ťowčmi wťry w Čině
Mezi tim zemťel jesstš cťfař,a
porUčnicť mladého nástupce trUUU dclli žatkaUtt kazatele
kťeskaUskě,chtťce je odprawiti,

a jen Uenadálé žemětťejeni

a welký požár w Pekingu wUmohty jim fwobodn. TU
zemřel Schasl r. 1669, sepsaw w žiwotě swém 24 spssů
počtářjkťxch a hwčzdáťjkúch w čťnsťé řeči.

Po

Ušm

kddž

proncřiledowňtrť přestalo, ža wlcidd mladěho cisaťe Changa
húho, křeskcmúmwelmi llakloněnčho, stal se pťedfedou sskoly

počtářsté Nižošemec jesUita Ferdinand Werbiest,

jrnž

mnfel přewziti také pěči o liti děl. J samého cifaře
w počtech whnčowal a proto po smrtť fwé (r. 1688)
z jeho rožkaZU š erbyčejnoU slúwou byl pohřbrn. Wrižr
Uosti těto Užili jesuité a wymohli docela na cifaři zčxkon
ťišsiý o wolném rošssťřowáni wiry kťeskchskěa fwobodném
wy,šnáwcini Krista w celé řissi Čiňskěl Pomoci téhož
cčfaťe wystawěn byl w PekiUgU jeden š nejkrúsnějssich
kostelů na wýchodč pro kťeskanjké slUžby Boži (r. 1722).
Llle jmrli jeho wssecko zase šaniklo. Za nústupce a jpolU
fyna jeho počalo šafe proncisledowánť mišsiončlťů i kťe:
skcmň, ješ š malými pťestciwkami trwá až do dnessni
doby. Přeš 300 kostelú bylo šboťel!o, kazatelě kťeskansstč
jfon wypowěženi a Uejstrassnčjfsich mUk Ušiwcino, aby
lid činstý k odpadnUti od wiry křeskanskébyl donUceU; po:
zději pak ortč)čirtsté šwdky žafe od papeže Benedikta )(M
(r 1742) úplnč jsou šakňšám), takže Uebylo žadné Uaděje
wťce na dalssl rozssiťowant wťry w ohromné rifsi Činske
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Mezi mišsionáťi

whtrpěli

někteťk mUčeUickoU smrt pro

Krista; tak k. p. r. l747 odprawer bylo 5 dominikanů
a rok Ua to tťi jesUité.

š. l86. Mišsionúťskš ústawn.
Kromě četných mišsioUúťů z rozličnúch ťcčdů ťexhol:
Uich napom.ihalh walnémU se fsiřrnl kťeskaUslwťi zwlásstxrť

ústawy,
jež dilem wychowáwánčm dUchownčchk 1omU
žwlcifstnimll účelU je obťraly, dilem i jinými whodnými
prostčedky k tomU pťifpiwaly.
Mrzi wssemi wynikci nejwťce welkolepý ústaw miš:

siončxřský:
Propaganda
w Řimě; k niž prwni
počátry položilpapežŘehoč xlu„ (r. xšřBaxšZš).
Poněwadž již tehdáž byly zwlxsstnč rosleje w Řřmč hlawnč
jebo Učlkladem žaťlzeUy pro Nčmce a Jrčanh:
Umixlil
fobě, založiti takowé ústawy 7též pro wýchodni Uárody a

prowrdl to také hUed pro Zidh, Řcky a Maronity na
wirU křeskanskoU obrácerlé. Swč!řil celoU tu žúležitost
rožssiťowálti wťry Ua wýchodě tťem kardimilům, kteki

an jeho útraty mnoho tislc katechišmů dali tisknouti a
mezi oUěmi Uárodh rozssiťowati. NUo jedrU ztčchto
kardiUčilů, Medici, založil zwlúfstni tiskárml pro wýchodUť
i“:ečiskteráž později pťeUefsena býla do Florencie,
až dosud Uachášťe

kde se

Jesstč wice Řehoť )(7. r. 1622 Uprawil a rozfsiťil
tento ústaw, přidaw mU zwlásstnč sbor (kougregaci) karx
danlů (18), ktrrý by wůbec wesskery mišsic měl Ua stae
rosti a dle jednoho spůsobu rozfsiťowúnč wirh křesťansté
(ňš propUšUuňa kjáo, odedž i jměno jeho) Ua crlém
oborU zcmskšm obstarúwal a ťidil. Konečnčx propaǧandU
dowrssil k nhnějssi podobě UásiUpce jrho Urban slll.

Miǧsionňřskčústawy.
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(r. 1623u1644),
který šaťčdil jesstě zwlcisstnť semiUář
propagandh pro jinochy ze wssech národů, obzwlcisstěpak
těch, kteťť š to UejfoU, aby fi sami kněžskš semiUciťe za:

ložili, aby se tU we wiťe Pcině wynčowali a po wdswčo
ceni ša mišsionciťe meži fwč krajany fe odebrali. Špa:
Uělský prelat Bideš wěnowal k tomU účelU swůj palác
w Řčmě š pťťležčcimi pošemky a papež na té přostoře
dal nejslawnějssčm tehdciž stawitelem wywěsti welkolepoU,
účeln 1omU šcela pťimčťenou bUdowU, jež až posnd koe

lejť

Urbanoon

se nazýw:ř. PťčznťmUobýchpao

pežů, kardinalů a jiných dobrodinců nabyl ústaw teU
mnobých wýfad, darů a wýbod. Nejprwé wyUčowali
tam Theatini, pošději kněži fwčtsstť. W čaš rewoluce
xrd1798 byl ústaw zawťcn, ale jiš rj 1814 jest zafe otee
wřrU a zprwa kněžim iwčxtsiým, po tom jeritům a pak
opět fwčtsiým kněžčm odewšdčm. SpolU přistawena bdla
k propagandč welikcřtifkúrna,
kterú we wssech ťečech
(250)

oněch národů,

mezi Učž mišsionúťi

se piripx:a:j

ijť, nciboženskělnihy tiskne; šnipakspojena jest wzcřcná
knihowna š 45000 knihamiaznamenité mUseUm(fbirky).
Ostatně ndržUje Propaganda
takě w jiných zemťch po:d
tixedné fskoly Za timže účrlem jako U. pť. w Egyptě, na
ostrowech ťeckých a jindr. Wůber šnáma jest každoročni
slawnost jašykow.i w deU Zjeweni Páně, kde po sobě
w nejrošličnťjfsich řečech mateťských chowanci ústawU

přednásseji. uu W r. 1862 pťipojil Piuš 1)(. kU Prou
pagandě šwlásstni oddčlenť nowé pro zúležitosti wýe

chodnťch rirkwť fjedUocených.
Mimo to Ualezaji fe wŘťmč jessrč jčnč rolleje pro
wzdčlúUi mišsionúťůw i kněži wůbec z rozličných krajin
a llátodú, tak šejmcna: Koslej německú(šerlnňnjoUm),
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aUglickú, jskotsiá, polská, jibo:

a seweroamerická,

kolcj

sw. Jsidora, kolcj MaroUitů a kolej sw. Řehoťe wajceUce.
We Frcmcii žaťizetr bhl od karmelity Berxlharda,
biskUUáBabyloUsfého, r. 1663 ústaw kUěži žahra:
Uičných miš fii w Nsii a w Nmerice,je:lš ftcil w úžkěm
fpojenť š ťimskoU propagaUdoU a smě členh Ua mišsie

hlawUč do JUdie posilal. Taktéž wdsilú dům sw. La:
zara w P ačťži čili Lazarčftě, žaložeUú od sw. WiU:
cence z PaUly (r. 16241,

swé kUčze na mišsie,

koUgregace sw. SUlpicia,

jakož i

kteroUzaložil přťtclsw.

WiUceUce jmeUeUx Qliwicr lxlx r. 1857) a seminář
sw. DUcha w Paťťži, šaložeUý r. 1663 pro středUiYsii.
OstatUč bylo

w rozlxčných kťeskmlstých zemich asi

k osmdesňti meUssich ústawů, ktcré podobný úěel měly.
Ll papež KlemcUt )čl. rozkcizal r. 1707 předstawe:

Uým zUameUitějfjich

ťcidů, aby wždy jistý počrt

jwých čleUčl wywolili a k účelům mišsionňřským je wzdě:
láwati dáwali. Proto také půfobť až dosUd Uejwice ťe:

holnici w tomto apofstolskčm powoláUť š mnohými pra:
remi a občtmi.

fl.
Doba odbojněho nlch w cirkwi w 18. sto:
leti.
š. 187l Brotcstnntišnmš n filososie zwlússtč w Nnglickll.

Nclze Upťili, že pr o testantišmnš
16. stoletťUe:
múlo Uťijpělku žwikláUi wird kťeslalljké wůbec
a jejťho Božskěho šákladn Zwlásstě, an že fe stal práwč
proto Ucmposlednťm pňwodcem n ewěreckéh o rUchUno:

Protestanttšmuš a silososie.

431

wého wěkU. Nebo jestliže se Uadroti cirkwi UeUstále jio
stilo, že sc délkoU časů do Ui wloUdilo tolik chdb a zlo:

ťádů, powčr a omylů, takže skoremjiž anpůwodnť apo:
fstolské dobč Uebyla podobna, a že teprw resormatord
16. ftoleti mUscla býti trochU očisstčma a poněkUd zpra:
weUa: tU již zdálo sc mnohým, jakody Božský jeji za:
kladatel bUď docela byl od cťrkwe odstoUpil, Uestaraje se
o Ui wice, achbo še jest sUad cirkew poUhým dťlem lid:
skébo rozUmU a důmhjln u beze wsseho zjewcni a pů:
wodU Božského.
Jčsjtě wice pak podrýwal wážltost jejť teU Ueko:

Uečný počct

rozličných

tišmU powstúwaly,

sekt, jež w proteftcmo

žejmena w NšmeckU a w Nnglii,

ž Uichžto každqi twrdila, že sc w ni jedině Uacházi prawé
Učeni Kristowo a ž Uichž taktéž každú fwrchowanU Uad2
wlúdU Uad ostatUťmi prowozowati chtěla. Tťm powstúu

wala pak bUďnúboženskú Ueteťn o st (jnůjťťšrencjšmuš),

jež jest půwodkyni poUhého rozUmowého

Uábou

ženstwi

(mc:jončújšmlxš) a jpolU již tlm předchůdkynč

erěry

famé (Ucbšjšmllš. no.t:určujďmUZ.mmerjšo

jjšmUZ. Uidjjišmuš).
Wedlc protestantišmU

wowěká filofofie,

púsobila k řémUž cťlť i no:

jež opUstila stanowisko středowěké

(scholastické) silososie, hlawUě Ua wiťe oonwcmš,

čiUic je

Urjen wědoU úplnš od Uaboželtstwi UcodwisloU, alci
sama UúbožeUstwť spůsobem fwým proskoUmúwajkc. Zao
kladatelem jejim jest proslUlý francoUzský filojof 1)88
Gčd.rcšš (čti: Dekard) fwým hlawnťm jpiscm (Zúklady
mUdrctwť) r. 1644 wydaným, simž šalošil nowý spůu
sob silosofowáni t. j. bez ohledU na škUssenosti smyslů
wlastnťch a Ua dosawúdnť wýskmnh

dťjwějssich mhslťtelú
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pochybowati o wssem Ua swětě, ale jen prozatťm ktomU
účelU, aby takto prawdy se dopátrale Nč toUto neobh:
čejnou ccstoU pro sebe domohl se Uejen nábošenskékjo
clleui filososickčho pťeswčdčeni o wčťe swé,

nýlň katolikem až do smrti (1650),

zůstana wčr:

stal se mimowolnč

přece sskodným křeskanské wiťe a sice newěreckou filososiť

žáka swého Spinozh,

narozeněbo r. 1632 ze židowu

ských rodičů w Ymsterodúmč.

Spinoza

totiž proti Učitčli fwémU Upiral w hlawo

nim spise swčm filosofickěm (ť)cřxicš) rozdčl mezi dUchem
a hmotoU, mezi Bohem a fwětem, twrdě, že wssecko

jest Bohem a Bůh že jest wfsim (pčwtbčišmuš), čimž
arci samébo Boha wlastnč zamťtal. Mimo to pak zau
wrbowal (w politickém traktatU swém) zjewené náboo
ženstwi wůbec a kťeskanskézwlásstč. Bba dwa tito filo:

sofowé měli mnoho

ftoUpenců.

kteťi spish swými

bourali dosawčidni pčeswčdčeni lidu kťeskanskéhoo Bož:
skěm půwodn a prawdč Učeni Kristowa.

Nngličtť

bodnými

tchdejssťspisowatelě, kteťise sami „swo:

myslitcli“

nazýwali, zawrhowali wssecko

zjewené núboženstwi a tUdiž i pismo swaté jakožto pra:
men jeho. Pťedchňdcem byl jim rodák jejich Bakon

Berulamský

(xlxrd 1626), zakladatel nowowčké kuu

ssebné filosofxie, kteráž pražádněho
dowěké

nebere ohledU na stťeo

Učencord

W čele protikťeskanského rUchU tohoto

stál hrabě

Cherbury
(ř r. 1648), jenž prwnč sestawil naUkUpřiu
rozcného náboženstwť naproti BožimU zjeweni wiry, ač
on sám zjewent úplnč nešamčtal.

Zato tkm ostťeji poo

činal fobě Hobbeď (xjjr. 1679). Núbožcnstwi jest prý
jcn dobrým prostčcdťem, Udržeti w poddansti odčany,

Protestadxtiďmddš a silososiuča
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a proto mčl jenom st.il pr.iwo, Určiti, co fe mú wěřiti a
zachoweúwati; pismo swaté Uemči prý žúdné cenh an
wúžnosti wiry, ziewené Bohem žčidné na zemi prý nee

stúwú. Žárem oboU dyl BloUnt
š újmčsstem mlUwil o KrisiU

(ř r. 1697), který

jako o nčxjakém podwwdul

nikowi, proti dUchowcxnfle přťkťehorlil, a wykoUpcni,
ano i nesmrtrlnost dusse Upťral. Z čcisti jeho učitelrm
Bl)l mltdrc Looke (xlxr. 1704), jexnžfpify Deškastefo:
wými a Bakonowými wšd.člcčn, jchal we spifech fwých
o pomťrU zjewené wtrh a rošUmU, wsselikú tajemstwť
nábožcxnskčišamttal,
a kterýž měl Urjwčtfsi wliw na
Učencr nňsledeiciho wčka Seznúmiw je š hrabětčm

ShaftešbUrym

(xjxrj 1713) žiskal jej swé nčchc,

w Uiž tento wsfak daleko nad něho pokročťl;

pochdbnje

již i o BodU a nesmrtelné dufsi, zawrhnje prorortwi a
zúzraky diblické a wůbec celé pťfmo, podkopáwá

noU wirU a mraonst

lidstwa. eW

zjewea

podobném směrU

pfali i foUwěcť krajané jako: Tolcmd (xjxr. 1722) Col:
linš (xlx r. l729),
Woolston (xix r. 1731)„ Mande:
wislr (xťxr. 1733) a j. HoloU newěrU hláscxli Tindal
(xjxr. 1733),
Bolingbroke (xlxr 1751) a HUme (xjxr.

1776); nebot Tiudal Upiral křeskanstwi,zjewenia Boha
wůbec, Užnúwajc iexn pťirozené núboženstwi, Boling:
brokr zamital wedlé toho i rozdil mežť ctUofti a neprae
wosti a nesmrtelnost dUsse„ Hnmr konečnč fchwalowal
mťsto kťesiansiwč

pok,xasxsťémnohobožstwč!

pťeklcidali kalwinsstť Holkanďané

A spisy tyto

do sranrollzská řeči a

rozfsiťowcxli je tťln horliwčxji potaij

we Francii

w AťčmeckU, an jich doma pro pťčsnoU dohlťde
jwé ssiťiti nefmčli.
Blwssak nejen

pomocť spisil

a

wlúdy

měsy se protikťeskaUsié
78
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s)swčdčenč franconzskčbo knťžstwa.

tyto šcisady rychle po swětě rozssiťowatť, nýbrž pomý:
ssleno i na založenť žwlásitnťbo f polkU w Londýně r.
1717s jenž si za úlohU wdtanl,
misto Kristowy cťrkwe
žaklúdati jinoU společnost „staweni čili chrám“ nazwa:
UoU, jižbd wssickni ťlenowé jeji wssemožnč podporowuti,
„šaklúdati a stawětile měli, tak Uby časem „prawou
citkwť čsowěčcnsiwa“ Ua cclěln swětč se stala. Měla to:
tiš po zamitmlti wsscho šjeweni jen zúsady rozUmU hláu
sati„ š nimiž wssickni lidé soUhlasi a spojiti tak celé lide
stwo brz rozdilu wyžncini do jedné weliké jednoty

„spolkem

swobodných

Zedniků“ čili FrcimaUry

nazýwcmé.

š. l88. stčdčcni

srnUconzskébokněžstwao mori pnu
držské r. 1682.

We FronroUzskU po celé 17. stoleti

jewila

se U

mnohých touha po ošmezeni mori pnpežsiě w tom do:
xnněui, jakoby papežstú prčiwomoc š jedné strany dUe
chowni moci foiskUpňwna nij
byla, š druhé pcxk také
fwětskou moc krúlowskoU obmezowalcx.

