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Zdeněk Kalista
Téma "Křestanství a české dějiny” je téma časově velmi rozsáhlé, neboí krestanství provází naši historii od jejích počátků, tj. od doby, která nám poskytu
je první ve vlastním slova smyslu historické zprávy o naší zemi a jejích obyvate
lích, až do dneška» Je to i téma velmi komplikované, poněvadž vedle vlastního ži
vota náboženského zasahuje od póčátku i jiné životní oblasti: politiku, kulturní
sféry všeho druhu i sociální a hospodářské utváření vznikajícího, vyspívajícího
i vyspělého státu a národa. K tomu, abychom je vyčerpali, bylo by potřebí ne čatsově vymezeného pojednání, ale díla obsáhlého, mnohosvazkového, doprovázeného
snad i souborem nejdůležitějších materiálů. Naším úmyslem však je podat jen
stručnou informaci, zaměřenou především k bodům, v nichž nověj
ší bádání revidovalo, reviduje a bude musit revidovat pohled na vzájemné vztahy
mezi křestanstvím a českým státem a národem od jejich počátků až po naše dny. Má
to být jakýsi kratičký přehled dnešní situace vědecké - bez jakéhokoli zaujetí,
podávaný prostě pod starým heslem Františka Palackého, které znovu zvýraznila ško
la Gollova; pod heslem objektivní pravdy ’’padni, komu padni!

Křestanství nepodává ovšem jen návod k tomu, jak se modlit, jak vykonávat li
turgii obětí Bohu a vůbec jak plnit náboženské povinnosti v nejužším toho slova
smyslu. Dotýká se celého života, určujíc postoj svých příslušníků v nejrozličněj
ších situacích, v nichž se tito ocitnou. Odtud však pramení nemalé nebezpečí pro
každého, kdo se bude chtít působením a postavením křesíanství v našem veřejném
životě zabývat. Bude sváděn a pokoušen k tomu, aby za projev křestanství považo
val vystoupení rozličných lidí, kteří se ke křestanství hlásili, aby na křestan
ství přesunoval odpovědnost za jejich činy a jednání. Zejména tam, kde tito jed
notlivci či celá skupiny byli představiteli některé z církví, v nichž se křesían
ství v průběhu dějin organizovalo, a kryli se také jejich zájmy nebo rozličnými
tezemi jimi hlásanými, je toto pokušení velmi silné a bylo také hlavní příčinou
nedorozumění a pochybení v historických výkladech, o nichž budeme hovořit. Je pro
to třeba jako základní předpoklad celého dalšího postupu stanovit pevné rozlišová
ní mezi křestanstvím jako jistým fenoménem duchovým, tj. jistým ideologickým útva
rem, a mezi lidskou praxí, která se sice křesíanství dovolávala (někdy i velmi dů
razně), ve skutečnosti však s ním nebyla nikterak totožnou, ba byla mu někdy svým
duchem cele cizí.
Jak důležité je toto rozlišení, vidíme hned při prvním setkání s křestanstvím
v našich dějinách. Křesíanství jako pevný, postupem času zcela zřetelně vykrysta
lizovaný soubor zásad znamenalo nesporně silnou oporu pro toho, kdo chtěl pevněji
organizovat společnost - zejména pokud šlo o organizaci většího rozsahu, o vznika
jící či už dorostlý stát. Maximy křesíanského dekalogu představovaly základní zá
sady pro úpravu vztahů mezi členy takového organizmu a augustinská teorie o půvo
du veškeré moci z Boha byla s to, aby dodala držitelům moci jako vykonavatelům
těchto maxim, jejich obráncům a strážcům nejvyšší autoritu, jaké bylo lze dosáh
nout: autoritu "z Boži milosti". Není proto divu, že političtí činitelé na své
cestě za mocí hleděli této opory co možná vydatně použít.
Pokud jde o naše země a jejich obyvatelstvo, hleděli jich využít jak činitelé
vnější - v tom především obrovská, skoro celou křesíanskou západní Evropu zahrnu
jící říše francká, vybudovaná Karlem Velikým, a její východofranští nástupci, kte
ří, vystupujíce jako šiřitelé křestanství, snažili se připoutat ještě roztříštěné
Cechy a Moravu ke svému panství - tak činitelé vnitřní, budující ze zmateného chao
sů různých slovanských kmenů v naší vlasti první počátky útvaru státního. V obojím
případě liberalistická historiografie minulého století i za marxistickou se vydá
vající neoliberalistická historiografie nedávných let u nás učinily křestanství
odpovědným za našili, které pod tímto tlakem naši vzdálení předkové musili vytr
pět. František Palacký sem dokonce položil počátky onoho spojenectví mezi němec-

tvim a římanstvím, jehož odvracení v nekonečném zápasu vytvořilo podle něho smysl
českých dějin (a to jak pokud šlo o vnější vztahy tvořícího se národa k jeho moc
nému západnímu sousedstvu, tak pokud šlo o uspořádání vnitřní, kde musil národ
zápasit o uchování svých prvotných demokratických řádů - "volnosti a rovnosti všech
občanův co synův téže rodiny" - proti "silným ouvazkům řádu a vlády", představova
ným německým despotismem a feudalismem). Ve skutečnosti však situace vypadala
značně jinak, než jak ji viděl historismus romantiků, liberálů a neoliberálů, pře
nášející bezděky do vzdálené minulosti představy a hodnocení doby současné.

Především dnes víme, že křestanství k nám nepřišlo jako náboženství nesené
’násilím. Jedním z nejdůležitějších zjištění, ke kterým v této souvislosti histo
riografie let čtyřicátých a padesátých dospěla a které je potvrzováno i vědeckou
prací nejnovější, je zjištění, že misijní práce křestanských misionářů ze západu
začala na našem území časově daleko přeď tím, než začal politický, příp. vojenský
tlak z této strany, a že byla.nesena především misionáři ze staré Galie. a z Irska,
u nichž o nějakém politickém zájmu jistě nelze mluvit» Ale i křestanství zastupo- •
váné Karlem Velikým a jeho nástupci vypadá ve skutečnosti značně jinak, než jak
byle líčeno liberalistickým a. neoliberalistiokým.dějepiseotvím.