Už w roce l61l

wydal práwni

žciftUpce theolo:

gické saknlty Paťčžské Richer spťš, w Uěmž whklcidal wc

jmenu jejim nčchledy swé o práwomocnosti papeže
w cirkwi proti twrzeni jednoho dominikána, kterýž pau
peži swrchowanost Uad obccným sněmem cťrlewnim pčču
pťsowal. Spiš ten Nicherůw byl wssak od siolťce Řčma
skě zawržen.
Roku 161.4 anrhli
někteťť na stawowsiém shro:
mážděnť w Pařižč, aby se to pťijalo za zúkon zemský
do pťťsaby, že krčxlowé we swčtsiých záležitostech na niu
kom Uež jen na BohU nezáwisi, a že UemohoU pro

stčdčeni

francoUzskčhoknťžstwa.

kacťťstwk býti sesazeUi anž
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moboU poddcmi králowsstť od

kohokoliw še slibU wěonsii proprftěUi býti. Yle krčxl
Uúwrh teUto odmit!.
Bťzy Ua to dossla do Francie kniha wlašského je:
fUity Santarelli prcimě opačného smyslU, totiž že papež
může krúle tresiati a poddcmé jich z krúlowsiě moci wyc
mcmiti. SUěm Paťťžfký dal kniť,xUtU spáliti od kata a
general jesUčtů šapowěděl i pro wsseckU bUdoUcUost čsc:

nům ťúdu fmého pjúti o tnkowých wčcech. szwlčxfstč
pak fnnžil fe fraUcoUšfký král Ludwtk )(MA., aby Ucisil:
Učctwť, jnkéž w oborU politickém prowozowal, takě w ži:
wotě nciboženstém Uskmečnil a podle toho poměr swůj
k papeši a k cirkwi Uprnwil. Za tim účelem swolal krčřl
do Pařiže obchš fhromčiždčni dUchoweUstwa zemského,
k Ušmnž sesslo se do Paťiže 34 bťskUpů, 2 zciftupcowé
dUchoweUstwa a 34 jiných kUěžť poflanců. A k UúwrbU
ministrů krúlowských a Učkterých bodUostářů cirkwe pťig

jata r. 1682 deklarace kněšstwa franconze
fkěho čťli tak zwané „fwobody gallikanké
cirkwe,“

wypmcowmté we 1 člúUcťchod bikapa Boš:

sUeta, jež šněly:
1. Bůb dal fwatémU PctrU, jcho UúsiUpcům, Uáu
mčxstkůmKristowým a i cirkwi famě jerm moc w dn:r
chownťch wěcech,
ješ se kpaseni dUsse týkaji, Uikoli
mssxakw čafných a občanských zúležitostech.

krčilowé

a kUlžata

NejfoU tedy

we fwčtskýchwčcech žádUé ciru

kcani moci podrobeUi, proto UemohoU moci kličů cirkwe
sefazeni, a poddani jejich UemohoU z poslUfonsti wyšuti
a z přčfahy wěrnosti propUsstčni býti.
2. Aposstolskú stolťce a nástUpcowě fw. Petra maji
sice plnou prámomocnost dUchowni, a wslat při tom Zůu
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stáwajť w platUosti také Uftanoweni cirkewnibo sněmu
Kostnického (Z. a 4. fezeni) o moci a wážnosti oeku:

mcnických toncilú,

a francouszú clrkewtoho neo

fchwalUje, aby se o této moci pochybowxalo anebo aby
sc jen na přťpadd rozkolu obmezowa!a.
3. Proto mčl fe Užlwcini aposstolské moci Uprawiti
zčxkony cťrkewnimi (kánony), jež w.ižnosti w celém iwětě

platnofti nabyly; fpolU pak majt též nezwratně zachowáu
wány býti předpifhe zwyky a prawidla„ jež o d králow:

stwi a cirkwe franrouzsté

pťijaty,

a fmolenim

swaté ftolice a cirkwe fchwálem) byly.
4. We wšcčch wiry má papež nejpťednějfst wážnost
a rozhodnuti jebo maji platnoft pro celou cčrkew, čpro
jcdnotliwé cťrkewni kraje; alc núlez jeho Uenťnezwratný,
nepčiftoupťali k němu souhlcaš cirkwe.
Tyto čtyry člúnky erssil wssak r. 1691 papež
Jnnocenc flsl. a Urohlcisil je za Ueplatné; načež někteťi
diskupowé a král frťm požději je odwolali; ale po jmrtř

Ludwťka )(ss.

(ř r. 1715) obnowil je opět parlament

Bařižský prohlásiw

thatnč

je zčckon žemský a ťidil se dle nich.

pťidali k nim prúwntci a sněmownťcifrancouz:

ssti jesstě Uěkterá jincř obmezeui moci papežské k. p. o
papežskúch bUllách, dispensich atde. kteréž ale ani bohou

slowci ani biskupowé francouzssti mezi fwobody gallie
kanské cirkwe nepočitali. DUchowenstwo francouzsié tehx
dáž namnoze zapomnčlo, že každý biskup, jakmčle fe odo
trhl od hlawy cirkwc Upadá w otroctwč moci jwětskě a
stciwci se i š diecési swon jenom witanoU koťistť, kteroUž
Uepřátelé cťrkwe Uchwachi, jakož hned we Frartcoužsku
sýlcdáwcime, že králowé i sněmowé hlcděli onšch „jwoa

bod“ dle potťebh wykoťistitč we jwůj profpěch na Uij

Dwůr srancouzskýe
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papežské prciwomocnosti.
Papežowé ťčmfstť častěji skUl
tečně ony gallikánskě články zawrhli; od r. 1870 pak,
kdež na snčmU Watikánskčm prohlássena jeft za člúnel
wiry n eo myln o st papeže řčmskčho,tim jisteU wi laždý
katolik, kterak mci o gallikánsiých swobodach smýsslrti.

š. 188. Pornsfenost

Lwa

mrnwn

nn dwoťe Frcmconč;skclme

ťk)(M. nastoupil samostatněwlúdu we Fran:

cii r. 1661 a pcmowal celých 54 lete Wychowáni do:
stalo se mU tak skrowného, že fotwa Uměl čisti a psáti:
proto takě wládli w šemi wlastnč ti, kteťi mU nejwice
lichotili, an krúl w dčjinúch a zákonodárstwť swč zrmě
fe neznal a o wládU wůbec se nestaral. Jsa ncirnžiwý
milownčk honby, odstčhowal se z té pťťčiny do sw. Ger:
mainu; a když odtUd widěl wěže hrobky králowskě U jw.
Diwisse (Deniš), jež pomijejčcnost swěta a smrt mU
pťťpomťnaly, wystawěl fobě z malého mysliweckěbo domkU
w lefe Worfaillsiém tak nádherný zámek, že diweni se
jemU od sslcchty francoUzské sem powoláwanč

konce. Zúbawa stťčdala se še zúbaon,

Uebylo

jen abh nemčl

krcil časU lu wládě. Zato tim wice časU wěnowal, ač žea
Uat byl, rozličným zč:letnicčm, znichž čtc,dťčzůstalyw paa
mčtech dčxjepiinýchpowěstnými. Prwnč slUla Wallierowa.

DrUbě jeho nemanšclskě milence panč Montešanowé
odepřel zpowčdnik re 1675 rozbťessenio welkonočnč zpou

wědi. Yčtoli pak si král U Bošerta

na onodo zpowčdc

nika stčžowal, schwúlil biskUp BošsUct tUto pokntu, ač
uowssašrnneždomobla.
Při ni pal zamilowal se král do
whchowatelky nemanželských dčtč z tohoto poměnx, do
owdowělé panť š Maintenonu.
A když nál,xlc Zcmťela

wedlejssi jesstč jedqa Určlelckajeho (z Fontangeš)!

již od
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sswakrowé swé z Brleaml Ua dwůrpowolal, a č králow.i
UáhloU fmrtť skonala (r. 1683): tu šdá se, že na koUec
fwěho žiwota poznal se teprwe, ač zamilowanoU son
MaiUteron
od sebe pťece Uepropuftil. Dstatllě šclchour
wal pťť tom kr.il Lwaik wždy zewnťtčnť Uhlnzenost a
powrchlli wcižUost, a crnil pťestupkd proti Ui wýsse nežli
wsselikč mrawnť poklesky. N domllělci tato wcižnost tak
jej owl.idala, že takč při smrti syna i matky swé zúmyo
slně slzy potlaččl, aby prý tťm swé hodnosti králowské Ui:
čeho Uezadal.
Dcile pak sskodil welice kr.il zrxmi w ohledU hmotllém
nemťruými wýlohami a zbytečllými útratami, takže stcitnč
dluh pťč smrti jeho dle Uassich peUěz asi pět tisic mi:
liončl zlatých obnčisscl. Jesstě wťce wssak Ufskodil frallo
coszkémU UárodU w ohledu dUchowUčm neUstálým a
krUtým proncisledow.inim protestantů (hngenotů), až ko:
Uečně zrussil r. 1685 edikt Nantešský; wůber pak mčchal
se pťťlťš do wěci cčrkewnťch a wěroněnýchd Jen tťm dá
se wdložiti onen wzdorowitý smčr pťsemnirtwť a silofofie
sraUcoUzskéw 18. stoletť proti cčrkwť Púllě a kťeskanstwť
wúbec, t Učmuž počátek UčiUil francoUzský profešfor silou

sosic Bayle, když fe pro wťrU ion protestalltskou r.
1681z Frmlcie meel wystěhowati do Ymsterodarmx. Po
nčm nustoUpil po čase spťťzUčUecjeho Boltaire,
žcťlský pťewrat w zemi bhl tťm již žaložeu.

a Uúboo

Po smrti krcilowě (r. 1715) pťewzal ža Uezletilého

Ludwťka )(G. prozatimnť wládU jebo bratranec Filip

wéwoda

z BrleansU,

w zemi francoUzsképro Uábo:

ženskou a mrawni spustlost swou wůbcc nenáwiděllý.
A wedle této roszstilostť, jež wfseckrǧ meze slUfonsti
pťesahowala, dopoUsstěl se wladať nejnesprawcdliwčjfsich

Dwůr franconzský.
útisků proti tťťdám z.imožnějssim;
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jměltč srxťxoz osiýchánť

zabawowalo, smlonwy russily, papirowé pcxui,žestťidaly,
až konečně odwážlčwý a podwodný Law Zc Slotska swými
peněžnými poknfy we Francii dosawádni dllch pěti mi:
liard jesstě o j700 milionů rozmnožil a zemi tak Ua
mizinu pťiwedl i w oblcdn mrawnčm a společenfkěm.
Dobťo! žš! meziwláda jen 6 let trwala.

Lwaik

)(7. nastoUpil r. 1721 š sslechetnonchoti

swou, dceron po whpUženém králi polském Stanislawu
Lesčinskéxn wlcidU, nmje k rnce swě wýtečného r.idce kar:

dincila Flenryho po 17 let(1u r. 1713). Francic omládla
w každém ohledu. Nle tu najednoU stal se erčekeiwaUý
obrat na dwoťe králowském. Krúl zpronewččiw se choti
swé zabťedl nyni jesstě do hanebnčjssťch osidel než pťed:
chůdcowé jeho; jim odewzdáwal pťijmy st.xtnť,rošmnožnje
Uollstúle dthy zemské, an jim popUsiil takč otčxžewleidU,
čimž weťejná spráwa země přissla o wsseckUU lidu důwčer
a podporn. W náhlé nemoci, kteráž jej w Met.ich za:
stihla, prosil na doleháni zpowědnčka wssrch u dwora
přťtomných za odpusstčni dančho pohorssenč, odstrauil
dosawúdni fwou soUložUici wéwodkyni z Ehatecmronr
(čtiŠatorú), kteronž lid ua cestě do Paččže hanon prou
Uáslrdowal a přisahal na Uowo wčrnost sslechetné fwé
choti.. Když o tom dossla zpráwa do Paťiže, lidal lid
radosti witanému poslowi tolUU koněi oděw, slawčUy
radowánky a Uzdrawený krúl witán byl do mčsta š witězo:

sláwou erčdanU.

Bohnžel wfsak brzy anrútil

se král

do předefslé neřestť, zawolaw nazpčt zase ofsemeter zúu
lčtnici, která chtčla se pomsti!i na odpůrcich swýcb, ale
Uenadálá fmrt ji to pčekazila. Nyni obdržela U krúle
wrch manželka krúlowstého ncijemnika danť proti wůlt
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mUže swého, powčstná markýška PomdadoUr. kter.i nex
obmeženě owládla wssecko weťejně zúležitofti, obfa;owala
úťadh, odstrnňowala fwé protiwnikn, pťčjimala a wydár
wala zxpoklach stútnčch, čidic fe jenom dle fwých lidůftck,
jakoby w zemi ani krčxleani žádných rádcůw jolxo nebylo.
Bojťc se o febe, aby krále z toho žiwota nikdo newyi
rUssil, šťťdila an „jelexni park,“ abh tam dlc moslemin:
sičbo žwka w haremU šabijel důsiojnost králowskoU i
hodnost lidskoU. Konečnč zemčela ofsemetnú tato osoba,
jež se w Paťtžč an weřejně okázaci nefmčla leda š wo:
jaUským průwodem, r. 1764 wysilenimw 43. roce wčkU
swého zanechawssi pťátelům iwým misliony ze zadlUžeUých
a wyprúzdnčných pokladeU stútxlich. Král neměl fmyslu
jeU k zhýralostem, kralewjč i kreilowá zcmřeli brzy Uato
hoťem UtrápeUi. Po smrti choti afwé (r. 1769) poddal

fe 62letý král Lwaik

úplnš sprosté žensstině DUbarry,

dělaje ji flUbU w prawém

flowxa fmyflU, kdežto ona lUU

zaje w UáhradU po pťilladU Pompadomowé harem za:
ťťdila. TU pťckwapila jej po 53letě Uečinnosii wládnť
po Uesstowicich ohawnú Uemoc, plna otčkliU a hniloby,
takže kufy tčla ž Uěho odpadáwaly a že nebylo lše on
chem U Učbo wydršeti. Skonaw 10. kwčtUa 1774, bez
balsamowánť a slawného pobťbU odwezen byl pťi prou
klťnánč lidU k fw. Diwissia pama“tka jeho Udržela se jen
w podkopalté wiťe a mrccwnosti mezi wssemi stawy a
w úplUé sklcslosti žemě fraUcoUšskš.

še 190. Boručnikowšilň cirkwr Ut Nrapoli a wr

Sanřlich.
Zwlcifstni fmčr wywinowal

fc š počátkU miUUlého

stoletť Ua katolčckých dworech Uo chowčmi je k papeži

a
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k cťrkewnim záležitoftem wůbec. Panownici, toUšice po
neobmezenš wládě w zemi, najednoU ftali se z ochráUců
cťrkwe jejimi wladaťi, a mnozč hodnoftowé cťrkewnť je
w tom jesstě podporomali. Pťi tom Usilowali wsselio
kými cesiami a proftťedky dle iwébo nádledU a o swé
újmě přeměňowati a oprawowati i takowé wčci w cťrkwř,
které zaklúdaly se dilem na ústawě rirkewni, dilrm na
smlouwúch skarodáwnúch. a tUdťž jen znenáhla se změ:

Uiti daly a obontranného Urowmni wwžadowaly. Nej:
prwě widime to na dwořč sspančliťém a neapolském.
1. Tanucci, dťiwe profešfor w Pise, přissel r. 1734
k nrladémU králi KarlU lll za ministra prčxwdo Nea:
pole a nawrhowal mU hned „nUtné oprawy w cirkwi.ee
Předewsfim mčlo wssecko zlato a stťtbro, jebož prý
nenť tťeba k slUžbám Božim, obsáceno býti na raženi
nowých pcnčz a krčll měl mťti prúwo pči wolbě nowého
papeže, aby nemiloU sobč osobu z wolby wUloUčiti mohl.
Uzawřena sice r. 1746 obapolnú smloUwa (konkordat
š papežem), ale wláda je!t we swůj wlastnť prospěch ji
rozssiřowala. Tak obmezila počet swěcenýchkněži, žawcdla
kbUllňm papežikým ichwálčni krěxlowsié(.eplaccl“ krá:
lowsiý), zak.išala nobýwčxnť Uowého majetkn še strany
dUchowensiwa a zťizowant nowých kollejť jeslritsiých.
Y kddž r. 1759 odesjel Karel na trůn ffpančlsiý
zanechaw tU ofmilctého fyna Fcrdinanda 17.„ stal se Tao
nUcci jesstč mocnějsstm. PorUčiw wychowatčli krčxlown,
aby o wzděláni princowo přiliš fe nestaral, nýbrž fpisse
zúbawy mU popťal: prow.iděl TanUcci m)ni tim smč:
leji a sskodliwějř swé „oprawh“ w katolické cťrkwi.
Přťjmů Uprúždnčných diskllpstwi, jcž se někdy tťeba
až po 1() letcch objašončmlaz Užčwúno kU jwčtjkým

účee
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kláfstery lUsfem; (w Sicilii

38) a statky jejich

k stútUimU jměnč pťewzaty. Dejátek fe erssil jakoži wssecky
žčiwěti (testamenty), jež Uftanowowaly nadace ža zee
mťclé; uwůblrc wyhlčisseny byly chrúmo, klásstery, bra:

trstwa, semináše za neschoprlé kdčdictwi aUeb kněja:
kémUmajelkuzManželstwi prohlásserw za poUhoUsmloan
občanskoU a wssccky zrřlcžitosti dotyčné trdy odkázány
fwětským úťadůme Wssecko to kolml o fwě újmš miniftr

za Uezletilosti krásowh, an teltto an

čťsti neumčl.

N když krčřl doskchl wškU dofpělébo (r. 1767), wládl

Tchcci šase jenom fúm dcile. Nejprwé erfseU ťúd je:
sUitú, nato odňařy papeži, jehož TanUcci jenom „bisku:
pem ťimskýmeejmenowal, iknižcctwť Benewent a Ponten
korwo a ersseU dosňwadni lenni pomčr Neapolska kpao
peži. Když wssak Tanncci i proti králownč (Rakouskě
princrzně) wystUpowčxti počal, mUjel odstoUpřti po 4!1lrté
wládč w 82. rx.ďcewčkU jwého.

2. W Španělich

UaftoUpilr. 1759 na trůn neae

polský král Karel lll., kterýž ponechal podobně jako syn
jeho w Neapoli wsscckU wládU ministrU swěmU hraběti
Nrandowi a pomocUikU jebo hraběti Kampomanesowi,
kteřť wssemožnými prostťedky zaw:řdčli nowé cťrkewni poa
měry w zemi. Totéž dělo se lzcl nčistUpcejeho Karla lď.

(r. 1788), kde opět hrabč Blanka a don (pcm) Godoi
wssecku moc w zemi si pťčfwojili a šejmena proli cčrkwi
ji oswědčowali. Zatim oba králowé se po celý rok Zcela
jerm honbě oddciwali i we swútckuwyjma ponše zelený
čtwrtek a weliký pcitek, nemajice ani chUti ani smdslU
krodině swé, tčm ménš kwlcidě. Wfsecko úsili jejich
ministrů fměťowalo kwhmaněni se od papežské stolice
a k oanowánť
wssech cirkewnsch zc“lležitosti w zemir

Filofofowč we FraUcii.
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w čemž i ostatni meufsi ščmě katolické, jako Sardinie,

Janow, lpBenátky, Toskana, Parma,

Modena horliwč

pťiklad Spančxlska následowaly.

š. 191. Filofofowč čili cUrUklopcdistéwr Franrii.
Po Uejskwělejssi dobč: francoUzského bohosloweckého
pisemnjc!wť w 16. a 17. stoleti, kdež skwčli se Pčlšcal

ToUrUcly, SimoU, Calmet, Pčxgi. TillmoUt, Natališ,
Nle:nnder, Fleury, Bollrd.xloue, Mašsillon, Bošsmt.
Fenelon a j.. nasioUpilčx w U:islrdujicim wřkU úplnč neu

wčrecká literatma w šemi.
W polowici 18 stolrti šačalo se již značmě jewiti
we Francii owoce axxglických „fwobodných myslitelů“,
jakož i púsobeni silososie Drškartrsowy, jež obč k pon
chr,nbowuáni a

zamťt.ini

wiry

Kristowy

wedlr,d. HUed

B at,xle st r. 1706) dokazoroal, že bez núboženstwť může
lidftwo dobťe oďskúti. a wrstewnik jeho Baillel we swšm
časopife a panteiskň Frrret w témž dUchU pokračowali.
Wůbec son,xlasili w tom wfsickni, že wira š wčdoU Ucdú
se fpojiti,

kťčskaUskúcťrkew žc jeft poUze lidského půo

wodU a kťcskanftwť tUdiš dle rozUmU lidsiého a čajo:xdých
potťeb ZměUitrlUěe Ale teprw encyklopedisté, jichž wůd:

cem byl Woltaire

(čliWoltšru xř rd j788), podrobnč

hleděli prowésti a Ufkutečniti tyto šeisady. Chtěli erssiti
Uejen kťeskanskou wťrn, ktrráž prťx jcst jenom klamem a
ssalboU, ale kašdé Uúbošexlstwi wůbec; jelikož prý Uúbo:
žrnstwť nenť Uic jixxého Uež wýmyslem
kněži k sobeckým

účelům.

leejwýš

prý obstčiti může jakési roznmowé

Uáboženstwt, a to jesstě si mú kšždý člowěk fám pro
jebe Utwoťiti; jinak prý každé jiné Uaboženstwť jest poUu
hoU powěroU a jedno:liwé člcinky jeho holými pťedsUdky.
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Proto spolčil se Boltařre š nčkolika mUži stejnédo smý:
sslem„ fchúzeje fe B nimč w domě barona

Falckéť)o Hol:

bacha w Pnřiži, abU fe tU poradili o brzké a úplnč wd:
hubeni kťeskčmslčwiry, kterou prý l2 sprosiých mužů
šawedlo. Učenč swč nazýwali silojosii, a dleděli ji rozssi:
řiti w menssich spisech i w ZZiwazkowém slownilU Ua:
Učném (enchklopedie) od r. 1751u77,
w němž dlawně
Užiwčmo wtipU, posmčchU, pťekrUcowcmť a zostouzenť na

zkcižu kťcxskanftwť.(Tc:ršďšš Miufčxmč:xzničte to hanebně
u nňboženftwť křeskanskč, toč br)lo jejich heslo). Hlawe

nčm tpolečnikem jeho bUl Didcrot,
jfa desi celébo
spolku. Již r. 1746 wddal jedrn fpiš (Myfslenko filo:
sofickč), kdež žastúwal Ueznabožstwi a přiroženou mrawo:
wčdU zalnilal, začež snčm jpiš tcn katowi k spúleni oda
soudil. Nč scim proto na rok Uwězněn bdl„ Uepřestal
pťece w diwadelnich kaech a zábawných ipiiech neUstcile
brojiti proti wťře w Boha a „zúl)Ubné morowinč“ kťen
skansiwi, jak je nazýwal. Třotť spolUpracownik byl Da:

lrmbert,
jenž w lřstech swých Boltairowč, prustému
trúli Bedťichowi ll. a rujké cijaťownč Kateřinč tytčž záa
sad!) blásal a úwod k encyklopedii Uapjal, dokašuje. že
wčda mUsi býtč beš Boha a wťry. W témž dUchU pů:
sobil RoUšseau
(čtť RUle„ xř r. 1788), ač Ueužťwal
jejich ostrých zbranč, Uýbrž wúžného wčdeckého rozborn;
dokažowal hlawně, že prú kčeskanstwč sskodť stútu, Učic
pokoťe a poddanosti; jak přirozenč„ rožumowé, nábožen:
siwť čini každě jiné šbytečným, zwlňsstě an Boha poe
znati Uelze a wssecko Uadpťirozenč we wťťe lřeskanské whc
mysslčno jest, ostatnč žc musi každý núrod swč zwláfstnť

Uúboženstwi miti,
iako ma swé šwlússtnť zwyky a záu
kony. Nčc Uespomohlo, že jedeU jehp spčš jpúlen w Pae

WhpnzowňUiJesnitů.
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kižl, an králowsiti radowé (miUistr ChoifrUl) a Maloša
herbrš, jenž mčl dozor nad kmhami, a milrslky (Pome
padoUr) byli jeho přťžniwcř a zastánri mocnými.
Y poUěwadž Pařťž bdla tehdaš wzorem ostatslim
městům franroUzskúm a Francie zase ostatnim žcmim:
tUdiž rozssiřowala fe rychle i tato ncwěra po Fremcii i
po Ewropě. Proto že w Paťiži a we Francři Uěkteťk
lidč w křefčanstwi nrwěřili, proto hleděli také w jiUých
zemich mnozl lidé wťry křeskanskš se sproftiti, abd se
zdálo, še we wzdčlanosti iwé nezůstúwajč za wzorUým
FrancoUžskem!
N Za nčxkoliklrt rozfsiťilo se toto nowé
učeni z blawniho města po krajich, od sslechty přisslo
k měssraUům, od panú dostalo sc i k sl:chům. Newěřc
ťikalo se „silososie“, a proto takowými „silosofy“ mělo
býti wfsecko obfašeno w ministerstwu, w mčstské radě i

we wojskU, a fpifowatel každý mUsel býti „silosofem“,
chtělali dojiti powsstmmxti. Kdo držel so wiry, wwsta:
wen byl posměchU a potupč; tUpiti wirU um bylo pťť:

mětkem wzdělanosti a zaptrati Wohas dUssi i mraonst
uu nažýwalo se pokrokem. Bylo to prwnim zUamcUim
blřžčci se rcwočUce!

š. 192.

WypUzowúni jrsuitň a jejich zrnsseni.

Počátek núsilného wyhrláni jefuitů z jcdnotliwých

zemť UččUčUbyl w Portugalskn

w polowici mimta

lého stoletť. Neobmezený wladař zemč miUistr Pombal
za časů slabébo krcile Josefa l. (r. 1750) postawil sc
w čclo oUoho wýsse špomemxtého

porUčntkow.inť státn

nad cťrkwť, a jelikož mocUi w zemi jejuité

zdúli fc

mu býti w tom na pťckúžkU, umťUil si wfsi moci je oda
strcmiti. Zúminkll Ualezl w amerických ofadúch portd.:galu
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ských. RokU 1750 odstoUpily Španěly 7 okresil w Pa:
raguai PortUgalňm, ale obywatelé ncchtěli poddati se
wlúdš nowé a wybnali

zťizence jxčjksz čehož Uastala dcxlfsi

wčřlkctl Jefučté byli od Porlngalské wlúdy podezřiwáni,
že prý popouzejť lid proti ni, jelikož si zde hodlali fami
šťťditč stát wlasini. Že pťi tom laké žárliwost wlády
Uad rozfáhlým obchodem jefnilů š BmerikoU a powstalú
Z toho domnčxnka o ohromném jměnt ťúdU působčly: ne:e
tťeba odůwodňowňti.
Než žádano jen o „oprcllched ťúdU a dofaženo tobo„

že wsiutkU papež BeUediktxM. Ua Uděsicpťed smttť fon
wydal rozkaš, abd (r. 1758) datričlrcha Lčšjabonfký kar:
dinúl Saldmcha šcela po tichu prohližel wfsecky domd
jesuitů w PortugalskU a potťebné oprawy ťádu anrhnul.
TU Učinil Uškdo w zúťť téhož rokn útok Ua žiwot krá:

lůw, když fe týž w Uoci domu nawracowal;

Pombal

swalil podezťeni spoluúčastenstwi zločiUU toho Ua jesuity,
ač bež wsselikěho důkašu; wedlé toho bylo pak Uěkolik

fslechticů, jako wéwoda leweira zatknuto a po strafsném
trýšnčni odprawer. Stalky a kolleje jesnitů žabaweUy,
mišsir jejich w Ymerice zrusseny, mnošť jerité žatčeni,
Učkteťi z nich jako weležrcidcowě k dožiwotnému

odsouzenč a knčš Malagrida

žakúři

docela odprnwen, ostatnť

pak Ualoženi beze wsseho majetkU a i beš zčlfobh oděwU
a prúdla Ua lodě a odwešeňi Ua bťeh stcitu papežského

(r. 1759).
Brzy na to whstoUpilaproti jesuitům F ran cie.
Parlament
přidali

byl jejich odpůrrem bned š poěútku, nyni

se k Uěmu jefstě rncyklopedisté

a

mocný

jich

pťťznimec ministr Cboifrul. Na wyzwúni jeho ak ponun
anti Pombalowé a Bompadomeowé sepfal Urjprwé proti

WhpUzowúniJefnitů.
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Uim Membert malý spifek (Zničenť jesUitň,) Uazýwaje
je „kanaliiee. MiUisir pak Uchopil fe núslchjtcl whodné
záminky„ když Lawalette,

čleU ťúdU jefnitského

a genca

rálni sUperior mišsiť Ua MartiniqUe, prowozowal delfsi
leta welmi skwělý obchod, posilaje wýrobky ostrowa do
Ewropy k zpeUč!ženi. Blwssak když po roce 1755 žase
Učkteré lodi jeho š welkým Uásladcm do Ewropy plUlh,
byly od NUgličaUů ltehdúž proti Francii wálčicťch) Uchwá:
ceny, Uačež Nngliěané celého UúkladU se zmocUili.
Núu
sledkem toho nemohl Lawalette odchodUim powilmostem
dostáti a Učinil obchodnť úpadek. Brzy sice sc Lawalet:

towi podaťilo, 7P0.000 fraUkň dthů

fplatiti; awssak

pťece Uchopila se lé přilešitosti wlúda a odfoUdila cclý
ťád jrsUitstý we FraUcii k tomU, aby Lawalettowy dthy
zaplatili. Když to jefnité Učinili Uechtěli, Ufnesli se Ue:
pťátelé ř;idn Ua tom, je zUičitio Nč fe jesUitů Ujťmali
francoUzsstť bisknpowě, obwiňowal je sněm z takowých
zločinň,

žaex.d
ani pohané

w prwnich stolčtich takowé Ueťesti

křcskanům Ucpřičitali. JesUitům fe sice pražňdné prowiu
Uěnť Ucdokázalo, pčece wfsak Usnessemm parlameUtU

ze

dUe 6. frpna 1762 byli ž FraUroUzska úplUč wypUzeUi
a 84 kolejť jefnilských ersseno.

Nynť pťijjlyUařadUjesnité we Šanělich

za mi:

Uistra NraUdy, ač král Karel Ul. byl jim Uakloněn.
Roku x766 wUpUklo powst.iUs w Madridě, owssemspisse
proti wládě ministrowč, Uežproli UečiUUémukrúli KarlU lll.,
ale jesUité powstčmi to UllUmilir

Na misto wděkUwssat ponšil erěrcc

Branda této

Události, aby jerity
U králc w podezťcni UebczpečUých
piklňw Uwedl. Na začútkU r. 1767 byli jefnité kosleje
Madridskč práwč pťi wečeťi fhromážděui w rrsektáič, an
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ciZiUec slusinč oděUý do kolrxje při,ssxxla š rck:

torem mlUwiti žádal. Wydálwaje se za občach š měsia
Sewisly odewzdal rektorU MadridsiémU daliček spisi:,
řkň, že xjsšrrktor

koslrje jesUitské ze Sewilly

pofilú

še

žúdoftť. aby rektor Madridský wsse pťečetl a fwoje po:
zUámkd pťičiuil; on (ciinec) prý za nčkolik dUi žaš
přijde a spify š febou nazpčt do Sewilly wezme. Sotwa
clinrc odessrl, ohlásil brzy Ua to wr.itUý, že komišsaťi
krcilowssti š rektorem mlUwiti si pťeji. Komišsaři wya
kázali Fe rozkašem králowským, jenž jim dčiwal úponU
moc, ady wesskery dopisy a jiUé listiny w kosleji Mad:
ridskč žapečetili a do kaUceláťe miUistra NraUdy ode:
wzdali. Za důwod Uwedli komišsaťi, že pxeýkrčil i Yrcmda
jfou pťefwčdčeUio eriUě ť.idU; ale wláda Portngalská
prý si ftěžuje, že jesUité z Portugalska wdpnzenť si do:
pisujť 9 jesUity Šanělskďmi
a že odtUd sspčmčšlskč
wládě
hrozť jakési Ucbezdeči. Komišsařť prohledali wssecky ko:
mUatU a župečetili mnoho fpifů a listů, mimo jiUé jim
rektor nic zlého netUssc též odrmzdal

oUeU baliččxk, jejž

cizinec pťed chwťli mU byl dorUčil. Nrktor psal do Se:
willy, ady tU wěc oblúsil. ale erbdržel žúdUě odpowčdi,
bczpochydy proto, že dopiš jeho byl zachdcen a Uedostal
se ani do rUkoU rektora Sewislského. Brzy se objewil
wýsledek. W bnličkU onom Ualezaly CepodwržeUé lčstin,
kleréž nepťútelé ř(de fami sepsali, aby jich kU zUičrUť
jesUitň poUžiti mohli. erbok jčž dUe 2. dUbUa r. 1767
wyssel dekrct krčilowiký o wUpUzeUť ťcidU ze wsfrch

fspančlských

zemi „ž pťťčinprý důležitých,“ jcž arri

Uikdy se nrobjrwily.
Má se šuto, žr žčskali odpiircowé
jesnitů krúle oněmi podwržonými lťftinxmi, dle Uichžbnď
ť.:d anedo Učxktčrýčlen jcho o maužclském piiwodu

a tU:

prUzowáni JesUťřů.
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dkž o zákoUitšm a práinm
núslednictwť králowě Ua
trůnř pochybowal. Jesstě w Uoci ž 1. Ua 2. dUbUa Ua:
lošeni wssicknť jesUitč we wssech krajinách fsanělských
(pčeš 6000) na lodi a dopraweUU nejdťťw kU papežstémU
stč:tU; když pak jich tam přijmoUti Urmohli, na KorsikU,
odkudž„ kdr)ž se dostal ostrow teU FrancoUšům,
od Ulixue

Uistra Cdoiseula Uásilně wyhmini byli.
Na konec téboš rokU w Uoci 3. lťstopadU 1767
obsadili

úťadnčci

š

ozbrojeUým

mnžftwem

w Nleclo:d

polskč zemi wsseckydomy jefnitské, a jedUotliwé fwěte
Uice, ž Uichž členowé jerm ssaty si fmčli wzčti. Nato
odweženi jsoU wssickUi kn bťebům do lodč,
fpčssltě, že jesstě pťed swťtankm ž blawnil;o

a sice tak
města do:

prowázeli je wojcici Ua hrance státU papežskébo, ač de:
kret krúlowský teprw rúUo byl w Neapoli ohlč:ssen. Noku
Uúsledekciho 1768 whpowědčxlje bratr chrla lll. wé:
woda Parmský
Ferdtnand še swš zcmě k poUUkUUti
minťstra swčho markýše Tislota, a koUečUěi welmistr
MaltcřUskýr
jakožto leUUik Ueapolský, z ostrowa ťádU

swého w dUdUU 1768 jerity

wypUdil. Prošatim tch

šůstali jesstě w RakoUsich, w RUsich a w PrUskU.

Papež

KlrmeUt

)(Ul. pčimloUwalse dned pťi

prwnkm wyhúUčUi jrjUitů z PortUgalska za Uě U wlúdy

tamějssi; ale beš wýslede.

Když pak potom byli wyu

pUzeUi ž Francie, potwrdil je zúmyslnš Ua Uowo (rokU
1765). Ql když konečUě i Parma je wypowěděla, proo

hlúsil ten Ucilezwlčch ža UeplatUý. Yle dourbonskč
dwo rh Ujaly se strýce swého w Parmě, prodlassUjice
zúležitost tUto za společnoU a Umťnily si ďonUtťri papeže

k odwoláni. Proto obsadili Franconzowé a Ncapolišané
Uěkteré ma1etky papežské we swých zemich, ano chtěli Rťm
29
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FebroUtUš.

wdbladowěnim k powoleni přiměti; š též pťččiny se daly
Bencitkh, Lombardie a Modena takě do sporů š papežu
skoU wládoUe

Nato žúdalt) na papeži wýslownš wffeckwtři boUrboUské

dwory úplné erssrni řúdn toho; nežkddžKlement )(lll.
ža čtwrt rokU po tom zemřel (r. l769j

Ganganelli š jmenem Klementa

a franlisskún

)(lsl. UastoUpil,na:

lehčmo na něj neUstúle a wybrožoweino i odtrženim se
od Řťma, až konečně wdssel papežfký lift 21. čerwence

1773 o cťrkewnťm šrUfsrnč čúdu jefnitského.
W Řimě obfašeny br)ly klússtery a domr) ošbrojenou moci,
a wsse šapečetěno, grneral pak Ricci a dťednějfsi členowč
odwedeni do andělského hradu. Tim šrnsseni jsoU owssem
i pro Nakousko; ale RUsko a PrUsko je přece ša zwlússtnim
swým prospěchem podrželo.