Není v prvé řadě docela pravdou, že tito dobyvatelé našim předkům křestanství
násilně vnucovali - tak jako to dělal Karel Veliký u Sasů. Čeští lechové, kteří
přicházejí r. 845 do Eezna ke králi Ludvíkovi Němci, aby se tu v oktávě Zjevení
Páně dali pokřtít, přicházejí zcela dobrovolně a - jak budu mít příležitost snad
v brzké době ukázat - jsou to jejich vlastní zájmy, především úc.hrana před jejich
mocnými východními sousedy, které jo nutí k tomuto kroku. Hrozilo-li jim odněkud,
že budou podrobeni ve jménu křestabství, pak to bylo spíše ze strany mocně se roz
růstající říše Velkomoravské, jejíž panovnický rod byl už v té době křestanský.
Je ovsem pravda, že přijetí křtu v ďezně přinášelo s sebou i některé důsledky,
které pro další vývoj zoíš se. jnolly stát povážlivými. Ochrana, o kterou západočeš
tí lechové požádali panovníka říše východofrancké svým křtem, se mohla velmi snad
no změnit v nebezpečí pro jejich samostatnost, ačli jím nebyla už od počátku. Ale
i tu třeba vidět' věci objektivně a zdůraznit především,, že politický důsledek řezenského křtu nebyl odezvou křestanství jako takového, nýbrž vyzněním politického
rozhodnutí českých kmenových náčelníků, za, něž křestanství jako takové nemůže být
činěno odpovědným.
Křestanství jako takové působilo, naopak spíše na zmírnění tohoto nebezpečí,
nebot idea křestanského impéria, která vznikla v jeho prostředí a které používali
Karolingové jako ideologického hesla při svém úsilí o obnovu říše zápsdořímské,
propůjčovala - jak výrazně zdůraznila kdysi diskuse na VIII. mezinárodním kongre
su historiků v Curychu r. 1938 - jeho představitelům nikoli přímou moc (potestá
tem) nad těmi, kdo se hlásili k jejich impériu, nýbrž pouze autoritu (auctorita,tem), která mohla zasahovat tam,, kde ve vztazích mezi. členy tohoto křestanského
"svazu národů" nebo i v dynastických sporech uvnitř jednotlivých jeho útvarů vy
vstala situace, ohrožující mír a spravedlivý řád - takže např. nedávala císařům
oprávnění mísit se do rozhodnuti českého knížete, ustanovovat v oblasti jeho mp,
oi nějaké funkcionáře, vnucovat jeho zemi nějaká zákonná opatření apod.

Pokud pak jde o působení křestarství na vnitřní poměry v našich zemích na, po
čátku jejich dějinného vývoje, je třeba odmítnout prve dotčený výklad £alackého
o podílu "římanství", tj. západního křestanství, na zkáze prvotných demokratic
kých řádů staroslovanských u nás už proto, že tyto demokratické "mravy a způsoby"'
Nyly jen iluzí velkého historika, zaleženou na klamu romantických podvrhů rukopis
ných. Je naopak velkou zásluhou křesteziství - a zejména obou bratří soluňských.Cyrila a Metoda, kteří '(jak prokázal Josef Vašica rozborem staroslověnského Záko
na súdného) přinesli do našich zemí i první pokus o kodifikaci zdejších poměrů,
že položilo svými: životními normami první základy pevně organizovaného života, a
tím i první základy státu ve smyslu klasického Ciceronova pojetí jeho jakožto spo
lečnosti consensu iuris sooiatae, "společnosti, kterou spojuje souhlas o tom, co
gest právo".
.
■
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V právě načrtnuté perspektivě, vycházející z revize dosavadních nehistorických
(pi'otoze k vývojové situaci nepřihlížejících) názorů na počátky naších dějin a na
úlohu křestanství v našich dějinách, musíme však vidět i další vývoj naši historie
Příznačným v tomto směru je osud a tragedie svátého Vaclava. Pozdější ooba — zejme
na historismus našeho baroka — zkreslily jeho postavu v deformovaný obraz muže,,
který víceméně utíká před tímto světem, je zbožný ve smyslu oné osobní zbožnosti,
která se stará především a někdy výhradně o spásu vlastní duše, c. úplně zastínily
heroický, bojovnický rys, ktexý se jeví v jeho duchové tváři a činí z něho vlast
ně teprve světce v plném toho slova významu (rys, který - mimochodem - dobře poe
chopil a zvučně oslavoval Hus ve svých kázáních o tcmto athleta Lei, "bojovníku
Božím"). Podstatou Václavovy tragédie je • konflikt jeho křesťanství s jeho okolím,
které sice také bylo křesťanské, ale pouze vnějškem. Výtky bojovníků, kteří
s ním srážejí po křestním hodokvasu staroboleslavském, se soustřeSují zřejme pře
devším k tomu, že Václav příliš podléhá kňěžím, tj. že jim chce Vnutit křeutansl-ý
řád, omezit jejich bojovnickou zvůli, podloženou především fyzickou .silou, a jejic
animálnost příkazy křestanství, těmito kněžímí hlásaného. Báli se, že řád, uskutoc
neváný Václabem v duchu prve zmíněné augustinské představy vladaře, který vládne
na místě Božím, a je proto povinen uskutečňovat všechny příkazy Hoši, jim uzavře
cestu k mocij k hospodářským úchvatům i k dravému vybíjení jejich smyslných chou
tek. V tomto smyslu pak Václav padl jako oběť za uskutečňování křestanství a jeho
zásad v životě svezeme - ale zároveň jako obět za její lepší budoucnost, založe
nou na pevných maximách mravních a právních, za vyšší vývojový stupeň přemyslov
ského dědictví, a tak se také stal ochranným symbolem svého národa.