š. 193. Febroniltša oďpor biskupňwproti ťimskěStolici.
W době poresormačni žťťdil papež wc Wťdni rokU
158!, w Kolinč nad Nýrxem, w Mnichowě a we sswýxr
carskěm LUcernU žwláfjtni wyslancejfwé (nUUcie pau
p ežské), aby šaftúwali rčrkewnk zájmr) proti útokům re:
formace: Znenáhla wsfak pťidělil jim papež rozličnci
prúwa, k. p. aby Udčlowali difpense (prominUtť) mlsto
Učho w tak šwaných reserwatnich (zadržených) púdech k. p.
lýmohli ojwobožowatť od růšných cťrkewnťch tresiů, Udě:
lowati odpnstky, dispenfe od posiu i w pčekcižkúch mane
želfkých, problťžeti klússtery, kapitoly, kosleje; taktéž mohli
rošfUšowatč w trcxstnťchwěcech a maUželských fporech. takč

wssať šafabowaii nUnciowě často do prám BifťUpfťých o
swé Ujmč, rošhodeico o wěcech, o nichž wlastně bisknpňm

rozbodowati slUsselo. Mimo to od 17. stoleti powstaly

Fcbrontuš.
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tat zwané „kwinkwenalie,ee jimiž Udělowal papež Ua pět
let biskUpům moc zwláfstnť k wykonciwánť jistých prčxw,

jež byli za starodúwna biskupowé sami wykonúwali, ke p.
dispensowati od 3. a 4. stUpUě pťibUzenstwi k fňatkU
manželskémU atd.

Tato a podobUú obmežowúni nesli těšre Uťkteťi bi:
siUpowé a w čelo jich postawil se r. 1763 swětťci bčfkup

Hontheim ž Trewčrn pod jmenem Febro niUš we spise
latiUskěm: „Q stawU cirkwe a o zakonité moci řimsiého
papeže“, w nčmž wr)ličil ústawn cirkwe prwnťch 5 sto:
lclť, chtěje dle nt miti Upraweny tehdejssť pomč!ry a roz:
ličUoU moc w cťrkwi rozdťlcnou. FedroniUš měl ša to,
že szecka později zistcmá práwa papešskú poUhoU náho:

don nebo proti práwU powftala; bylat tcdy dle Uěho
Uynšjfsi prawomocnost papežc násilně Uchwcicenúa tudiš
podle spůsobU gallikanfkých swobod žúdal takě FebroniUš,
aby moc papežská se obmezila a četnú prciwa aby pa:
pež bikapům postoUUil. Wůbec chtčl Febronilxš bisiUpy
erdwislými UčiUitiod papeže, takže neměli již dýtipolwr:
wcini od papeže, Uýbrž od metrodolilů; taktéž měla biskuc
pům býti ponechána neobmezenú moc zákonodárná a soUdni,
takže každči diecéfe dělala br) pro febe maloU ckrkew Nč

Febroniuš prawi že pri spise sroem má ten zwlasstni
účel aby tim „spojiti se mohli treskané we wťre rozdě:
leni,“: zwolčl k tarowčmn cili prostťedky ncwhodně a
nebežpečně, aU pražadného Uebral ohledU Ua zncnahlý
wýwoj celš cirkewni úftcxwd kterciž dle jebo pťúUi by se

Uin žcela mUsela zwrátiti adůstoonst papežskaby byla
stala se malomocným siťUemte moci kterou Kristuš Peo
truwi Udcčil Hontheim obšalowan bww w Řjmee poslal
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deor

biskupňw.

tam k žádosti Trewirskěho arcibiskupa Uějaké odwolálxť,
čťmž ale bohUžel Uebyl jefstě jpiš jeho Uefskodným Uči:
nčn, a lo tim ménč, aU později Hontheim sčim fwč od:

wolčmť opět zwracowal.
Náhledy Hontheimem proUesseUé Uassly brzy boru

liwýchsioUpenců.R. 1769 zc:dali arcibistUpowé
Uě:
mečtť (z MohUče, Kolina, Trcwťru a Solnohradu)
celon řadu stižUostť proti papež i kcťsaťskšmudworU
Marče Teresie, toužice takě obnowiti ústawU siarowčkš
cirkwe, bez ohledU Ua dějepisný wýwoj jrji w celém stře:
dowěkU a Ua platnost cirkchiho zč:konikn i chtčli zťi:
ditč UěmeckoU cirkew národnť. Nle cijaťowna odkázala je
je stťžnostmi tčmi pčťmo k papežj.
Zatim ujal wládU řťsse rakoUské cťsař Josef U., kteu
rýž biskupúm k dalfsimU postUpowúni Ua šapočaté drúže
chuti dodúwal. Tur se jmrnowani tči kursiťssti dUchowni

š arcibisknpcm Solnohradským Ua tom Ufnesli, rokn

1786 w láznťch Emsxx zahajčnezwlásstnť

fjezd

(k oU grefš), knčmUž by kčuždújedlloho plnomocnťka po:
slal. Spolu nawrhowali w 23 článcichnowý řád fprúwy rťru
kein, aby biskUpskúswa práwa proti obmešowáni še strany
papeže ohradili Zejmena podotýkáno, aby fe bUdoUrně
od papeže žadné wyjimky z biskupske moci Uestawaly a

Uirdo aby š pominutim biskupa do Řima fe erbracel
spolu mcli miti bikapowé Uyni opet rozsáhlú prawa
žákonodč:rná a difpeUfačnt jmenowitš w pťekážkúchmanu
želských. SpolU měly dle těch člčmků zrusseny býti wfse:
cky UUnciatUry; bully a brewe (listy) papežské měly jen
8 ton wýminkou zawazowati k polessUosti, když by bi:
skUpowé tyto lisiy papežské pťijali a š Uimč soublasili.
Nppelace čili odwolánť proti wýrokům biskllpských

deor

biskUpůw.
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foUdů Ueměly se zasilati do Řťma; Uýbrž žúdúno, aby
bUď papež splnomocltťl soUdce w dothčných diecesich aneb
aby se zřťdil soUd prowincialnť, kterýš by w nejwyšfsi
instanci rozhodowal. Mimo to arcibiskUpowé flibowali,
že žádaně oprawy w kášni bned zawedou. jakmile býwa:
lých prúw swých zase nabUdoU. Oftatně dali arcibiskUpowé
ti také hned siUtkem na jewo, š jakoU szpnostč se hodlajť
zafaditi o prowedeni fwšho úmyslU; nebo když PiUš 71.
poslal w ten čaš Uowébo mmcia chkkU do Kolkna, Ueur
pťijali ho wice, a wyzýwali i sarciře, aby š nUnciem
do žadUšbo wyjčdUáwúni erstupowali.
Nle tU poznali
teprw arcibikapowé, jak welice chybili, Uepťibrawssebi:
skUpčx kU swé poradč; Uebo tito powažowali wystUpo:
wáni arcibiskUpůw proti papežť za zcela erprúwUěné a
er k tomU směčUjťcť„aby arcibikapowě odstranwsse wliw
papežský, sami pak mohli podťčzeUésobč biskUpy libowolnč

Utlačowati. Zejmetta biskUpŠpýrsiý wyjúdřil se naproti
kUrsirfstowi MohUckčmU jakožto swému metropolitowť,
že to neni wěc dowoleUá wytiskUoUti papeže z práwo:
moci, ktrroU déle Ucž 1000 let bez odporU wykonáwal.
Když pak MohUcký arcibifkmo chtčl pánaz Dalberku
Ustanowťti za swčtťckho bťskUpa a

proto

jak o stwrzent

jeho ,tak i ša pťťčťnoU oonweUi kwinkwenaliť š prosboU
do Řťma se obrátil, tU poslal papež PiUš 71. wssem
čthrem arcibiskUpům list, w němž prciwo fwé k Ustano
wowáni nUnciů a k Udileni difpensi odčxwodňowal (r.
1789), čťmž celú šúležitost Utichla, jeťikož také ostatUi
3 arcibiskUpowč se papeži podrobili.
W témž čase zafazowal se o podoblté záměry w cirn

kewnťsprciwěbiijp

Scipio

Ricci w Pistoji,

podporowán jsa od swěho welkowéwody Leopolda Toskan
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Cisať Josef U.

skčho.J swolal za toU přičinoudiecefalni
r. 1786 do sidla fwého Piftoj

fhnodU

i, na kteréž dUchoweUstwo

náwrťxy jeho o francoUzských swobodúch. o žměUč po:
mčrU dosawádnibo
biskUpa k papešť, o zmensseUi pťe:
kážek manželských a ťeholť, jakož 1aké o promčnč jiných
cirkewnich obyčejů schwúlilo. Nle drUhý rok na to opťela

sc Ufnessenim těmto synoda bikapskú we Florencii, lid
powstal proti biskUpowi Pistojskému a papež žawrhl
úchwaly tyto r. 1794 zwláfftnt bUlloU.

Jesstč jednoU chtěl se pokUsiti arcibikap

Mood

hUcký Ertbal o prowedeni některých časowých opraw
w rirkwi„ a fwolati za toU pťťčinoU k r. 1792 synodU
do MohUče, pťedložiw duchoweUstwU fwémU náwrhy swé
k promhfsleni; ale smrt cisařowa a rcwolUce frcmcoUšská
mU dalfsi jednáni w té wěci pťekazila.

š. 194. Cisať Josrs ll. w NakoUsich.
Zásady Febroniowy naležaly w RakoUskUU mnohých
weliké obliby a pťecházrly hned také do Učebných kněh
o cirkewnťm prčin.
Zwlásstě sstťili ie w RakoUsiU,

když cisař Jojrf U. po matce jwé Marii Terežii r. 1780
Ua trůn wstoUpil. Wychúzeje od toho pťeswčdčeni, še prý
cirkrwni žáležitosti (spráwa) nejsoU nčkterakž totožné
š wťroU, a že stút má fwrchowanU moc o wssech wčcech
w objcm jeho sahajťcťch rozhodowati: pronesl se žřejmč

ssanělskěmu wyslanci Nzariowi w Řimě r. 1783, že
m)Uť whodná jcst doba, aby země jwé žcela od p apežs kě

swrch owanosti

oswobodil. Proto poručil, aby bU:

doUcUě žádné předmčty cirkewnť se do Řima k rozdodnutť
neposilaly. tUdiš aby biskUpowé wsselčkédispenfe w mane
želských překážkach sami Udělowali; taktéž nemčly listy

Cisak Zoses U.
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papržfké
bez šeměpmxskébofwolenť (placctn) w zemich
jeho an oblassowáUy býti aniž jaké práwné platnosti mťti.
Proto také zakúšal cisař wsselifč soojenk klússterniků
rakoUských š jich predstaerUmi
w jiUých zemťch, šejmena
š geslcraly ťeholi w Řčmš sidlicťmi a zrussil dosawadni
wyjmutč ťeholmků od prawomoclčosti biskupské Mimo
to rozkázal, aby sc po 12 let žáduč Uowicowé do klcio
ssterů Uepťijimali, Uačež šrUsseUy bUlU wssecky ty řády,
kterě se Uezanússely ani wUUčowánťm mlúdeže, ani ob:
slUhoU Uemocných, an dUchownč spráon,
Uýbrž poUze

rožjimawým

žiwotem a febe samých ždokanlowúnťm.

Wůbecpakžrnssil četný počet klássterii, wdkazaw
jednotliwým

členům Učjaké wýslUžně, a Ujaw fe statků

a jměnk klcifsterniho,

žřčdil z Uřho „UádožeUskoU dsncxtici“r

š Uiž Uowá bisknpsiwi fary sskoly zakládčmň
RakouskU šrussil takowých klasstern 721 z
(a 17 kolleji jesUitslých) w Čechach, 41 w
70 w arciknťžectwi RakoUsiém 70 w ŠtdrsiU

W celém
Uichž 74
Morawe
a Kr.xjině,

44 w Tyrollch, 15 w Pomoťi atd. Mimo to pak kázal
wc wětssich městech šawťiti mnohé chrňmy a kaple, z Uichž
pak nšktcré zboťeny, jině zaš k jinš potťebč prodčmy

bdly, tak w Praše 38 na počet. Wssrckowcťejné wy:
Učowčxni wzala wláda do fwě spráwy, pťedpiijic sama
od Uniwersit

cxž do wenkowských fskol UčebUé kuihy,

dlc

Uichž Učitelowč přijně držaxli se mecli.
Z tč pťičiny
fjcduocelty jsoU také weUkowsié feminúťe bisknpsié w je:
dinký obecný (generallti) w Praze, a chowancowč jejich
žawázáni byli ansstěwowati pťednasskyna wyfokých sskou

lách. u Taktěž wydal r. 1783 rifať Uowý bohofln:
žebný

ťúd se wssemi podrobnými Ustanoweltimi; kU pť.

jakby kostely a oltáťe

w Uich zaťizelty, kolik swiček mú
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CťsakJoscf U.

při mfsi fw. hoťeti a jakým spůsobem slUžby Božť a
jinč pobožnosii končmy býti mčlh„ aby wffe zcela jedno:
twárně wyhliželo. Z té přičiny zapowězenh bhly poUtě
a procešsi, zawedeUa jen jcha slawnost poswicent (ci:
saťské, o fw. Hawle), ersseUy Boži hroby a odstraňo:
wúny wotiwni tabUle, relikwiúťe a jiUé ozdoby wzácné

ž kostelů. Podobně ersera

byla wsseckabratrstwa,

w celkU 123 a porUčer zřiditi z Uich „obché
čiUUě lúsky k bližnťmU.ee

Cijať

Uedal

bratrsiwo

sobě překáželi

w prowedeUi těchto Uowot anl arcibiskUpem Wideňským

Mťgašzim an samým papežem Piem sl., jeUž prúwč
proto crstU do Wťdně wážil (r. 1782.) Pomocť mi:
nistra swého KaUUire cisať Uakwap odstrčxňowal co mU
pťekciželo a Uařišowal co fe mU libilo, byč bylo Ua úkor
cirlllwc katolické. JeU w NizozemskU pťisslo to až k wel:
kémU powstáni lidU, pťece wssal cťsaťe UeUmirUilo.
Werčký zmater mezč katolťry spňsobčl w Čechách toaen

leraUčUi

pateUt,

ewangeltkůmUdčlenýr. 1781, dlr

Uěhož se jim powolowalo wysiawěti chrúm i sskolu, pakli
afpoň 100 rodiU Ueb 500 lidť w okolč bydli. Tkm Ua:
bhli ewangelici woonsii swobodného wyšUúwúUi a wy:
konúwúni jwého UábožeUsiwt; ti, kteři posUd ď wyzUáUim
swým se skrýwali, Uyni weťejně U úťadů se hlásili k pro:

testantismU, odedž jmer

„žapscmť“pňwod wzalo. Nle

mnozť katolici Ua weUkowč nrporožUmčwsse tomUto poa
woleni cisaťowU, myslili, že jest to jeho rozkazem. aby
se wfsichni dali Ua tUto noon u „cssaťfkoUeet. j. ewanu
gelickoU wčru, a tudiž bUď odporowali tontU Uebok UUo
cené této (dle jejich domUěUi) zmčně swě wťry U úťadů
se pťiblassowali.
Welkou Uespokojcnost szdila takč meši lidem Uaťio

Člfať Jofef U.
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žeUi cksaťe Josefa ll. k tomU fměťUjicť, abh množstwťm

sskol Učmeckr)ch a Učmeckého čťzenť úťedUťho
wssecky Ucřrody slowanské znenádla

byly poněmčeny.

SUad Uebylclsač Jofef ll. w srdci swém tak Uert:
Uým proliwnikem ctrkwe katolickč, jak fe dle mnobých
UařizeUi od Učho wydaUých podobá; ale w tom welice
pochybil, že UábožeUské zřizeUť na překot rUssťl a libo:
wolUě mčnil a sice dle náwrhů dwoťeninů a mčkolika
UecirkewUč smýsslejicich dUchoinch radů, ale bez doroz:
Uměnť a spolUúčiUkowáUi cirkewni wrchUosti. Litowati
mUsime, že je dal ctfař wésti klamUoU toU zúsadoU, že
když je wtra katolřcká anUjici w státU a oU Uejwyšssim
jejťm ochraUcem a strášcem: že jest i erbmeženhm cirkwe
ťeditelem a powolaUým oprawcem a že tUdťž wybowětč
mUsi wsseobecnčmu tehdejfsimU mťUčUťwlúdUoUcich kruhů.
ZwlasstUost soustawy, dle které se řťdil Jofef U.,
jpočťwá w tom, že Uedala platiti samostatUčmU žiwotU

cirkewUťmU,Uýbrž powažujťc clrkew za ústaw

státnť,

chtčla jčm dojahowati účelň politických. Cirkewlli úťady
měly býti jakýmsi drUhem „mrawokúrně wrchnosti,“
čiUUými spolupracoinky slátni policťe, kterouž wypěsto:
wati pokládano bylo teUkráte za jediný úkol stútU.
Ywssak Uebylo ú,stroji státnťho, w Uěmž by na Uskuteč:
UěUi těto foustawh tar hluboko a tak rozhodnč sčchnuto

byťo w žiwot cirkewni,

jako w RakoUstn. Hlawa stútU

pťiwlaftňowala si moc šákonodámou o celěm zewUějsskU
Uúbožexlstého žiwota, an o wssem, co prý w cirkwi
„neni božského, Uýbrš jeU lidského půwodu a Ustanowenl,“
aUeb co státem za takowé bylo pokládáxxo; wlčxda starala
se, jqk prawila„ „o odstrcměni wssech Uepořúdků, poknd
je Uetýkajť an zúsad wťry, an duchčc, ani dUsse,eezwlásstčx
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Eisař Jofef 1!