V podstatě stejný byl i osud druhého českého světce X. věku, svátého Vojtěcha.
I jeho hleděla liberalistická historiografie minulého a našeho století merm.o zba
vit jeho svatozáře, tj. jeho zásluh o probojování křestanských zásad v životě je
ho vlasti, motivujíc jeho postup především politickým napětím mezi rodem Slavníkovců, z něhož pocházel a který představoval poslední zbytek starých kmenových
knížat v Čechách, a rodem Přemyslovským, směřujícím k vybudování jednotného stá
tu v rozmezí české země. Odsvěcený Vojtěch se jí jevil dokonce spíše jako škůdce
tvořícího se českého státu a národa, který se z osobních důvodů staví proti dynas
tii přemyslovské a jejímu politickému dílu. Ve skutečnosti - i když problematika
Vojtěchova konfliktu s českou společností jeho doby je značně složitější než pro
blematika případu Václavova - základ zůstává týž.
Není nikde jediného svědectví, že by se byl Vojtěch ve svém postupu řídil záj
my svého rodu, že by byl to či ono podnikl na prospěch Slavníkovců a r. a podepření
jejich pozic. Motivy jeho jednání (at šlo o věci běžnější, jako bylo nesvěcení svá
tečních dní, neurovnané poměry manželské, prodávání křestanských otroků a jiné po
dobné stíny tehdejšího českého života, nebo o zásadní rozhodnutí protestovat pro
ti celkové situaci v zemi podchodem z ní) nevyvěrají nikde ze zájmů-politických,
nýbrž jen a jen ze zanícení náboženského. Opoustí-li na konec po strašlivém masak
ru libickém 28. září 995 Čechy, aby se odebral za mučednickou smrtí mezi pohanské
Prusy, je to pochopitelná reakce na hrozbu, která tímto zločinem vyvstala před je
ho očima, ale zároveň to ukazuje, že nechtěl obětovat svůj život v souvislosti po
lit ických bojů uvnitř svého domova, ač byl ochoten jej položit za obrácení pobalt
ských pohanů na víru Kristovu. Původ jeho konfliktu s českým prostředím není mož
no po pravdě hledat jinde než zase v tom, že biskup stanul v prudké opozici proti
animální společnosti českých bojovníků a postavil jí nesmlouvavě před oči křesťan
ský řád. To groti němu vzbudilo stejnou nenávist jako proti Václavovi, ale to ta
ké nás opravňuje vidět ve Vojtěchovi zjev pokrokový, směřující k lepší budoucnos
ti, než jakou představovala despotická zvůle, která rozhodovala v tehdejším Čes
kém životě.

S postavou Vojtěchovou se vynořuje před každým, kdo se chce zabývat vztahy
mezi křestanstvím a osudy českého státu resp, národa, problém poměru moci světské
k moci duchovní. Vojtěch totiž, jak známo, byl stoupencem hnutí, které vycházelo
z .francouzského kláštera Čluny a jehož program, směřující k prohloubení křesťan3

akého života, si vytýčil .jako jeden ze svých hlavních požadavků vybavení církve
z jakéhokoli područí moci světské. A ¿jako takový hleděl dosíci, aby kostely a
duchovenstvo při nich, které dotud v Cechách podléhaly knížeti českému, příp.
snad knížeti libickému, byly podřízeny jemu jako biskupovi a aby jako biskup měl
plné právo rozhodovat s neztenčenou autoritou všude tam, kde mu církevní zákony
k tomu dávaly právo (např. v otázkách manželských). Bolegláv II. také, jak se zdá,
Vojtěchovu sebevědomí odpovědného pastýře ustoupil. Ale napjatá politická situace
v zemi, kterou vyvolávala snaha Přemyslovců docílit jejího jolného sjednocení, chtě
nechtě dodávala těmto požadavkům politického přízvuku, nebot zužujíce moc pražské
ho vévody, zdála se nutně ohrožením jeho autority - zvláště když organizace tvo
řícího se státu byla, jak ještě uslyšíme, do značné míry vázána na organizaci cír
kevní a její pomoc. Toto nechtěné politické zabarvení Vojtěchova požadavku po vy
manění české církve z područí českýeh panovníků pak ješte zesílilo v očích liberalistických historiků 19. a 20. století, posuzujících věci ze stanoviska novodobé
ho etatismu, domnělou vinu světcovu. Vojtěch se svým požadavkem nezávislosti moci
církvení byl postaven přímo do protikladu české myšlence státní
jako překážka a
nepřítel jejího uskutečňování.