„o dUchowni kášeň kUčxžstwa a cirťcwnich

ťxidůo“ wůbčc

rošbodowala
„o wffech pťedmětech, kteréž Uejednaji o
wěroUčných a wnitčrných,
jcdinč dUsse se týkajťcich
wčcech.“ Z tčchto Zúsad wyplomlla pak znúmči naťišerli,
jewici fc Uúm icxkožto zUámka této sontcxwy: swoloni
wlúdni k Uweťejňowáni papežfkých nebo biskUpských Uaťi:
Zenč (plď.cčr). cifaťskú ageUtUra w Řťmč, generalnť semi:
núťe, zeikom) amorlifačni, jimiž se obmezowalo nabýwcini
majetku še straUy knčxžsima fwětského i čeholnťho, Jose:
sinské Uprawowúni far, stcitUťnařizeUi o litUrgii a občad:
nictwťe („řúdy siUžeb Božich“), jakož i straUy objabu
kcižan, jak stcit fi to pťcje (mUseločse kázati o konsiripci,
o prospčfoosti oťkowčirxi, proti podloUdUictwť atde), Uži:
wánť duchownich hodUostů k Ueščetnúm účelům weťejtxé
sprcřwy. Rozumi se samo seboU, že kšyž stútni moc tak
dalcko zasahowala, Ua končc též ony UúbožeUské obory,
jimž dle jmcUa wolnost pomxch.ina„ pťedewssčm UaUka
clrkein, pod stútni wliw dostati se mUsily, kde wssecko
wždělciwútli bUdoUcich dUchowUťch (kleriků)

fe dělo

dle

Uařišeni stútni moci, kdc katechismy Uprawow:iny a wy:
dciwúny bdld od stcitU, kde nejpčťstxčxjsiidozor

(cenfUra)

č pro wssecky dUchoin (ncibožčmsté) spijy platil: tam
přirozeUě státnk wliw nUtUě wnikal až do Uejwnitrnějfsich
oborů nciboženského žiwota. Tak trnkrúte wyUčowúUo
též Ua wssech bohosloweckých fakUltách NakoUska Fšbro:
UiafmU (RaUteUstraUch, Rieger, Eybčl a j.), a Uešřidta

widime, kterak stútUi moc rožhodee, co jest „wirčx,“ a
co „powťra,“ co š „prawým Uáboženstwťm křrslůmstým„“
š „čistr)m Učenim ewangelia“ se srowrxáwá či Uefrownšcwá.
Qstatně při wesskerém tom proti cčrkwi prowozo:
waném Uásilť rúdi pťipoUsstťmč, že ctsař Josef ll. Uea

Cisať Jotes Ue
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pomýsslel na úplné šUičcnč Uáboženstwk katolickěho, a žc

si nikterak Uepťúl, aby jebo poddani w čiré erěťe byli
whchowúni. To aspoň zdá fe wyswitati z núslednjicich
slow cifačfkého dekretU, kterýž bršy po wydúnť toleranč:
niho patentU byl Uweťejněn:
„Pronessend jsoU smělé wýrokw: jakoby jeho Weelier

čeUsth nejen lhostejno bylo, kUkterémU,buď pantirimU
katolickémn Ueb k jiUémU trpenémU

nč:božeUstwi jeho

poddani fe přihlúsi, ano že by do konce odpadnUti od
nčxboženstwť kcxtolického Jeho WeličenstwU milé bhlo;
dúle: jakodh ti, kdož odpadnon, tim rošličných pťednosti
a časných úfpěchů účastnými fe stali: konečně: jakoby
poUhé prohlcissens, že nčkdo katolikem býti Uechce, již
postačilo a potťeba nebhlo, k některémlx trpenémU nú:

boženstwi wýslowně se přihlásiti. anúmeni takowýchto
Uejwýš nemotorných lžť nemohlo Jeho Weličenstwo leč
š nejsprawedlnějssť newoli U wědomost wziti. Jako Jeho
Weličenstwu beš jakékoliw zmčny nejdražfsi powinnosti a
Uejwážnějssi starostť ostúwú, abh famofpasné katolické
Uábožen stwť se zachowalo„ sttěpowalo a rošssiťowalo,
což arci toliko wyUčowúnim a prawúm přeswědčenim
nejjistěji dofici lze: tak bUde Jcho wladařské pťániwždy
zajisté k tomu směťowati,

aby beš wýminky jeho pode

danť téhož sw. náboženstwť,jehož zwelebeni

Jeho

Weličenstw:x tak welice na frdci leži, z do:
browolnčbo pťeswědčeni se pťidržowali, a na tšto nejo
jiftějfsi cestč o fwé fpafeni ch:owali. Nwssak Jeho Wen
ličenstwo wzdúleno jest tobo, aby fe pro žčxdoUcitento
soUhlaš kdy jakého nUrenť Užťwalo, aneb jakýchkoliw
prostťedků mimo Užitečné poUčeni a laskawé cwičeni a
dobrý pťiklad whnakladato.“
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Rationališmm w Nťmeckxl.

š. 195p Nacionališmnš

(roznmáťstwi) w Němrckn.

W drUhě polowčci 18. stoletť počala fe i w Něm:
cčch walně rozfsiřowatť neroěra, jež rozUmem swým (odu

tUd jmer

racianlišmušž

latinfkého rčx.cio,rozUm:

roš:

Umáťstwl) wťrU KristowU še swěta odstraniti hleděla.
Hlain pťťčinh k tomU zawdaly fpijh anglických swobod:
m,šch myslitelů, k Uimž bržy pťřdrnžily fe fpish enchklo:
pedistů francoUzsiých, Zwlássť když erěrce tyto slowcm
i pijmem král prUsiý Bedřich ll., horliwú pťťtel Bola
tairůw, wfsemožnč podporowal. W tom čafe whwťjela fe
w Nčmcťch rychlým krokem zwlásstltť sřlosofie,
jejťž
wzdčlawatelé, zejmeUa KaUt, Jakobi, Fichtc a stoUpeUcř
jejřch, tencihla cheU podkopali wážnost pťsma fwatého
a křeskanskoUwťrU, ale postawili fe již proti každčmU
zjcwenémU Ucřboženstwť. K tomu jefstč r. 1776 založil
prosešfor Weišhanpt w JUgolftadtU i zwlcifstni ťád

„řllUmantů“

(oswťcencú), jenž brojčl proti každé

wťťe, whnásseje
púfobenť.

jeU roznm

w pro1inčiboženském jcxho

Wedlé Uich pak Uěmečti protcstantsstě

bohoe

slowci a spifowatclč, báfnťci a UčeUci wúbec w tomtčž
smčrU swými spijy působilč. Tak od r. 1774 Uweřejňo:

wal Lešsťng

(xř178l)

„Rejmarowy Wolsenbůtu

1elské žlomky„“
jež Upiraly historťcký púwod a wčo
rohodnost ptfem swatých, Krista PáUa š apofstolh pro:
hlassowalh za poUhoU politickonáboženstou stranU a Ua
mťsto každěho zjeweni, jež prý jc ncdá dokázati. kladlh
roznmowč Uúdoženstwť. Podobně lladl Lešsing wc swém
oblibeném diwadelnťm kUsU„Nathcm mondrý“ na rowUý
stUpcň wssecky wťry (židowskon,

křeskanskon a mUbame:

RewolUce frmtcouzskčl.
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daUskoU), aU prý jsoU stejnč prawé Uebo chybUě. W těmž

směrn psal lUteranský profešsor Semler

(r. 1725 až

179l)
w Haue we fwých protikřesiaUských wýkladech
pťsma swatého a dčjepčsných kUihách, a Nikolai
we
swé „Nčmeckě knihowUě“ od r. 1768 posUšowal růzUě
UcibožeUstě kniby š podobUého rožUmowého 1cU stan:
wiska, rozssiřnje tak walUš newšrn. N když přissla Uě:
meckú literatUra do kwčtU, tU práwě wýtečnťci (klašsio
kowé) jeji drželi se wefmčš tohoto strannického roznmáť:
sišho a erěreckébo směru. LešsiUg, Wicland, Hasler,

Kleist, Bůrger

Gšthe, Wosš, Schisler, Matbišson, Hau

gedorU a j. Uepfali

Zajisté w kťeskanském dUchU, a co

tito sUad opomem:li, to SpiešfowU, Kramerowy,
Klanrenowy, KotzeonwU spify a 1. w zwýssené miťe
doplňowaly.

Takowými spify rožfsiťowala fe úplnú erěra

mezi

wefskery wrstwy čteUúťftwa Uřmeckého, od Uejhlnbsjťho
mUdrce a důkladUšho boboslowce až po zúdawného wd:
prawowatele a búfnickěho werssowce„ a Ua misto žjeweUé

wiry nastUpowalo roznmáťské zapčrúni wsseho, co pťiro:
chosi a roznm lidstý pťefahowalo.

š. 196. Rcwoluce sranroUzskú.
Nejwětssi pťewrat w cťrkwil8. stoleti způfobila we
Francii rewoluce.
kterouž dťťwe pťedcházela owssem
weliká fpnstlost mrawů, jež ode dwora wychčxzejťcmezi
wesskech lid se rozsstťila. SpolU š Ui rozmúhala se
núbožrUskcinetečUost a eršra
w mkče erbyčejné, wsstč:
powaUčl od silosofů a spisowatelů a podporowaUú od

ministrů a parlameUtů. Pťč tom bylo obywatelstwo stťo
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Rewoluce francoUzskň.

šeno wffeobecným Uedostatkrm peněz a nckoUečnými dlnhy
a dlad dohúněl prachick tťidU k nějakémU wthchU.
W úftawodarném shromúžděUť tťi stawú Uúrodn
(panstwa, kněžstma a měsskanstwa) r. 1789 sr dnchon
wenftwo samo od sebe odřeklo wssech poplatků sstoly a
dciwek desútkowých a k anrbU
arcibiskUpa Pařižského
nabťdlo i wrsskelé nepotťebné ncidoby chrámowé š drao
hého kowu Ua wýpomoc ftútU. Taktéž byly k náwrhU
biskUpa Talleyranda z NUtUnU wssecky dUchoweUskéstatkd
od siňtU přewzatd (w cenč asi 200 millionň zl.) te je
skonsiskowúny a brzo potom i wsseckl,xklcisstery ersseny
(U 179UH

Na to počaliwyjedUúwati„Uoon

ústawU kUěž:

stwa“ (Ciwilnl konstitUri). Počet bikapstwť zmenssen
ze 136 na počet okresů (83 departementů), a mimo
biskUpy, farciťe a kaplaUy žrUsseny jioU wssecky jiné hod:
Uofti cťrkewni, jako kcxnownictwij opatstwť, přeworstwi

a j. Uftanoweno, aby přisstě biskupowé čsaráťi w okreš:
nťch schůžich bhli jmeuowáni od woličiiw, mezč nimiž
nejeU katolčci, ale také kalwinisté a židé se Ualezali.
Stwrženť papržskébo Ueměli biskUpowéžúdati, nýbrž měli
stwrzeUi býti poUze od fwého metropolťty.
N Ua tUto ústawU mčli pťťsahati wssickni dUchowni

pod ztrátoU swébo úťadU r. 1791.

Mezi wssemi 136

biskUpy fraUcoUzskými Uassli se jenom čtyťi, kteřipčťsahU
tU složřli. Mezi 300 kněžťmi, kteři fe pťi núrodnim shroa
máždčni Ualezali, Uafslo se jčch sotwa 80, kteřťpťčiahali,

a w celkU 50 tisic dUchoinch tU pťťjabn odmčtlo (mo
ťructňjršš).
Z těch, kteťkfrdčxli w Uároď!lťmusbwmášdťnť
a pťisahu tU složili, powýsscno hnrd 20 kněži Ua diskUph.

RewolUce francoUzskú.
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Nle papež prohlúsil i ústawU i toto jmenowánť ša Uc:
platUé, Uačež nmozi kUěži odwolali.
Hnrd w den přisahy (4. lcdna 1791) kťičel roz:
dráždčný lid: Na lUcerUy powěste ty, kteči UchdoU chtťt
pťifahati. Nle wlada Uchrčmila jich jesstě. Teprw po:
zději bylo Uzawčeno, nejprwé wziti kněžčm služně, nato
byli zalýkaniu do Paťižc woženi a fonečnč wrclždččltiaPo
pťikladn Marseislských, kteťč wssccko swé knčžstwo Ubili,

wrazili rozfapant wrahowé w čele š Maill:xrdem dne
2. záři 179Z Ua zajatých 180 kněžť w klássteťe Karmc:
litanskčm w Pařiži, wrdnoUce se Uejprwé na 87letél;o

arcibistupa erešského a meči jej rozxckali; Ua to stihali
w zabradč ostatni, lťiččre: e,Pčifahej, nebo zhdneš.“ Mimo
34, ktečť za tmy pťece jc Uchranili, dokrwace.li tU wssickUi.
Qstatně Uespokojili sc š poUhým zabitčm, nýbxxžtýrali je
také, wyhazUjice je z oten na nastawcnč piky, wlčxčcli
je w blútč a Utloukcxli je tčž poleny. N Ubiječúm těmto

wyplcicena byla čádně každodenni mzda ža tUto krwaon
prácč po 24 franrich (10 zl. r. č.) W Pařiži touto Uá:
silnou smrti zhdnulo ža týden půl púta sta kněži,ktcči
tam še wfsech stran swcřženi byli, majice odtUd do er
zdrawé Kachy dopraweni býti do wršbnansiwi. Po:
dobné rozkazy wyssly pak z l;lawnťho mčsta po celé zcmi,
odedž wfjak kněžstwo mohlo přece fpčsse zachrcřUiti se
útěkcm zc země. Timto spůsobcm wpstěhowalo je jich
skorem do wssech ewropských zemť wcliké nnožftwi, zeu.

jmena do Anglie (8000), Horlandsta, Nčnaecka7Šwýcarx

ska, Špančl a Jtalie.
Nwssak Uasledujicťho roku (r. 1793) byli gillotinoU
wraždčni již kněži bez rozdťlU jakož i jeptissky ke pť.
wsjecky Z opatstwi Montmartre a r. UN: ojmncčct karď

464

RewolUce fraUcoUzskú.

!Uelitek z Compiegne. Wýjewy Uěkteré bylr,x tak dojemně
jako w dobách mUčednických za prwnich stolett cťrkwe;

a slowUtný Guizot (protestant) dobťe Uapfal: „Cťrkew,
kter.á za čtwrlstoletč tolik zbožných mUčeniků Ua poprau
wisstě a tolik swatých kněži k oltáťi dodala: Uebyla zae
jisté Uasirz škažena Ueb dokonce sprtlú.“
Llč ústawodárný sbor wždycky ofwědčowal, že chowá
úrtU k Uaboženstwi wůbec a zejmena k cčrkwi katolické:
nicménš nebyli wssickni členowé jebo téhož přeswědče!ti,
jak

se

šťexjmě dokúzalo

w

pozdčjssťm

zcikonodcřrném

jboru (roku 1791u92) a w Uúrodnim komoentě (rokU
1792u1795).
Nebor shromeřždčniro hUed w záťť 1792
odstranilo wládU králowfkon, prohlúsiwfsi repUblikU, naej
čež dUe 21. ledna 1793 krcřl fraUcoužský Lwaik )(7!.

skat jest gillotinon. PofledUi slowa jeho byla: „Qd:
ponstťm půwodcům smrti mě a prosim Boha, aby
krew, kleroU nyni proléwcite, nikdy na Francii nea
přissla.“ TU konečně octla se wssrcka moc w rUkoU neju

fprosifsi led,.

jež š UkrUtnostť spojowala zUťiwost, ne:

žnajic ani mťrh ani mešt.

bespierrc,

Marat

Krwežišniwť UkrUtnici Ro:

a DantoU byli bršy tajnými

brzh zjewnými půwodci těch ohawnostť, jichž fwědkem se
stala tehdciž nesskastná Franciex.
Začútek byl Učiněn w Lyoně, kdež sestoUpil se fbor
nejzwrhlejssich lidi obojtho pohlawť w klUbJakobinský, po:
žťwajčckpodpord a ochram) od núrodučkzokomoentu. Ná:

čelnik jejich Cbalier wyzýwal je kpotieni

wfsechtyranů

te j. dle jeho wýkladU, sslechty„ kněžstwa a zámožných

lidť wůbec. Za tyrana dese byl mU takě Krťstnš, pro:
čež roztrhal wcťejně jeho obraz a fslapal po zemi Ua
rozházené kUsh obrazU w žnťiwosti fwč. A kdhž Lyonsstt

Rewolnce francoUzstú.
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Chaliera odprawili: porUčil kouwrnt Pařižsiý, aby za:
tanti byli wssickrxiprotintci
rewolnce a mčsio samo
abyz koťenebylo zuičeno. Wykonawatelé tohoto roškažU
Učinili odprawenémU Chalirrowi

weťejnoU poctU, sochU

jeho š witěšosl.iwon nesoUre po mšstč; pťi tom cti:
telé jcho mčlwali w powčtťi pofwútnými Uúdobami
ž kostela wšatými, rocdoUce oslcc w biskUpské ssath odř:
Uého, jcnž zň seboU wo zemi tčchl kťiž a bibli, Ua ocase

přiwčlžcmoU. Dossedsje do kostcla poftawili sochU Chae
lierowu na oltúť, a kleknoUce před Uč pťisahali mU
pomstU; Ua to whozeU křiž š bibli do ohnč, sw. hoskir

sslapány nobama a z kalicha poswatného podáwáno pitř
oslowi. Nato zawedeni zwlasstnť šťizenci š úředni mock.
abh řidili plrněnť a odprňwowúni; drancowani dčlo fe
š úfmčjjným Užiw.inťm te:tů biblických, lidé pak odpra:
wowáni kartačemi w honech tťeba 60 najednoU (w celkn asi
1600) cmo celé Uliceprachem do powětři wdhazowcind „Do:
bťe jcsstč!“, tak roUbal se jeden ze zlotťilých tčch lidi (Colx
lot), „že Bůh je eriditelný , Uebo kdr,xbychjej nčkde Uzťel,

prohlásilbych jejdozajista hned také zasmrti propadlébo.“

W Paťťžt zawúdčli zatim nowý kalendčlť re:
p Ublikúnsiý,
skanské fwútky

odstraniwsse z dofawcidUťbo wsseckykťe:
a nenechčlwsse cmi Uedčle.

Dle naťizeni

konwentu neměla fc počitati leta wicc od UarozeniKrio
slorms Uýbrž Uowý letopočet začal prwnim dnem prwniho
měsice periho roku republiky, t. j. kdy ona bdla prohlú:
ssencl,totiž 22. zúťim 1792. Starňjmena mčsiců byla zmčo
Uěna a dle počasi rokU, do Uichž padaly, pojmenowčma
U. p. Udrumnirell (čti: brimér, t. j. mlhowý mšsic),
Usrimnjrčee (frimér, mraziwý): „pluriošeee (pliwijšď,
dcsstiwý); Uňoréčxlee (kmětnatý), „clxormiáoxx“ (tcplý);
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„srUc:tiáore (owocný).

Misto nedčle Ustanowen teprw

každý defátý den (ňšťčď.áš) za den odpočinkU, a jmena
dnů w týdnu je taktéž pťemšnila a nazwáUi jsoU dnowč
Urostě: Uprimjsjiee (prwnť dčn), „ůUocjjee (drUbý dčn),

„triáje (třeti den), atd., „ůéoňájee (defcitý dend. Dle
počťtáni toho zanásseny byly i narozeni a úmrti lidk do
zápisil úťednťch, čimž nemalš

zmatky Učinčny, an l“cxlrneo

dáť tčn l2 let fe udržele Jefstě horfsi núsledky to jpů:
sobilo, když arcibiskUp Pařkžský Gobel š kanowniky fwými
pťedstoUpil pťed konwent š čerwenoU nočnl čepičkoU na
hlawě, a š biskUpskoUmitroU, křižem a prstencm w rUre,
ohlafsUje, že neUznúwci wiry křeskanské, nýbrž jen núboe
ženstwi swobodd, Uačežoďěw knšžskú iš odznaky biskUpskými

do ohně hodil.xe, Na to podal nškdo jiný (Cloc) fwé dilo
o prawdiwosti mUhamedánskě wiry či wlastně, že každé
zjewrnč núboženstwi jestlžiwé a že Učstáwá jinšbo Boha
mimo rozUm lidsiý.
Konwcnt pťťjal i wyžnánť Goblowo i knihU Klo:
kowU š rndostip Zwony beztoho se přelčwald Už na
děla a z drahocenných Uádob chrúmowých rašily se pen
nkze; nyni tedy sáanto xjesftě kU kalichům a kaditelni:
cťm; š mišfúlů dělaly se patrony k stťilenť, zakristie fe
loUpily, drahé látky žoděwú bohUslUžebnýchprodáwám,dš
oltáťe se ioořily a oskatky swatých zapalowaly w koste:
lich na hromadě, okolo niž se tancowalo; ano ani hrobů
nessetťeno. N jaké to roUhawé ťeči tropeny bylh od lidu
š těmi poswútUými pťedmčty jcsstč dťiwe, než se ode
wedly konwentUl Do kalichů Ualčwali pcilenkh, na pa:
ul) Gobel skanl 13. dndna 1794 pod gislotinon, pln UpťimUč
kajčcnosti uad sp.xch.mým odpadliclwim.

Rewolulc sraUcoUzská.
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lcncich Uosseny k tomU k šakonUUtť slanečky, luza obo
lékla siaty bohoilnžčbxté, jezdila Ua oslich po městě, U ko:

ťaleU dáwala si do kalichů Ualšwati; wedle febe pak
wedla celý průwod oslů š owúzanýmč kieiži a Ucidobami
ž kostelů.

N kdr,xžw takowém průwodU

pťifsli do kon:

weUtU, dali je tU do taUce i š jednotliwými členy re:
pUblikanské rady, Uačrž šwlússmi depUtace pťiUesla 10. lia

stop.1793 ledkoU žeUfftinU od diwadla

jmeUem

KandeillU, w modrčm plússti, š čerwenoU čepičkoU, dU:
bowim owčxUčerU do rady, pofadjli ji wedle předfedy
a prowúšeli ji w prúwodU hUdeZbUimpňk do kathedral:

Uiho kostela (Wotrš dgmč!), kdež jj pojadjli
hlawni

oltúř

Ua

jefstě tU žaUrchaUýa zpiwána před Ui

pifeň k oslawě jwobodt). W kostele fw. EUstacha bt,dlpťie
strojeťx stúl š masitými jidld a libowými Ucipoji, a Uč:
jčxkú žrnfskina postawena také zde Ua oltúť; wssickni
ctitelé Uowč té bohyně, ani dětč Ue:ďhjtmajic, brali fobč
pokrmu a Uápoje až do opičosti, wojáci pak koUťice poa
dúwali tafé „bohin rozUmU“ fkčenku k piti Uebo Uěco
k žakoUsnuti. N lak rozssiťowala fe tato nesmyslná a

roUbawá

Uowá

„boboslUžba“ ž Pařiže

i po wenkow:

ských městrch. ZawrbUUwsse oskatky swatých, ctili roUhan
čowé tito ostatky půwodcůw newčry a mUžůw rewolucex,

Ua př. tabatěrku a wlaerku

racioualistd NoUšseaU, meč

Ukrulnika MirabeaU, košicherěrce Bollaira.
J samémU Dantowi a Robešpierrcowi, hlawnim
to podněcowatčlům rewoluce a newěry, hUUsily se tyto
hrúžné wr)jcwy. Proto postarcxl sc Nobešpierre o to„
ňby pťestalo takowé zbožňowúlxi člowčka a zawedeUa byla
opčt úcta Uč:jaké „wyšssi bytosti.“ J rozkázal w kon:
wentU wýbor pro wcťejnoU brxzpcčnost, aby je wěčilo
ZGUl
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w jfoUcUost Bohň, to jest Uějuké „Uejwyšssi bytosti,“
a že jest dese UesmrtelUá. Nato zaťťdil Robespierre po

Pařiži

slawnosini průwod 8. čcrwence 1794, jejž súm

wedlu oblečen jfa w modrěm sraku, w krátkých černých
hedbciwmšch spodkách, ď kytčcť kwčtin a psseničných klasú

w rUce a ťečUil pťi tom proti „Ueprawofti“. Spolu
porUčer fwčtiti k úctč toboto „boha“ každý desátý den, pou
jmenowaný dle Učkterýchctnostť a jiných pojmů, jež w roce
po sobč takto nčxsledowalh: 1. swč:tck nejwyšfsi bytosti
a pťťrody; 2. lidskěbo pokoleni; 3. srancoUšského lidU;

4. dobrodinců člowččcnstwa; 5. swobodh a rownosti; 6.
mUčcUkkůza swobodU; 7. republiky; 8. swobodh swťta;
9. lásky k wlasii;

10e UeUúwisti UkrUtnkkůa zrčřdců; U.

prawdy; 12. sprawedonsti; 13. stydliwosti; l4. flciwy
a nesmrtelnosti; 15e pťátelstwi; 16. stťidmostť; 17. rea
kowstwi; 18. wěrnosti; 19. Uezifstnosti; 20. sebezapčeni;
21d lásky: 22. manželské wěrnosti; 23. syUowské lčlsky;
24. dčliUstwť; 25. jinossstwl; 26. kmctstwt; 27. nefstčstť;

28e rolnictwi; 29. prúmysiU; 30. nafsich pťedků: 31.
potomstwa a blašenosti.
Zatim wssak dal Robešpicrre odpramiti DaUtona,
Uačečži júm odprawen byl. Po smrti jeho čekl whslcmec
Lecointrc weřejně w konweUtU tato wážncřflowa: „Nčn:od

bez Uádoženstwi, bez chrámu, bez weťejné boboslužbh,
musi na konec býti národem bez wlasti a bez mrawň,
jenž si:m sobě chystá porobU. Potupa Uáboženstwť pod:
wrátila řsssi a to bUde osUdem každého Uároďa, jehožto
zákonodčxrstwi Uebude spočiwati Ua nezměUitelnšm žcio
kladě mrawnosti a Uáboženstwi.“ We wlč:dUnynl trochu

siťizliwějfsi Uastonpilo tak zwané direklorinm
rokU
1796, jež opanowalo leU, zawúdělo jakoUš takoUšwiru

Napoleon we sporU 8 papeži.

a katolického nábožensiwť afpoň Uepronásledowalo.

potom wystoupil Napoleon
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Brzo

Bonaparte, odstrcmildi:

rektoriUm r. 1799 a Učinil sc konsulem, načež cťrkwi
a wťťe aspoň pončknd se Uwolnilo. Cťrkew Kristowa
w 18. stoletť profsla obněm tUhé zkonsky, zachowawfsi
wstězně UcporUssenoU wťrU PáUš ř Uprostťed různých těchto
bojů, jež arci pťifpěly takš k oťisstěUťjejimn a opatťily ji
siloU noon k dnlfsimU tejimU we swčtě působenť.

q

711.

Nozdled w cirkwi w l9. skoleti.
š. 197. NapoleoU we sporU š paprži Piem 71.

a Biem ml.
Když byla w HorUť Jtalii žaťizena republita, ob:

fadil papež PiUš

Ul. hranice swé šemě,ale Napoleon

přinUtil jej k Uzawťeni mčrU, w Uěmž papež Napoleo:towi
kUš swé země odstonpiti a 21 Ucilionů frcmků útrat
zaplatiti byl pťiUUceU(r. l796j. N když nechtěl PiUš Ul.
odwolati dekrety proti Francič a ciwilni koUstitUcikněžstwa

wydané, odňal mU NapoleoU r. 1797 kraje Boloǧnn,
FerrarU a RomagUU, Uložiw mU pokUtU 30 mislionů
a wybral sobé ze fbirek papežských skwostné rUkopisy a

wzcicnú dila Uměleckú. Nato poslal do Řima inefa
Bonaparte za wyslancc, aby pro republikU w Řťmě
pracowal.
Ll tdhž pťi wypUklém powstúni fraUcoUzský
general DUfot byl zawraždřn, obsazen jesk celý papržský

stút a w Řimě prowolčxna repUblika(r.1798).
Nle P i Uš sl., ojmdejcitiletý kmct Uechtělodťici sc wlúdy,
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NapoleoU we fporU š papeži.

pročež zajat a nejprwě odwežen do horUi Jtalie„ zejmena
do Sieny a Florence, pošdčji do Walence we Franrii,

kdrš tokě sianl 29. srpna 1799.

Skrownú pozůstalost

papcžowa prohlússena za „majetek Uúroda francouzského“
a we profpěch státnť pokladny prodčma.
Myslilo se, že m)nť nebUde wťcc žádného paprše„
cm kardinálowé byli rošprásseni nebo žnjatj a papešjký
stcčt žničen;

ale we wlašfkých

Bencitkeich sesflo se pťece

35 kardinálů, wywoliwsse 14. bťezna 1890 kardinála
biskUpa Jmolského Ebiaramontiž ťúdn fw. Benedikta ža
papeže š jmenem Pia Nl., ktcrý také brzd do Bcnútek
žawťtal. TU Užawťel š Napoleonem smloUwU či kon:
kordát r. 1801, jež pťizUáwala cirkwi opět wčťejné
Uzncini stútU a Uowú biskupstwi (60) rnisto starých šaa
wě:dčlae Yrriže Napoleon hUed š konkordátem tlmto

Uweťčjnil tak žwané organické

člúnkh

r. 1802,

o Uichž fc š papežem Ucporadil a jež stawěly cirkew do
melkébo poručnťctwi státowého: Uicméně byly w tel)dcjfsich
okolnostech jjž i thto Ucwolné poměry U pťirowlxcinť
š pťemoženoU rewolUci welikým prospčchem. Když se

Napoleon r. l804

stal cťfařem francouzským, nad.il fe,

že papežské pomazcinť pťi korUnowacť

zwýfsi

lexskslúwy

jebo, proto požwal Pia Ull. do Paťiže a byl oď Uěho
pomašán;
korUnU wssak Napoleon fobě i mcmžclce fwé
scim Ua hlawu wstawěl Nlo erbhčojnú úcta, ktcxrou lid
papeži wzd.iwal, přiwrdla cťsaťedo Uesnášč; wydledáwal
tedy zámiukU, aby i papeže sobě mohl podrobjti.
NapolcoU žúdal, aby papcež mssccky poddané

oněch

ftútů, š Uimiž Napoleon wedl wálkn, še swé chxě wy:
powědčl a pťťslawy swě zejmena anglickémn loďsth Ušao
wřel.

Y když mU papež

Uechtčl býti po wůli,

kcizal

Nc:polcru

d:e fprsn L txé?pešťe

oťckaditť pťťstaw w Nnkosxě, dokládaje,
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že pcxpexžjest k obrcmč

jedo Uedostatečným; nato obsazen isčim Řťm a konečnř
ohlúfsesxo připojenť ftátU papežsiého k státU sraUcoUzskémU,

papeži wyfašen ročnč důchod a Řťm prohleissen zcxcisaieské

a swobodné mčfto (r. 1809)
núsilněmU, bezdůwodnému
poleona

z cirkme,

PiUš

protestowal proti

odnčtč země a wyloUčil Na:

čemuž fe wsscxk cifcxk w Uaduté pýsse

swé jen posmiwal. Konečně Uň úfwitě 6. čerwence 1809
zmocUili fr franroUzssti wojáci sekerami wrat papežskčho
Kwirinaln, a genwralwstoUpiw do pokoje Piowcx, whzý:
wal jej k odčeknntč se wlady w Řčmč čw zemč. N když

to papež důrazně odmťtl,zajat
poleonowa,

jrst z rozkazU Na:

posašen do zcxwťeUěho
wošu š kardanlrm

Paccou beze wfsi záfoby peněz a odč!wu a nejdťťw pťeš
FloreUcii a TUriU doprawen do sranconžskcho mčsta Grc:
noblU, odtUd pak šasc Uazpčt do italstého mčsta Sawonh,
kdež mUoho nedostcxtkUžakonsel. Nle an w zajeti tomto

nepozbyl PiUš Nl. hrdinné swč wytrwalofti, a zdrňhal
fe potwrditi bistUpy, jež byl NapoleoU o swé Ujmč!jme:
nowal; pročež fczwal si Napolron ke 100 biskUpú Ua
porcde do chťiže, Ustanowiw swébo strýce, kardinala

Feše za pťedfedU (r. 18ll)

Llle sněmowáni to kžúdoU:

cčmu cčli newedlo a porada se brzy š Uepořišellolx rozcnfslc:d

.W zUťiwofti swé pokročil Napoleon tak daleko, že
kardincxlům, kteťi mU prúwč whod nebyli, zakúzal Uositi
pUerrowě roUcho, a mUselitedy w černém obleku choditil

W čerwnU r. l812 PiUš Nlu lm roškaš cifařůw
odwežeU do sranroUzstťho města FontainebleaU (čti: Fonu
teneblčdj; kdhž pak se Napoleon po nesskastné swé wýprawč
RUské šase do Francie nawreitil, dal se scim osobUě š pa:

pežcm do wyjednáwcřni. Qba se smlthli

25.

ledna
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r. 1213 o jedenácti z.ikladnich (prelimirmrslich), člámťch,
jimiž se wlastně papež wzdal stútu cirkewnibo. wasak
PiUš 7ll. wyhradil sodč, aby člúmky ty potUd Uwrřej:
nčny nrbyly, pokud on ď kardinaly o nich je neUradť.
Nicméně Napoleon brš messkani člúnky ty za stútni zei:

kon prodláfil pod nážwem konkordútU Fontainc:
bleaUustěho r. 1813. Piuš fll. ale brzy se pťe:
swědčil, žr by takowouto smloUwou ctrkwi byl welmi
Ufskodil a proto k doléhúuť kardinalů Už24. bťcšna roku
18!3 slawně odwolal smloUwU lU jakožto cirkrwnim

práwům odpornou. dež

pak stála spojenú wojika (ra:

koUské, rUské, prUské) Už na hraslicťch franconzských:
tU
konečně propUsstčn jest pxcxpež zc zajeti a š welikoU slrř:

on

wiel do Řima 24. kwčtna r. 1811, téhoš roku

jesstě obnowil řúd jrsuitjký a núsledeicčho rokU obdržel
stát jwúj nňzpčt.

š. 198. Uwolněni katolikň w NnglickU (r. 1829).
RokU 1689 wdfsia tak zwaná „toleraUčUi atta“
w Nnglicku, t. j. listina o poUhém trpčnť katolikň w zcmi,
kdežto wfsichni ostatni wdšnawači práwo jwobodného
wykonúwáni wčry swě obdrželi. Dle Zákonů z r. 1700
měl každý kněz, jenž úkony bohoslxlžebně konal, dožiwotnč
Uwěznčn býti, ša to wsfak pťeftoUpli k anglickč wiťr kněžť

dostúwalt ročnt podporlt; katolici nesměli statky sobč kUpo:
watil aniž do snčmU nebo k úťadům pťčpusstěnčbýti. Školh
katolické fe nedowolowaly ň ditky katolické byly wyloue
čeny z dědictwť, pokUd nesložily přkjahU proti wčťe swé
žňějř“á.
Jefstč ostťejfsi bt)ly wssak tyto zúkonh w Jrskn,
kdež Ubozť schUdlť katoltci byli m:ceni platiti každoročnč

Uwolněni katolikň w NngltlkU.
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5 milionů liber fstrrlinků jakošto desútek dUchownťm
nUglikúUikým (protestantským). Teprwě r. 1778, když fe
irskú sněm jprostil poručnirtwi anglickěbo parlamentU,
erssenU bylt) wsseckd tyto obmeznjicť šúkazy pro katoliky,
a dowoleno jim, aby swobodnř mobli (w kaplřch) flUžby
Boži a obřady jwé núboženské konuti, a spolu ersseUh
wssecky tresty proti knčžtm; taktéž mčli prúwo ndnč
statky od jinédo kUpowati nebo děditč a je zase jiUěmU
odkazowati; podobnč mohli dýti nejen porUčniky a Uči:
tcli jiUúchl ale i prúwnimi zástupci a poslanci do sněmu.
Nwsiak r. 1801 spojen jest irský parlament š an
glickým a slibeno při tom dcřti tatúž prúwa Jrčanům
jako Nngličanům. TU tedy žúdali katolici za práwo. aby
též woleni býti mol)li do jnčmU a mčli pťistUp kU wssem
weřejným úřadům; kddkoliw wfsak pťisiel podobný nawrh
na dcnm poťúdek w nowém rošssiťeném parlamčntč an:
glickém, wždr) br)l šamitnut, a pťedstirano, že katolici,
jfouce pod mimozemisou dUchowni wrchnosti (papežem),
UejjoU spolehliwi a wěrni poddani angličti.