A přece není pochyby, že myšlenka Vojtěchem zastávaná měla pro vnitřní vývoj
české společnosti a českého státu především^význam kladný. Autorita vybavená z pod
ručí světské moci mohla daleko snáze zdůrazňovat a uplatňovat zásady křestanského
života v jejich neměnné, vlastní duchové podstatě, než autorita, jejíž oporou a
určovatelem byla proměnlivá, politickou situací se řídící vůle despotova. Stačí
nahlédnout do českých dějin 10. století: do zkrvavělých scén, jaké představuje
hrůzný kvas staroboleslavský z 27.-28. září 929, masakr libický z 28. září 995,
děsivé masopustní úterý 1003, kdy Boleslav Ryšavý zabitím svého zetě dává zname
ní k povraždění všech přítomných, a jiné scény toho druhu, abychom pochopili, co
znamenala nebo aspoň mohla znamenat moc církevní,'jež byla s to zakročovat nezá
visle proti této záplavě barbarství. V době, kdy pouhý pokyn vydrážděnóho despo
ty mohl vyvolávat - bez jakéhokoli rozpoznávání viny či neviny - takové obrazy
zkázy a zhouby, mělo jistě nesmírný význam, mohla-li církev svobodně a pevně zdů
razňovat objektivní maximy životní, založené ne na dočasné a měnlivé moci a vůli,
ale na Absolutnu, zásady absolutně platné, protože zakotvené v Bohu.
Celý proces omezování panovnického despotismu, který vyplňuje vnitřní dějiny
české od 10. století a kterým se v něm uskutečňoval sociální i hospodářský pokrok,
má svou ideologickou základnu v církvi a jde krok za krokem s upevňováním její ne
závislosti na moci světské i její vlastní, samostatné autority. Není nadarmo, že
první český zákoník - tzv. Iura nebo Statuta Conradi - vyhlášený na známém cólloquium generále v Sadské 1189 a omezující libovůli panovníkovu vzhledem k feudalitě, která se hlásila k slovu jako další vývojový stupen české společnosti po údo
bí despotismu - jak ukázalV. Vaněček - nejen že měl svůj vzor v zákonodárství
církevním, ale přímo si vypůjčoval ke své textaci texty církevních knih. Zřetelně
tu vidíme, jak vzestup autority církevní, k němuž v 11. a 12. věku dbslo, dqpomohl
k ternu, že působení církve zasáhlo nejen do úpravy různých otázek soukromoprávních,
kterou se musil spokojit prve zmíněný Zákon sudný Gyrila a Metoděje, nýbrž i do
úpravy věcí veřejnoprávních, poměrů státních a společenských.
Ovšem konkrétní aplikace zásady c nezávislosti moci církevní a její svrchova
nosti musila pochopitelně vést čas od času k různým výkyvximy které mohly nabýt i
dost nebezpečného rázu pro vnitřní život přemyslovského státu. Mám tu na mysli
např. historii Jaromíra čili Gebharta, bratra krále Vratislava I., která se zdá
při nedosti pronikavém pohledu připomínat historii Vojtěchovu. Ctižádostivý kněžic,
nedostav žádného zvláštního údělu z dědictví přemyslovského, chtěl dosíci jakési
náhrady za to tím, že by vybudoval svoji moc jako biskup pražský v tom smyslu, ja
ko byla budována moc jiných biskupů v oblasti říše západořímské, tj. jako vícemé
ně samostatné- knížectví, a docházel při tom pomoci ze strany císaře Jindřicha IV.,
který se cítil svou autoritou oprávněn rozhoďivat i v dynastických sporech uvnitř
dynastie přemyslovské a jemuž úplně vybavení biskupů pražských ze závislosti na
českých panovnících skýtalo vítanou příležitost k zúžení a oslabení nebezpečně
vzrostlého přemyslovského státu. Snaha církve vybavit se z područí světského se
tu stávala opravdu nebezpečím pro budoucnost politického útvaru, který Přemyslov
ci vybudovali, i národa v jeho hranicích se utvářejícího. Ale případ Jaromírův -
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i stejně později případ jiného přemyslovského prince-biskúpa Jindřicha Břetislava,
za nímž stanula obratná a cílevědomá politika Fridricha Barbarossy a který proto
také dozrál ve skutečné odtržení biskupství pražského jako samostatného, suverén
ního útvaru od ostatního dědictví přemyslovského - nejsou dokladem škodlivosti po
žadavku po svobodě a svrchovanosti církve, nýbrž jen jeho zneužiti k cti
žádostivým plánům, oběma Přemyslovci sledovaným. Proti myšlence ceskeho státu tu
nestanula církev, nýbrž jen nesnáze, které nesla s sebou skutečnost, ze tento stát
byl ve svých počátcích budován především jako rodové dědictví přemyslovské.

Že důraz, se kterým představitelé církve uplatňovali svoji autoritu a nárok
na svoji nezávislost jako činitelů církevních na moci světské, nebyl nikterak
v protikladu proti zájmům českého státu a národa, ukazuje příklad moravského bis
kupa Jindřicha Zdíká. Tento biskup, hluboce prosycený přesvědčením nejen o nezá
vislosti moci duchovní na moci světské, ale přímo o přednosti prvé, jež načeipal
při své účasti na výpravách křížových, představuje naopak jednu z hlavních opor
krále Vladislava I.
Smancipační proces, kterým procházela západní církev od 10. atoletí a hlavně
pak v století II. a 12., působil ještě kladněji na postavení vznikajícího českého
státu po stránce mezinárodní. Ve velikém zápasu mezi papežstvím a císařstvím, ve
kteiý se tento proces rozvinul za časů Řehoře VII. a Jindřicha IV., stanula ovšem
moc přemyslovská zpočátku na Straně císařově. Liberalistická historiografie 19. a
20. století jí to přičítala, k dobru, nebot chápala císařství francké a hohenštaufské dynastie nehistoricky jako stát, a papeže, kteří proti němu bojovali, jako poškozovatele státu, ba předbojníky toho, čemu sama říkala klerikalismus. Čeští pa
novníci, kteří se spojovali s císaři - oba první čeští králové Vratislav I. a
Vladislav I. - hýli líčeni jako jacísi představitelé pokroku, který měl nakonec
vyústit v novodobý laický stát, odmítající jakékoli zásahy moci církevní. To je
ovšem za.se omyl, zaviněný nehistorickým postojem liberalistického dějepisectví,
které se sice chlubilo důrazem na pramenný základ svých líčení, ale nedovedlo se
vybavit ze zajetí pozitivismu, snažícího se postihnout historický proces neměnný
mi, a tedy proměnám historie cizími představami a pojmy státu, národa, demokracie
apod.

Ve skutečnosti byl tento zápas nutným vývojovým stupněm v procesu christiani
zace, která měla dodat západoevropskému životu podstatně jiného vzezření, než ja
ké měl dotud. Byl projevem téhož ideologického proudu, jehož projevem byly křížo
vé výpravy, podřizující dotud jen hrubou fyzickou mocí k jejím cílům používaný
meč západoevropského bojovníka myšlence křestanské a cílům duchovním, i rytířství,
které z ovzduší těchto výprav vznikalo a které barbarského bojovníka staršího
evropského středověku formovalo nově podle jistých představ duchových, především
kře3tanských ideálů. Pokrok tu byl na straně-papežství, které ne nadarmo hledalo
také svoje spojence především ve vrstvě, která měla v obecném vývoji západoevrop
ském vystřídat dotud převládající feudalitu - v italských městech a jejich demokracii
Ghceme-li pochopit postoj Vratislava I., jehož bojovníci r. 1083 první vstou
pili na hradby římské a pronikli do věčného města, k císaři a k jeho boji s Řeho
řem VII., je dobře si povšimnout kroniky Kosmovy, která představuje jakési ideolo
gické pozadí politiky Vratislavovy. Císař tu vystupuje ještě plně jako autorita,
které, nemá křesíanský panovník vzdorovat. Bůh sice dopřál knížeti Břetislavovi I.
vítězství nad Jindřichem III., když tento nikoli jako garant mezinárodní spravedl
nosti, ale z pouhé lakoty, tedy z důvodů hříšných, vytrhl proti Čechům, aby se
zmocnil kořisti, kterou odnesli z Polska, ale Eůh také potrestal Břetislava, když,
nedbaje napomínání saského vévody Ekkarda, setrval v boji proti autoritě císařské
i poté a nehleděl se s ní smířit po dobrém, nebot to už zase byl hřích ze strany
českého knížete, který měl ctít císařovu autoritu jako zřízenou Bohem. Jenže prá
vě v tomto úseku vyprávění Kosinová postihujeme bezděky i jádro celé problematiky.
Pozbývá-li císař svého postavení, chráněného Bohem, tím, že se hříchem s Bohem
rozchází, pozbývá-li ho dokonce tak, že je možno se nadít pomoci Boží v odporu
proti němu, je jasno, že tu musí být někdo, kdo určí, kdy se císař dopouští tako
vého hříchu, že ho to zbavuje nároku na. uznávání jeho autority, šili že tu musí
být autorita vyšší než on. To uplatnil Řehoř VII. proti Jindřichovi IV. a Jindřich
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to nakonec uznal známým tvrdým pokáním před "branami hradu Canossy. A to se pak
stalo i Základem celého dalšího boje papežství s císařstvím, počínaje konkordátsm
wormským z r. 1122, který v podstatě uznával jen svobodu představitelů církve
vzhledem k císařům římským, až po bullu Bonifáce VIII. Unam sanctam, která formu
lovala s konečnou platností heslo quod pote stas temporalis subditur spirituali,
“že moc světská je oddána moci duchovní".

Postavení Přemyslovců v boji papežství s císařstvím bylo určováno v zásadě tím,
jak pozvolna nabývala vrchu autorita papežská. Nabývala vrchu především pod tla
kem logiky, která dříve nebo později musila dospět k názoru, že císař a s.ním i
všichni ostatní panovníci světšti.nemohou být sami sobě měřítkem spravedlnosti či
nepsravedlnosti svého počínání dobrého či špatného, resp. hříšného. Ale získávala
převahu i tíží konkrétních podmínek politických. Čím více doléhali němečtí panov
níci svými požadavky na hospodářské výsledky italských komun, tím více rostlo vě
domí, že jsou to cizinci, kteří vztahují ruku po něčem, co jim nepatří. Císařství,
které mělo být zásadně nadnárodním, aby mohlo požívat autority nestranného-, spra
vedlivého rozhodčího- mezi národy, měnilo se, i když titul navenek zůstával stejný,
z císařství římského v císařství německé. To podněcovalo nejen odpor italských ko
mun proti němu a posilovalo jejict spojení s papeži, ale vedlo k spojenectví s pa
pežem i západní státy, které se nechtěly podřídit autoritě vyhranující se ve smys
lu nacionálním a představující nadvládu jednoho národa nad druhým. Nacionalismus
procitlý v Itálii, ve Francii, v Anglii, v Německu a vůbec po celé západní a střední Evropě byl nejmocnějším spojencem papežů v jejich boji o supremacii moci
duchovní nad mocí světskou.
.. .
' '

Rodící se přemyslovský stát pocítil nejvíce nutnost vyšší instance a dovoláni
proti císařům římským, když za Hohenštaufů a jmenovitě za Fridricha Barbarossy .-se
idea křestanského impéria začala poněmčovat a sloužit nikoli spravedlnosti, nýbrž
úchvatům, které měly posílit moc (ne jen autoritu, ale moc) německých císařů v. žes
ký.ch zemích. Bylo jen přirozeným důsledkem Barbarossových pokusů o rozdrobení pře
myslovského státu a "o rozhodování v jeho vnitřních záležitostech, že politika čes
kých panovníků, která se až dotud loajálně podřizovala polititce císařů římských,
přešla ha počátku 13, století zřetelně na stranu papežskou. Že to nebylo přemyslcv
ské državě v neprospěch, je dobře známu. Lze říci bez nadsázky, že nástup přemys
lovské državy k velmocenské politice, kterou rozvinuli poslední potomci mytického
knížete-oráče, byl založen na spojenectví s papežem, které pomohlo rozbít silnou
koncentraci moci v rukou německých císařů, Přemyslovcům nebezpečnou, a uvolnilo
tak cestu k posílení vlastní moci první české dynastie. Přitom třeba zdůraznit,
že nešlo o spojenectví nahodilé-.a diktované okamžitými prospěchy, nýbrž o--spoje
nectví založené na základech ideových, nebot obě strany sbližoval především prin
cip duchového chápání moci světské jako moci svěřené Bohem, a proto vymezené při
kázáními Božími, moci zbavené nebezpečí fyzické, hmotné převahy a drtivosti.

Spojenectví s papežem, které ovšem nemělo pro Přemyslovce jen výhody, ale uklá
dalo jim i jisté nepříjemné zátěže (vzpomeňme jen historie sňatků Přemysla Otaka
ra I., jeho zápasu s biskupem Ondřejem a jeho zdráhavého přistupování ke konkordátu s církví na Sacké hoře i), zůstávalo v podstatě základem přemyslovské politi
ky po většinu 13. století. I když konkrétní situace nutila Václava'I., aby v zá
pasu kurie s Fridrichem II. postupoval velmi opatrně,' přece jen se neocitl nikdy
v konfliktu s kurií a byl' aspoň potenciálním jejím spojencem proti poslednímu liohenštaufskému císaři. To ostatně ukazuje i povstání Přemysla Otakara II. proti
otci v r. 1248, nastrojené stranou hohenštaufskou, aby Václav I. byl odklizen ja
ko nebezpečí pro ni z politického jeviště.
Ale i Přemysl Otakar II. postavil svoji politiku na základě dobrého poměru
s kurií, doufaje, že tento dobrý poměr mu dopomůže i k uskutečňování jeho ctižá
dostivých záměrů v říši. Až teprve na sklonku panování tohoto panovníka dochází
k rozchodu přemyslovské dynastie a papeže: Papež se staví plnou autoritou za nově
zvoleného římského krále Rudolfa Habsburského a stíhá dokonce Přemysla Otakara II.
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klatbou, když tento vplouvá do konfliktu s novým nositelem ideje imperiálné.
Odpor české společnosti proti Habsburkům v minulém a tomto století, jak.zná
mo, glorifikoval zápas Přemyslův s jeho habsburským sokem jako kus tragédie ná
rodní a do této perspektivy promítl i postoj kurie k ’‘zlatému” a "železnému" krá
li. Klatba proti Přemyslu Otakarovi šoustala jedním z argumentů pro tvrzeni o od
věkém a nepřeklenutclném nepřátelství Říma k českému národu. Ve skutečnosti byla .
bitva na Moravském poli spíšs záchranou pro český národ, pro který ctižádostivé
ambice Přemyslovy, sahající po německém trůně jako dědictví jeho hohenštaufské
matky, znamenaly velmi vážné nebezpečí, a postoj kurie nebyl naprosto diktován ně
jakým jejím zásadním odporem proti politické moci českých králů, nýbrž především
snahou, aby v západním křesťanstvu nevzniklo znovu podobné nahromadění moci, jaké
představovali císařové hohenštaufští opírající so o několik silných politických
útvarů - snahou, kterou dobře pochopí ten, kdo si uvědomí, že kořenně souvisela
s bojem proti přílišné akumulaci hrubé síly, vedeným právě papežstvím, a že také
patří mezi nejtypičtější rysy západoevropského politického života V době gotické.
S Hohenštaufy příbuzný Přemysl Otakar, který už ovládl dvě velké rodové državy
středoevropské: dědictví přemyslovské a dědictví babenberské, nabyl nedávno dědic
tví rodu sponheimského, pronikl do severní Itálie, zasahoval nebezpečně do Uher a
Polska, a mohl jednoho dne vztáhnout ruku i na odkaz rodiny hohenštaufské - to by
lo příliš velké nebezpečí pro rovnováhu silj_ v níž se heslo o supreinacii moci du
chovní nad mocí světskou jedině mohlo uplatňovat.