Nokn 1810 zťčzenbyl za tim účelem zwlásstnť
spolek katolickh,
jenž měl se ponže zasašowati o
wymoženi úplně rownoprúwnosti katoltkúm irským. N
wskutkU byla
ojwědčowúnim
watelstwem w
je k němU ša

činnost jedo tiskem, schůzcmi, šádostmi,
welitú; owládalt wssim katolickým obyo
Jrskn a každý produdllý katolik pťihlúsil
člena. Zakladalelem fpoltu byl wedlé wýe

mlaného Shiela Daniel OllConell (čtiOkoneld, hor:
liwý katolik. proslUlý ťečnik a neohrožený adwokát irský,

jenž szemi filamť zafadil se o rownoprúwnost katolikú
š protestanty we swč wlasti, žwolen byl i do snčmU
anglického a pozdéji za pUrkmistra w DUdlinč. Q čiUe
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nosti swé fwšdčť Uejlčpe Q7Conell fáln r. 1842 w jed:
Uom spiču dokládaje: „Po mice než 20 let před emaUš
cipaci složčno bylo na mne bťťmě wěci, o kteroU jfme
fe Zafašowali. Jú měl shúnčti fchůze, pťťprawowati Usne:
ssenť, opatřowali odpowědi na dopify, mnssčtťowati wěc
každébo,

kdokoliw fobě stěžowal

do Uějakšbo Ublťženi,

měl jfem bUrrowati ospalce, rošebťiwati wlažUé, krotiti
prndkě a pošpálené, wyhýbati fe mělčinám i úskalim
Zákoch, miti sc Ua pošoru pťed rozmahajick se zradoU,
a neUstále odrcižeti Uebezpečně útoky mocUých a četuých
Uepťátel wčci. W té době cx po wice než 20 let Učbylo
dUr, abych nebr,)l jedUU Ueb 2 hodiny Učkdy i mnohem

wice newčnomal pracowúni

ša wěc katolickou, nřpřijt:

maje a Uedáwaje si Uc:bťšeti odmšny jakšš cmi Za ofobni

wýlohy, které jfem Učinilwe profpěch agitace.“

Nebnlo

owssem tak těžko, Zčskati w té wěci 7millionowý lťd, kde
se jednalo o jeho oswobozenť, ale těžfsi wčci bylo, po:
boUťeUč mysli jejich Udržčti Ua Uždš, aby fe násilných
pťechmcxlů Uedopnstili.

Nedbaje

Ua wfsecko pťxrxkúžky,jež

stokrát jej přeťomčwaly, opět powftal wždy Q!CoUcll
k UoměmU činU, až konečně pťičinčnim a wýmlUonsti

miUistra Prela dne 1Z.dUbUa k829 prohlčxsjememan:

cipace (oswobozem)či rownoprúonst
liků

irsiých,

kato:

t. j. že mohli býti woleUi do parlnc

mentU a státni úťady šastciwati, ch jiný fpůsob pťčscchy,
katolické pťeswčděeni UeUrážejicť, zawedm br)l. Zato Ua:

zýwún jest BxCoUellwůbec „Q swo b oditelem“.

Dalfsi

jeho fUaha čelila k tomU, aby zrnsscno bylo zákonodárUč
spojeni Jrska š Llnglickem čili abd Jrsko mčlo swůj
wlastni parlamcnt, o čež hlawnč we sněmě ď UeUnawcu

Uwoluťui kňtoliků w Augljcku.
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UoU pilk ač marUě fe žasazowal, zawrhUje arci wssecko
Uúsili a wssrxliké powstálti. (xťxr. 1817.)

Wedlé nšdo púsobil nejwic pro oswobozenl irsiých
katrlťků protestaltt Kobbet
swými listw o txakzwané
„reformari katolickěcirkwe wNUglii Uweřejnčnými nxxjprw
we jwém čajopije (r. 1824). Wywolrn pak do fUčmU
účiukowal w témž fmšru i dúle až do fwé fmrti

(r. 1835).
WelkoU w.ižnoft

wěci katolické šjedUal w QlUglii

proslUlý Učemc kardichl Wiseman,
kterýž důkladltými
jpify swúmi četné dřededky protestantň o rirkwi kato:
lickč: wywrátil.

Jeť)o

snxahám pťedewssim jest

dčko:

wati, že papcž PiUš lx. r. 1850 Ua mistě dosawadnťch
wikciřů aposstolských ťčdeě biskUpy
kxatolickéw Ynglii
Ustčmowil a tim k roškwětU katolické cirkme w zemi télo
wr,ďdcxtUě přispšl.

W Uowčxjfsidobě i mezi anǧliku.iltskými protestantU po:

Zornhodně šjewy fe Uaikmnji. Na uinersitě

Q:fordské za:

čal od r. 1843 flowútný UčenčcP U sc U Uprawowati sblťžeUť
se anglikaUů š cirkwť katolickoU; mUozi žáci jeho (Pnn
scitč) skutečně stali se členy katolické cčrkwc a hnUti PU:
sey:em probUšeUě trw.i dopofUd. Důkazem tobo jest we:

ťchý list, jež RitUalifté

(tacť axtglikciUi,kteřčw ob:

ťadech čili ritech se sblišnjč š cirkwť katolickoU) r.1876

zaslali kardanlU Manngowi,

arcibiskllpU Wxxstminster:

skémU, šcřdajťcc ža prostťednictwť jeho k tomU rili,
aby se š mateřskon cirkwť ťťmskoUfjednotiti mohli.
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š. 199. Sjcdnoccni Řckowč w anich za cara Mi:
knlússe l. a Lllcčandra ll.
. RokU 1590 spojili se ťečtť křeskančw Polsku š katoa
lickoU cirkwi Ua fynodč w Brestn, majice ncizcw „fjedno:

ceni Řekowé.“

Při prwnťm děleni Polska r. 1772 pťi:

padla jedna čě:st země š arcibikapslwťm w PolockU k ruskě
ťissi: a tehdeiž počitala sjednocenxi ctrkew 12 milionů
wčťicich w 13.000 farnich osadúch a še 261 klússtery dle
ťehole fw. Basilia; pťi drUhšm dčleni pťifsla skorem
wssecka spojenú biskUpstwi do punstwi rUfkébo (r. 1793).

Nle cťsaťownaKateťina U. (r. 1762u1796) Utlačowala
welice katoliky thto; odňawssi jim metropolitni sidlo
w Kiewč propůjčila arcibistUpstwi to rozkolnikům, po:
tlačila

mimo

erssila
fbor

Polocka

wssecka biskUpstwi sjednocených,

wssccky klássterd (Basilianň)
misionaťský

š

a šaťťdic zwlňsstni

rUských (rožkolnických)

kněži„ kteřť

š úřadniky a wojúky núsilim odwraceli lid od jednoty,
pťiwedla jich tťmto fpůsobem k 8 milionům k od:
padmxtť.

Nejwčtssim pomocnikem jejkm wdjle tom br)l katolický
arcibijkup latinskébo obťadU w Mobilewě, jenž toUžc
býti také předstaweným sjednocených wěčicich řecké cťrkwe
k tomU dťlU se propůjččl. Teprw za nastUpců Katcřiny,

carů Pawla l. a Ylerandra l. mzmohla fe opčt cirkew
ratolickú w RUsich, ale car MikUlčxš1. (r. 1825u1855)
šničil jč storem úplnč. Nejprwé zapowčzeno wssem obo
chodnťkům, prodčlwati wzdělawatelné spifr) nčxboženské kU
potťebě Řeků fjednocených, Uato erfseno dosawxidnč zřču
zenť sjednocené cťrkwe, jež dána byla m)ni pod dohlťde
rUskěho ministra ojwčty, a mťsto metropolitů Ustanowcno

Šjeďnoceni Řekowě w Rustch.
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Uowě cťrkewnf kollegimn pro katolťky (r. 1828);

koUečUč

pak celý ťúd BasiliaUů byl potlačeU (r. 1832)
Nic Ucpomábaly stefky cmi profby papeže; Ucbo brzy

potom wysslo pčt Uowýchúkazů proti

katolkkům;

w nich porUčeno nejprw wychowáwati wssecky děti ze
smťssených manžčlstwi we wťťe rUské; dcile latčUssti kněži
nesměli sjedUoreUým Řekům ani w nUtUě potťebě po:

dúwati swútosti; wůbec nemělo býti žádného fpojeni a
wzčxjemnosti mezi katolťky a sjednocenými; mimo to wssecky
dUchowenské wyšssi i Uižssť fskoly a ústawh bhly žrUsseny
a bohoslowci měli stUdia swú jen Ua rUsiém ústawě ko:
Uati; konečUě i oUo koslegium katolické od r. 1828 bylo

podťčzer zcela ruské shnodě.
Nno dekrety thto carské množily je UeUftcile, obe
merjťce a UtiskUjčcckatolťky wsfemožným spůsobem. Dle
nich Uesměla býti žádnci papežskci listina w Rusich ožnau
mowána; každý, kdoby obrátil Rusa Ua karolickoU wťrU,
měl býti pťťsně pokUtowún; každý břskUp mUsel odstoU:

piti jech

kostel RUsům, ano Ustcmoweno, že fmi

býti

kostel katolický 8 knezcm jen tam, kde je pťi sobě 100
čijel neb 400 obywatelů, jelikož ale mnobč obce polské
byly malě a rozptýlené, bylo Ua žcikladě onoho úkazU
mnoho farnťch chrcimů katolických úplně erffeno:
Ua
poUtnim mkstě Počajewě B klússterem a chrámem katoo
lickým, jež zrusseny byly, zřťženo rUské biskupstwi; tak:
těž wc Warssawě a Wilrxě odňaty katolikům pťekrúsné
dwa chrámy k Uowě zťizeným bisknpstwťm rUským;
w diecésich Lucké a Kaměnecké museli katolčci a sjednon
ceni četUé kostely Nusům postoUpiti, cm k jich účelům
je hodily,

a w katolických chrcimich zaké:zciUo Učkomn Ueu
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známěmU podáwatť swútostť„ čimž se mělo wsseliké pťeu
stUpowáUi kU katolické rirkwi šamešiti.

Konrčně dowrfseno bylo

dilo

toto zrádným od

ckrkwekatolickér. 1839 odpadUUtim

ceúých biskUpů

3 sjedno:

w čele š Josefem Siemafkem,

kteťť š 1305 kněžťmi prosili o přijeti do rnské cťrkwe a
2 misliond katolikň tstč a Ušlsilťmza seboU potúhli. Roťu
pak nčisledelciho meeli kněžť katoličti pťedklúdňti ká:

šani dřiwe prestawcným

swým kU fchwcilenť,aUer jen

předčitati lidu tčxkow.i kxiščmi ktera š wyšssťch west br)la

fchwúlena; kdobd pak přeftonpil z Nufů k cirkwi ťatoo
lické, tomU bhly statky zabaweny, a on fúm w klafsteře
wěšUťU a tak k náwratn do rožkolU dochen; taktéž šaa
weden opět w Polka rUský kalendúť misto opraweného
kalendúťe Řehoťe xlsl.;
stawba nowých chrúmů kato:
lických na nowo obmešem, dosawúdUť počct jesstě zmena
ssen, a statkh

biskUpské i kapitolUi

w západnčch

krajčch

šabaweny.
Po dloUhých wyjednáwúnťch š carem Uwečeril o
tom wfsem papež Řehoř xsl.
r. 1842 welrý srmme
spiš„ kdež wssecky tdto útijky Uwádi a doklady wšro:
hodnými odůwodňUje. Nle i pak trwalo pronúsledow.inť
toto dále; zejmena ersseny wssecky klásstery milosrdo
Uých sefter,

a
a
š
r

jakož i wssecky katolické tiskúrm)

po krajich,

wěrni katolťci do Sibiťe odwúženi beš rozdilU stúťi
pohlawť N teprw po osobni schuzi cara Miknlasse
papežem a rozmlUwě oboU r 1845 w Rťmě dosahlť
1847 katolťci w RUskU jakési Ulewd BohUžel wssak

ša UástUpceMikUlússowacara Nle:and

ra ll. (r. l855)

jsoU poměrh kňtolťků w Nnskn politowáUi hodné; zee
jmrna od posledUiho powstánť Polského, takžc paprž

Rozkwčt BoboslowelkčliteratUry.
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PiUš l)(u rl 1864 w okrUžuim listě (encyklice) stěžowal
fobě bisiUpům katolickým Ua wsseliká bezpr.ňwi katolikům
w Rusich ččnčná; totéž opakowal papež we fwých allo:
kUcťch (weťejných promluwúch) w konsistoři kardinalů
r. 1866 a 1867, načež zwlússtni stčxtni fpiš o tom pro:
Uásledowúnť byl w Řťmč wydún. Nebok w té době od:

tržena jest posledni diecéjc sjednocených

Řeků

(Cbelmská w LUbliUské gchrnii)
od katolickč cirkwe a
pťipsúna k cirkwi rUské, a odpadáwáni katoliků wůbec
dělo se (r. 1875: 243 obcť š 202 kUěžčmi a 236.600
osadUikU diecéfe Chrtmské) na rozličnhch mistech w tak
četném počtU, že z toho Uejlépe poznati lze natlaf wlády
a různé Uásilné prostťedky jejť k odwrúcenč katoliků oo
rirčwe k rUské wiťe.

š. 200. Noztwčt bobosloweckčlitcratury zwlússtč
w Nčmcckn.
Weliký pokrok Učinila wěda theoloǧickú we wssech
fwých odborech práwč w tomlo stoleti,
chtěsic fe dúeep

stojnč po bok postawiti jiUým fwětským wědám. Mnoho
přifpěla k tomU owssem i ta okoťnost„ že protestantskč
bohoslowi tolikéž weliký profpčch žwlásstě w biblickém a
dějepifném odwětwť činilo. Nadto pčxk nowowčká silo:
fosiee, opustiwfsi UáboženskoU púdU, wybizela mocně kao
tolické Učcuce bohoslomecké„ aby númitky proti wiťe či:
Uěné wywrútili a UaUkU katolické cirkwe wčdecky opoda

statUili. Z wýtečuých wtom odledu fpifowatelů múžeme
zdc arci jenom Uětterá jmena na doklad položiti. Tak

wynikl w ol,xlrdUobranném či apologctickém
šeo
jmena Španšl Balmeš, Nnglrččm Wifeman, FrancoUz
Nicolaš, Němcť: Drey, Wofen, Hettinger, Mšhlr:ro
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Ehrlich (profešsor w Praze) a j. W obledU wěroUčném

(dogmatickém)

winkli Wlach BerroUe, Němci: Lieo

bermamt, che, KUhn, DieriUger, Schweš, Bcrlage,
HciUrich„ KleUtgen a j. W oborn dějepisnčm
proup
slUli: FrancoUz Rohrbacher, Němci: Theiner„ Stolberg,
Hortig, Dšllinger, Ritter, leog, Hefele, Gfroerer, Friee
drťch„ Gamš, Ginzel. Gršne, KraUš, Stabell a j. Q
fpify swatých otců cirkewnjch čili o patrologii
a
patristikU
masi zwlússtni záslnhU FraUcoUz MigUe,
Nčmci: Mďhler. Fešsler, leog, Reithmaher, Thalhofer
a j. W mrawowědč či w morčxlce wynikli Němci:
Hirscher, Probst, Martin, Simar a j.; w pastýťském
pak bohoslowi čili w pastorcilce:
Sailer. Nmberger,
BeUger, Kerschbanmer, a w jchotliwúch jejich odwět:
wich:

SchleiUiger

a Lusz (w homiletice)

Hťrscher a

Schuster (w katechetice);w cirkewnim prúwU Moy,
Walter, Schnlte, PermaUeder. Bhilippš a Wering.
Q stUdiUma wýtlady piima swatého (w biblickém
oborU) maii zwlásstUťzúslUby: Wlach Wercellom, Němci:
Haneberš, ReUsch, Langen„ Reithmaier, Schegg, Nllioli,

Loch, Reischl, Bišping, ReiUke a j. W kazatelstwť
wynikli: Wlach Wentura, FrancoUzowé: Larordaire,
Rawignarl, Němci: Sailer. Beit, Westermayer, Fšrsterl
Jarifch, Zollner, a j. We filosofii
Ua křeskanském
zčlkladě pak dwě sskolh: Gčmtherowa a Kleutgeltowa
š mUohými stoUpenci zUámými se Učinilh. W oborn

eUcyťlopaedickém

či bohosloweckém slownikU Uao

UčUém proslnli wydawatelč Uěmečtť: Yfchbach a Wet,xer
9 Weltem (we FrýbUrkU); mimo to pak wydčlwá se

mUoho časopisů

wědeckýchceny trwalč.

QsUdy papežskčhostňtu.

š. 201. QsUdU anršskébo
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stňtU.

Hned po boUřliwých Udúlostech ťťmských rokU 1848
a Uásledeťcich hleděla strana pťemrsstěnúch wlašských Uá:

rodowců (lrčrliUuiZZimi) na Sardinii„

chtějťc aby tato

Jtalii celoU sjednotila. Proto také požadowal r. 1855
jardinský ponmocnik Caonr (KawUr) nu mczinúrodnťm
sježdU (!onserencť) wlč:dnťch zástUpcú ewropstých, aby se
poměry italské a šejmcna ťimské zkoUsselya opramonoalyu

Zatim wssak spojil se král fardinský Wiktor Emanuel
okolo re 1859 š francoxczikým cifaťem Napoleouem Ul.
na ten účel, aby mU Francie dopomohla kU wládě nad
celoU Jtaliť.