Jinak vypadal konflikt, do něhož se dostal s kurií na konci své vlády Václav II.
I tu ovšem šlo o jisté porušení rovnováhy v souhře evropského politického života,
když obratný syn "zlatého" a "železného" krále k hospodářsky neobyčejně zesílené
mu království českému připojil ještě korunu polskou a pak uherskou, a kurie římská
se mohla odvolávat na principy, uplatňované už v minulosti, jestližs nechtěla uznat
Václavovy aspirace v Uhrách, i když je Václav zatím kryl tím, že korunu uherskou
přijal ne pro sebe, nýbrž pro svého syna.

Ale^za Bonifácem VIII. stanula vedle argumentů ideových, jež bylo možno v rám
ci křestanské ideologie právem uplatňovat, ještě úvaha jiná, která s křesťanstvím
neměla nic společného. Není jistě nadarmo, že tento papež (sleduje ostatně cestu,
kterou sledovala kurie už od let šedesátých 13. století, když úvěrem florentských
bankéřů podepřela válečnou výpravu Karla z Anjou proti štaufskému království Obo
jí Sicílie) je v úzkých stycích s představiteli raného kapitalismu v italských
městech a neváhá zasahovat do jejich vnitřních záležitostí, aby tu podepřel svoje
kapitálové kontrahenty. I v jeho poměru k Václavovi II. hrály spojitosti vytváře
né rozličnými kapitálovými zájmy větší roli, než dosavadní historiografie postřeh
la. Už jeho odpor proti rozšíření Václavovy moci nad Polskem pramenil aspoň z čás
ti z fiskálních zájmů kurie. A ještě více se uplatnil finanční zájem kurie při je
jím zásahu do událostí uherských, kde podporu, poskytovanou kurií anjouovské kan
didatuře na dědictví po Arpádovcích proti Václavovi II. a jeho synu, vysvětluje
do zančné míry zájem velkých bank vj Florencii (ovládnuté právě pevně "černými"
stoupenci Bonifáce VIII.) na anjouovské dynastii, se kterou byl tento kapitál spjat
už od časů Karla I. z Anjou a s níž doufal nalézt i dveře k pronikání do králov
ství uherského a k jeho exploataci. (Snad stojí v této souvislosti za povšimnutí,
že i Dante, který jinak ve své Božské komedii bere Václava II. v ochranu proti ne
spravedlivým nárokům německého krále Albrechta, upírá mu nárok na korunu uherskou
a přeje ji Anjouovcům. )
Vlády i mamonu dychtivý Bonifác Vlil. padl pod nárazem mocného francouzského
Filipa Sličného ještě dříve, než smrt 'odklidila z politického jeviště Václava II.
Ale ani po pádu Bonifácově nejsou pouta, jež postupem času spjala kurii s bohatě
se rozvíjejícím hospodářstvím raného kapitalismu, přeťata. Naopak - když po krát
kém pontifikátu Benedikta XI. nastoupilo s KLimentem V. údobí tzv. avignonského
papežství, hospodářské zájmy kurie se ještě prohloubily, neboť vedle italských
městských republik a jejich finančních domů, s nimiž i nadále udržovala živé sty
ky, přihlásil se o podíl na obrovské hospodářské agendě papežské i kapitál fran
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couzský. Synem francouzského bankéře Jacquesem de Douese — Janem XXII. nastoupil
na stolec Petrův přímo představitel finančnictví, jež se rozvinulo v monarchii ka
petovské, a není příliš nadsazeno, říká-li J. Šusta, že tento papež změnil kurii
vlastně ve veliký bankovní dům, kde' bylo zavedeno velmi racionelní hospodářství a
kde bylo možno za peníze dostat všechno - vyššími církevními beneficiemi počínaje
až po dispenze a rozhřešení těžkých zločinů.

Současně pak s tímto nesmírným vzrůstem kapitálového zájmu v prostředí kuriálním dochází k zřetelné proměně i v dotud národnostně neutrálním prostředí papež
ského dvora. Avignon se ocitá ve vleku francouzské politiky, a to nejen pod tla
kem mocných francouzských králů, ale i pod tlakem^právě zmíněného francouzského
kapitálu, jemuž monarchie kapetovská se zdá zajištovat budoucnost a který jí pro
to ochotně poskytuje svoji podporu.
Tyto proměny v charakteru papežství, k nimž došlo v 14. století, vyvolaly ovšem
silnou reakci v celé západokřestanské Evropě. V samotné Itálii, která se cítí ohro
žena konkurencí bankovních domů francouzských, jimž avignonští papežové projevuji
stále rostoucí přízeň, ozývá se prudká nespokojenost. Jejím nositelem nejsou jen
velké středoitalské a severoitalské komuny, pooitují nebezpečí hospodářské francizace papežského dvora přímo, ale i různé instituce církevní, jmenovitě'tzv. žebravé řády,, františkánský a dominikánský, jež se oba ocitají za pontifikátu Jana XXII.
v konfliktu s kurií - na venek dosti nuzně krytém podružnými otázkami dogmatický
mi, v hloubi živeném odporem proti papežskému fiskalismu.
Opozice se zvedá i v Německu, které s rozhořčením vidí, jak stále mocnější
prov^ hotového peníze odchází ve formě rozličných desátků, annátů, gokut, tax apod.,
aby rozhojnil finanční prostředky francouzského kapitálu, a zároveň jak se politi
ka kurie orientuje čím dál tím více hledisky a potřebami kapetovské dynastie, za
sahující nebezpečně do vnitřních záležitostí německých. Kurie cítí tuto narůstají
cí opozici, a proto s krajní nedůvěrou sleduje zakladatele dynastie lucemburské
Jindřicha VII. v jeho úsilí o obnovu autority císařské, která by mohla nebezpečné
pro ni situace využít. Ale nebyl to vlasteneckým Dantem vítaný Jindřich VII., kte
rý se pokusil rostoucího odporu proti papeži využít, nýbrž jeho neobratný nástup
ce Ludvík Bavor. Mezi kurií a tímto panovníkem vzplál boj, který je jakýmsi posled
ním vyzněním starého zápasu mezi císařstvím a papežstvím a pro nějž je příznačné,
že se tu císař ještě jednou - za.podpory mocného řádu minoritského - pokusil pro
ti Janovi XXII. postavit vzdoropapeže.

Dramatické napětí tohoto zápasu pomohlo k politickému vzestupu nové dynastii,
která na českém trůně vystřídala rod přemyslovský: dynastii lucemburské. Tentokrát
to však nebyla žádná ideová pozice kurie.,jako v dobách zápasu kurie s hohenštaufskými císaři, na kterou česká historie navázala, nýbrž především pozice politická.
Jan Lucemburský dokonce dlouho kolísal mezi císařem a papežem, snaže se vytěžit
co nejvíce z role jakéhosi prostředníka mezi oběma soky. Ale nakonec kurie pozna
la, že má-li se opřít v střední Evrcpě proti Ludvíku Bavorovi o nějakou solidní
politickou základnu, nemůže to být nož hospodářsky i vojensky silná država, kterou
Lucemburkové zdědili po Přemyslovcích, a tak vyzvedla na svůj štít Janova syna
Krla jako kandidáta na trůn králů německých a císařů římských. Zjednavši mu. pak
podporu duchovních kurfirstů,- skutečně ho na tento trůn uvedla.
Pro tento nástup k moci v říši přezdili Karla stoupenci Ludvíka Bavora a poz
ději německé reformace "Pfaffenkonig". Pfaffenkonig ho nazývala i oficielní histo
riografie třetí říše a jako "popského krále" ho nakonec zavrhla i česká historio
grafie v letech padesátých. Ale lepší studium Karlovy politiky v nové době (zejmé
na zásluhou Sustovou) ukazuje, že toto označení je nesprávné a že ani podpora,
kterou mu poskytla bezděky česká historiografie doby barokní svým nadměrným zdůraz
ňováním Karlovy oddanosti církvi, nemůže je udržet v platnosti. Karel IV«, ja.kmi le se smrtí Ludvíka Bavora zbavil nebezpečného soka v říši, ocitá se pod tlakem
politické a hospodářské situace v stále ostřejším politickém napětí s kurií, kte
ré se dokonce vyhrocuje tak, že Inocenc VI. připravuje exkomunikační bullu vyluču
jící ho ze společenství církevního.
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Přitom však Karel IV. nikdy neměl v úmyslu se s církví, s vlastní ideovou
základnou její, s její zbožností rozejít - naopak! Poučná je po této stránce his
torie založení pražské univerzity, pro kterou sice Karel IV. získal schválení
svého bývalého učitele ICLimenta VI., která však, opírajíc se především o jeden
z žebravých řádů k avignonské kurii opozičních, o řád dominikánský, byla vlastně
namířena proti kurii a mela - tak jako kdysi pařížská Sorbonna za boje Filipa
Sličného proti Bonifácovi VIII. - postavit proti církvi hierarchické církev uče
nou a z té vytvořit jakýsi štít proti případnému útoku na Karlovu pravověmost.

Taktní a nepřehánějící rozlišení vlastní ideové oblasti křesťanství a oblasti
zájmů politických, příp. hospodářských, umožnilo Karlovi dokonce zasáhnout zdár
ně i do vnitřních poměrů v samotné církvi. Využívaje oslabení monarchie francouz
ské jejím dlouhotrvajícím bojem s Anglií i tím připraveného jistého odtížení tla
ku, kterým Francie spočívala na avignonském papežství, vyvádí papeže z jeho "baby
lonského zajetí" v Avignone, které hrozilo vytvořit situáci pro univerzální a nad
národní charakter západní církve neúnosnou, a vrací ho jeho váesvětovému poslání.
Kdybych měl označit' některý okamžik jako vrcholný okamžik českých dějin, pak to
byl nejspíše onen 21. říjen 1368, kdy Karel IV. přibyl s obrovským průvodem, kte
rý doprovázel jeho a vracejícího se papeže, před bránu u římského Andělského hra
du a sestoupiv tu s koně, ujal za uzdu bílého mimochodníka papežova, aby ho vedl
a dovedl do chrámu svatopetrského. Karel IV. jako Cech nejen že prokázal nesmír
nou službu západnímu křesťanstvu, obnoviv staré universální římské tradice, na
jejichž základě jeho organizace spočívala, ale symbolicky pokorným ujetím koně
papežova vzdal i hold myšlence supreroacie moci duchovní nad hrubou mocí fyzickou,
která měla pro vývoj malého národa, jako byl český, a pro jeho cestu k velikosti
osudový.význam.
Karlova cesta v Římě 21. října 1368, kde vystupuje jako ochránce a - mošno
říci - v čele církve západní, měla však svůj hluboký symbolický význam i pro dal
ší .historické osudy českého národa. Karlovi nebylo již dopřáno dokončit obnovu
církve, ani zabránit velikému západnímu schizmatu, které vypuklo krátce před je
ho smrtí a které vyvrcholilo krizi celého církevního ústrojí. Ale úkol, který byl
naznačen slavným císařovým vjezdem do věčného města 1368, přejal v jistém smyslu
celý národ. Ne ovšem politicky - tu mu zmizel smrtí Karlovou geniální vůdce a ne
vyrovnaný Váelav IV. naprosto nebyl a to, aby ho nahradil - ale především ve smys
lu morálním, na který Karel IV. položil důraz.