Napoleon

skUtečUěfe té wěci Ujal Uejdťiw

lsiť pak nasilim zjednal králi Wiktorn EmanUelowi celé
Lombardsko,

které k RakoUské ťifsi Uáleželo, awssak po

nesskastných bitwách u Magenty a Solfrrina we wálce
italskě r. 1859 k SardinskU odstoUpeno dylo. Mimo to
Napoleon anrhowal, aby wefskcrězemčwlašskě twoťily
ieden fpolek pod dozorem papeže. Nle když se wčwodstwč
Toskana ť Modena proti lakowěmU spojeUť opťely, wydal
sám Napoleon mezitťm žmlússtrtťfpčfeklPapež a fjezd), w
Uěmž dokazowal, že wéwodstwi ona k tomU tedy Uemajť
UUcena býti. ale že papež Ua Řťm a jeho okolť ůe son

wládoU obmezen býti má, a dotýčUi obywatelě, že po:
wssechným hlasowánťm sami bUdoUcť swůj osUd rozhod:
Uouti majť. Už w bťežnU l860 pťipadla tťmto bezpráwu
ným a núsilným spůfobem meliká část papežskěho státU,

známá pod jmenem Nomagna

pod sardinskoUwlúdU.

Papež sice whlUčowal púwodce a podporowatele poe
wstánť tohoto z cirkwe a dowolúwal je také podpory U
welmoci ewropských, ale bohUžel ďez wýslede.
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OsUdy papežsrčďo stuw.

W týž rok 1860wkwčtnU wtrhl Garibaldi ozbrou
jen do Sicilče a w žčiťkaž do blawnťho města Ncapole
problúsiw se za diktařora, pročeš král Ueapolský FraUtť:
ssek. ll. Utekl se nejprwé do pewnosti Gaety, a pak do
Řima k papežř. Sardinská wláda sice, majťc w čele

ministra Caonra

chtčla bned přewziti dobyté Neapolsko,

ale w cestč jř stúly jesstě kraje papcžskš znúmé pod jmeo

Uom Marky a Umbrie, práwě mežř sewcrnk a jižnt Jtaliť
w prostřed položené. J chtěla pťimčti proto papeže
k tomU, aby pťipUstčl w těchto krajťcb swých hlasowúni
lidU, komU by chtčli wládon patťiti, l čemUž arci papež
nepřřwolčl. Zatim Umč!la si to wlúda Sardinskči Učisilim
a lstť Už tak zaťťditi, že když se wojsko italskě bližilo,
w Učkterých měsiech papežstých sc přemrsstěnci proti paa

peži prohlásili. TU zťidila papežskúwláda sbor dobroo
w o lnický ž katolických zemť. šcjmcUa Francie, Belgie
aJrska„ asi 20 tisic čitajici w čele š proslawenými frano
coušskými generúly La Morcišrem a Pimodanem. Nle
sardinské wojsko potťelo zreidon a mocť sbor papežský
w ťijmx 1860 skoro úplUč na wýfsiUách Kastelsidardu
ských, takže se po 11 dUech poddati mUsel. TU postawil
se sardiUský král Biktor EmaUUcl silm w čelo wojska,
po bokU Garibaldiho wjel do mčsta Neapole, prohlásil
celé králowstwť to za jedUU čcist swé ťksse, a dne 17. bťea

šna 1861 přijal nú;ew „krúle Jtalskébo“, načež snč:m
„italský“ fkorcm jednohlastrč napťed již prohlasil Řčm
za hlawUť město Uowébo krúlowstwč. Pončwadž wssak
Francie w té době jesstč š tim nrfoUhlasila, ponechún
byl tedy jesstč Řčm š nejblčžsstm okolřm papežč,
ale ostcxtni kraje zůstaly již podrobeny kreili fardinu
sko:italskčmll, takše papršskr) stát jiUdy š 8148
mť:

QfUdh jpe:pežskčhosiňtU.
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lemi zomě a 3 milliko obywateln zmeUssil fe na čtwra
tiUU, totiž na 214D mil š 700.000 obywatelů. PoUču
wadž pak w té dobš zawedl Napoleuon „zúsadU Uezakroa
čowčmi cizich mocnosti“, nemohl se papež Uaditi odUikUd
žúdné pomoci a tUdťž hájil dosawúdnť majetek swůj jeU
mohUtUým flowem swým (allokUcemi) a tresty cirkewnimi
(ex:kormmikcrcemi)u

Nwssak neUslúlerst tato Uclťbila fe ani JtaliaUům
a jich králi BiktorU ani fraUcoUzskémUcťsaťiNapoleomx Ul„
proto Uzawťeli oba 15. šáťť 1864 smloUwU, w kteréžto

slibil krúl fardinský, že an fám nchde

čťUiti útok Ua

žemi papežskoU, aUťž kobo jiného Uechú tak činiti, dcile
že fe pčestčhxxješ wlúdoU fon do Florettcie w TofkaUskU,

a Uičebo Uamťtati Uchde proti zaťizcni famostatUého
wojska papežskčho, aU Napoleon ša 2 leta wojsko frcma
coUzské ž Řťma Uazpčt domU powolci. SoUdUi požoro:j
watelé pošUali hned, že to UeUi we profpěch stútU papežu
ského, ale dozajista t wúhodě itčxljké, což i fněm drzským
fchwúleUťm smloUwy dotwrdil a bUdoUcUost skUtečUědoo

swědčilň. Pťissel rok 1866; Jtalie dohodla se š PrUskem
proti RakoUskU k wúlce. Jtaliani byli sice Ua hlawU po:
ražčrli U CUstozšy od arciwéwody Mbrechta a Ua moťi
U Wisu od admirčlla Tegetthofa; když ale U S:řdowč
zwitězili PrUsowé Uad woji rakoUskými, bylo RakoUsko
doUUcer odstoUpiti NapoleoUowi lU. BeUcitsko, Uačež
teUto po UžawřeUi mťrU we Wťdni darowal BeUč:tsko

JtaliaUům. Garibaldi wsfak Uemoha se dočkati pťiwtělent
Řťma, še sborem dobrowolUťků wpadl w žúťi l867 do
úžeřřli papežskéťjo a pořažii

řď Uěkoťika sřúžkúch iďojsko

papežskč; tU wssak UUceUa byla

wlúda

italskči dle wýu

siownšho šUěUi smlomdy proti Garibaldimu

zakročiti,
ZU

181

q!čehredstartstiaý.

ano Napoleon poslal sem fwé loďsiwo súm z Francie
geUeral jeho obsadil Řim a porazil Garib aldiho U MeU:
tany 3 listopadU 1867 čimž ŘimU arcč zjednčm pokoj
ale jen na kratkoU dobU

TU pak we walce francoUzskox

prUské r 1870 kym:la Jtalič whodná chwtle k pťiwtělerli
Řčma pročež wžnefl italský sněm dotnčnoU žadost kwladě
a 8

zari pťekroččlo wojsko kralowske hraUčce papežske

země a 20. zúři obsažen

Řim

wojskem wlaským a

núsilUč pťipojen kU krúlowstwť italskémn a prohlússen ša
l)lawnť město jeho, Uačež krúl i š úťady r. 1871 se tam
pťestčhowal do papežského palúcU KwirčUalU

Donejme. že nadejde zase doba, kdy Prozťetelnoft
Božská papeži ŘťmskemUUzemt, které přeš 1000 let plným
pramem držel zase anrati;
a dčkujmež HospodinU ža
to, že nyUějssi papež, ač zajatcem
jsa italského UsUr:
pcitora, pťece i w zajeti jwém neohroženě háji sw o bo d U

cirkwe

katolické.
š. 202. Eirkewni pťebled statistický.

l. Núboženstwi.
Wětfsi polowice wesskerěho lčdsiwa jesi jesstě pokxči:

žena w pohanslwť,

neznajic jediného Boha; pohané

b!xdli nejwic we wýchodni Nfii a anitť Llfriky; tčetina
Znich pťiznúwá seknábožensiwť BUdhowU (pčeš 200 mill.)
a Brcchmy (pťeš 100 mill.), jini jsoU náboženstwť činsko:
indtckébo (dle KonfUcia), oftatUť pak hrUdť modláťi.
Wice než čtwrtina lidstwa přiznciwá se k nábožeUstwi

kťestanskémn

rozličných wyznáni, meži nimiž Uej:

četnějssi jsou údowé cčrkwe katolické.

Mohamedanů čili moslemillů

ťitú fe nynť asi

160 millioUů, a nejwtce jest lich w asiatském TUreckU,

Bťrdlrd statisttcký.
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w Persii, TatarskU a w Jndii, w cclkUasi 70 millionů;
w Ewropě

jsoU jen w TUreckU a to U weliké menssinč

(asi půl drUhébo millioml) mezi kťeskanh(asi 15 mill.);
w Nfrice Ua fewerU q na wýchodě jest jich k 80 xnill.

Jfraelitů

čili Zidů jc w celkuasi 8 mill. a pťe:

býwaji nejwice w Ewropě a w Llsii.
W celkU počita sc lidstwa wsscho něco okolo tifťce

mčsliomx; jinť kladoU až 1300; a hlawnč pro ncUrčitost
obhwatelstwa asiatskébo žcjmena w Čťnč, jakož i we
wnitťnk Nsrice tčžko jest jisté čislo Určiti

Náboženstwi křestansté

děll sc na siUdinUťim.

f kých (latčUských) či zcipadnich kťeskanů (katolickác cťrkew)

a Ua křeskand wýchodni (řeck.ú cirkew).

Katoliků
1?7

počitajť k202 millionů, mezi nčmiž

latťUsiých a 5 millionů

sjednocemšch wýchodnich

(Reckých u armenfkých n maronitsiých nu syrskýchlJa:
kobitůj, chaldejských ťNcstorianůj uo koptických w syro:
chaldejsit)ch lTomúfsowsiúchj)

WyzanačU wýchodňi

cčrkwe jest asi 75 mil:

liomx mezi Uimiž 69 mčl RekU nejjednocených (schiš
matiků či RozkolnikU), Nrmenů 3 mill Ethiopsiých
wHabessi, Syrsiých, chaldejských (Nestorianů), Koptických
(moUofysitů), sdrochaldejských (Tomússowsiých).

Prote stantů
ač jsoU asi na

ččtáfe k80 millionsx(jinť 90 mill.),

40 wětfsich a 110

meUfsčch tťčd (jekt)

rozděleni; z enich jcst LUterúnů 18 mčll., Nnglikanů
15 mill., Ewangelťků fpojených (LUteranů a Kalwt:
nistú) 12 mill.; dč:le7 mille Kalwinistů (helwetů), 6 mill.

Methodistů, 5 mill. prešbyterianů a baptčstůa 12 misl.
ostatnich.

Dledťlů

swěta je katolťků w Ewropč148mčl.,
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Pťehled statistický.

w Nsii 3, w Nfrice 5, w Nmerice 42 a w AUstralii
4 millionh, w celkU okolo 202 mill.

W eropě

pak počitame katoliků 148, prarwou

slamných (řeckorUských) 70,

protestantů

71,

a

Zidů

5 mislionú.

Dle jednotliwých

zemi ewropských počť:

túme katolikú:
we Francii Zše w RakoUskU 28,
w Nělncťch 14, w ŠpančlskU 13 mislionů; prawoa
s lawných w Rusich 54, w TUreckU5, w RUmunskU4,
w RakoUskUpůl třetťho misliomx; konečně protestantčx
čitá fe: w Němcťch 25, w Nnglii 24, w Šwedstxl 5,
w RUskU 4, w RakoUskU půl čtwrta millionů.

W RakoUskU počťtú fe 27„914.599 katoltků
čimských, t. j. 23,964.185 latinstých a pak sjednocených
3,942.168 ťeckýcha 8246 armenských.

Prawoslawných
počktáse 3,063.319.
Ewangeliků
(protestantů)jest 3,504.262 a sice
aUgšbUrskéhowhžnúni 1,362.327,

helwetskěho2,141.935.

lrtnitarů pak jest 54.648.
Zidů je žde 1,368.907.
W Čechúch počitáme katolčků

5,607.998 a sice:

w Pražskě diécesi 1,730.009, w Litoměťické 1,382.880,
w Kralohradecké 1,382.916. w Budějowickš 1,112.!93.

Ewangelťků

okolo 108.842. Z nich w Pražské

diecési 42.403 (aUgšb. 32, helw. 10 tisic), w Litoměu
řické 16.378, w Kralohradecké 50e061, w BUdčjowické

asi k M0.
Zřdň se čitá w Čechách 89.539.

ll. BiskUpstwč katolická.
Co se týče počtU bisknpských stolic w celéka:
tolické

cirkwi poččtámc (dlc udňni z r. 1861) jich:

Pťedled stattstlcrý.
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w Ewropě 114 arcibiskUpftwi,
w Ysii
2:1
„
Zd Yfrice
eu
„
w Blmerice 21
„
w NUstralii
1
„

498 biskUpftwť,
50
„
11
„
122
„
9
„

w celkU 160 arcibiskUpstwť,

690 biskUpstwť,

w
w
w
w
w

Ewropě 14 aposstolských wikariatů
Nsii
57
„
„
Nsrice
13
„
„
Ymerice
9
„
„
YUstralii 8
„
„

.w celku 101 aposstolských wikariatů
dohromady 951 (Uynt do r. 1877 wzrostl počet teU
asi na 1090), aš
těch je 865 latinských, 35 čtxckýchB
18 armenskýckx, 13 syrských, 10 chaldejsiých, 9 maroUit:
ských a 1 koptickě.

W Ewropě pakdle jednotliwých

zemi rozec

žnawčime teUto počet bisinpfkých stolic wůbec: w býw.
stútU papežském 69, w NeapolskU 91, w Sicilii a na
Maltě 18, w Toskaně 22, w ModeUě a Parmě 10, na

Sardinii 11, w Memontll 19, w Janowka 6, w Lom:
bardskU 9„ w Benútka 11, w Špančřlťch :59, w PorlU:
galich 19, we Francii 86, we Šwýcarech 5„ w Belgii 6,
w Hollandech 5„ w Německu 27, w RnkoUskU64, w Briu
ranči (xelUglie, Srotjko„ Jrsko) 44, w RUsiU 20, w Šwéd:
siU 1, w aneckU 17.

W RakonkU poěitáme arcibřskUpů katoliu
ckých latinfkých 11 a sicewPraze, BlomoUci, Lwowě,
Widni, Soonhrčde, Gorici, ZúdrU, ZáhťebU, Bstťibomčx,
Jagru a Kaloči; dale sjed Uo ceUč řocké 3, (we Lwowč
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Doslow.

ťeckého a armrnského a w Blažejowě ťeckého) a pra:

woslawné

2, w Karlowictcha w Sibinie

Pak jest w Rakonskn biskUpů 43 katolických, sjed:
nocených 7 a prawoslawných 9.
dW Čechách json Z bčsrupsrwi.
Liromčččckéod
re 1656, Krasohradecké od rokU 1661„ Bndějowické od

r. 1785.

Doslow.
e
Konťime thto „obrazy z dějepisU cirkwc Púně,ee
w nichž se w sonstawném pťehledU wypisUjť jen hlawa
Uějfsi Události od počátku cirkwe až do Uassi doby.
PozUali jfme w 1800le1é době této wssestrannoU
činnost ckrkwe, kteroU krozjsiťeUč a Upewnčnť králowsiwi

Božiho w rozličných dobách š nenanenoU

pili rozwi:

Uowala, wyplňUjťc tak wleefsenolx úloť,m, od Božsičho
zakladatele jť UloženoU: cxwssakpalťjli jfme také na wfse:
liké ty přrkúžky a fskůdcr jesi, kleťť wnitť i zewnitť ji

znepokojowali i zadržowali, a ji rozdělowati i porussowatř
fe fUažili, hledťce ji fwésli, kdyby možno bdlo, kúčelům
swým sobeckým na cefty, od cťle jejčho odch!,dlně. Než
cťrkew, pewně doufajkc w přislibenč neklamUčho swého

půwodce Uebcského a opřrajťc fe o fwcxté jeho UčeUii
žťčzenť na základrch apofstolsiých. Unitla fskastně wssem
těmto nástrabúm a Uebezpečim, a wťtězUě lelcstila sobě
dalssi ccstU k Uwedenť wsseho lidstwa do samospcxsitelněho

lůna swčho.
Zdálor se sice již mnohdy, jako w časech Ukrutného

proncřsledowánč wladaťů

řimstých nebo za Uáwalxx di:

T)oslowa
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wokých Uárodů U wfseobecném stčhowcini, jakož di w fmUt:
ných dobúch wfse poblchťcibo blUdU Nrianského a mečem
sobě cestU klesticido Mohamedanišmxx, poslrdně pak we

wěkU „reformace“ l6tého stoleti n,

zdúlo se, dime, že

by mohla konečně sUad pťece cirkew podlehnoUti, an je
proti ni takťka celý jwět pozdwihm:l: ale i tU UcopU:

stil ji Pčm, přijda w čaš še fon wfsemohollci pomocť
a wszdiw
w ni muže swaté, Učené, statečné a obč:
tawé, aby Jeho milosti jsoUce sileni, zastawili proUd
boUřljwých a Uičicich wlU těchto a pokračowali w dile
od Krista cirkwi Uloženém kU chwále Boži a spcisc lido
stwa. NášUi papežowé, UeUnaweni biskUpowé, oswťcenč
kazatelowé a spisowatelowě, Uadfseni kněži a zbožni ře:
holnici, proslUli sněmowé cirkewni a swědomitť křea

skaUsstťwladařowé š četm)m zcistnpem horliwých wěťl:
cich fpolcčně šajadili fe o wzrůst a rozkwět cirkwe Pánč.
wiry a zťizenť jejiho, a Búb žehnal fjlechetné snaze této

w dobč pťihodně dle Uezpytatelné swé mondrosti. J er
slussi tUdiž ani w m)nějfsi pčewratowé době malomyslněti
aneb Ustciwati od společně práce w cirkwi Púně Ua zweo
lebeni jeji a spúfU lidstwa: Uýbrž š pewnoU odhodlac

nosti a erblomnoU důwčroU w Pána konasi dilo Boži
dle Uaťťzeni Kristowa a pťikladn jwatých apofskolů, dle
wzorU prwotnich otců cirkewnich a wssech horliwých
oslawencň Božich, tak aby se Uaplnilo slowo knťžete apou
sitolskěho swatěho Petra:
nše neUi jiněho jmena pod
nebem daného lidem, skrze kterěž bychom měli jpaseni
býti,ee leč „jmeno Púna Uasseho Ježisse Krista.“ uu

(SkUt. 4, 10. 12 )

(Mdsnh.

Středni wěk.
(PokračowúUť.)
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