Univerzita Karlova, která se měla stát podle úmyslu zakladatelova baštou uče
né církve proti církvi hierarchické (mohli bychom také říci - arci s jistým ome
zením - církve ideové proti církvi politické) prohlubuje postupem času teto svoje
původní určení a stává se ohniskem reformního linutí, které má déle pokračovat ve
vůdčí roli v západním křestanstvu, kterou zaujal Otec vlasti. Není třeba zdůrazňo
vat, že myšlenkové úsilí na její půdě se rozvíjející nemířilo nikterak k oddělení
od církve. To by bylo zásadní nepochopení stanoviska,, jež univerzitní mistři praž
ští i s Janem Husem zaujímali.
Ale k učenému hnutí univerzitnímu se postupem času začalo připojovat hnutí li
dové, které přinášelo do situace nové prvky. Jeho kořeny tkvěly do značné míry mi
mo církev. Bylo to sociální napětí vzrůstající zejména na straně drobné šlechty a
městského řemeslnictva, které dalo vzniknout tomu, co běžně nazýváme husitstvím.

Proti církvi se toto hnutí obrátilo proto, že církev stála v cestě jak řešení
otázek souvisejících s hospodářskou krizí drobné šlechty, tak řešení problémů mé
ně majetných vrstev městských. Církev, která kdysi nedovolovala - po křestansku usuram capere. bráti úroky z půjčeného peníze, dívajíc se na každou půjčku prostě
jako na křestanskou pomoc jednoho druhému, v době avignonského papežství provozu
je sama finanční obchody a dovoluje svým představitelům zatěžovat dlužníky běžně
10-12 % úrokjj. Její kapitály tím arci rostou, ale ještě více roste pohoršení, jež
tento nekřesťanský způsob "pomoci" vyvolává. Zejména právě nižší šlechta, která
se poklesem vnitřní ceny peněz, a tím také poddanských "věcných" platů, ocitla .
v těžké hospodářské' krizi a byla nucena půjčovat si za právě zmíněných lichvářských
podmínek u rozličných klášterů, a jiných institucí církevních i u bohatých jednot
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livců z řad kléru, byla naplněna kvasem odporu proti činitelům využívajícím její
tísně.

Na straně městského obyvatelstva zase vyvolávaly pobouření jednak poměrně vy
soké renty požadované různými kostely, kláštery apod. z pozemků, které jim kdysi
byly darovány uvnitř městských hradeb, a pak značné nároky, kléru na hotový peníz,
který byl nepochybně potřebný pro živější koloběh hospodářský .uvnitř měst a který
odsával ve formě nejrůznějších platů nejen klérus domácí, ale ještě více klérus
. zahraniční, především zfiskalozovaná kurie. Přitom bohaté hospodářské zdroje, jež
byly církvi v českých zemích k dispozici, se soustředovaly v celkem nepočetných
rukách, protože kdejaký vyšší prelát hleděl získat k rozmnožení svých příjmů více
obtočí, a vedle kněžstva hmotně zajištěného se vytvářel v českých zemích velmi po
četný kněžský proletariát, jehož houfy byly nebezpečným skladem hořlavin.
Mnoho se hovořív^ při analýze kořenů hnutí husitského o mravní zkaženosti před
husitského kněžstva. Ale toto obvinění'je do značné míry falešné, nebot se opírá
o .jednostranný pramen tzv. soudních akt konzistoře pražské, jež ovšem zaznamenáva
jí j-en různá prohřešení příslušníků kléru, a ani počet těchto prohřešení netřeba
přeceňovat vzhledem k tomu, že počet osob duchovních byl tehdy u nás opravdu nad
měrně -vysoký. Hlavní příčinou veliké bouře, která se strhla nad naší vlastí r.1419
a vládla tu pak plných 17 let, byly momenty sociální-a na straně církve postoj,
který zabraňoval jejich řešení mimo rámec obvyklého almužnictví a jíně drobné,
malo,měštácká dobročinnosti.

Ale přesunutí vztahů českého prostředí k církvi na pole mimoideové, k němuž
- jak zdůrazňuji - došlo také vinou církve, mělo osudné následky pro jejich další
vývoj. "Husitský král" Jiřík Poděbradský se marně pokoušel najít kompromis, který
by českému státu zase umožnil zaklínit se v společenství ostatního západního
křěstanstva a snad i dosáhnout tu znovu' onoho vůdčího postavení, jež zaujímal
v době Karlově. Přesunuta, na mimoiceovou základnu,, česká otázka se stala neřeši
telnou, nebot církev se nechtěla zříci majetku, který česká šlechta a české -měš
ťanstvo uchvátily, abý v něm hledaly, rozřešeni svých hospodářských nesnaží, a král
si zase netroufal, prosadit jeho restituci, protože- si byl vědom, jaké síly by po
kus o to znovu vyvolal v činnost. Nebezpečí, zvedající se z východu v podobě hro
zivé moci turecké sice zabránilo kurii, aby se soustředila k nějaké větší akci,
•kterou by české "kacířstvo" bylo definitivně zlikvidováno - ale situace zůstala
nevyřešena a Jiřík Poděbradský chtě nechtě musil hledat útočiště y^lánech, které
by ho zaštítily proti případnému prudšímu útoku vojsk sešikovaných ve znamení kří. že proti-jeho zemím.. Zde pak - konkrétně, zejména v plánu na mírový spolek evrop
ských států, kteiý Jiřík rozvinul v šedesátých letech 15. století několika diplo
matickými akcemi - docházelo skutečně k ideovému rozchodu Čechů, tj. většiny poli
tického národa českého, s církví, nebot tyto plány vědomě byly zacíleny proti au
toritě papežské, chtěly jednotu západního křěstanstva v jistém smyslu sekularizo
vat a jdouce zřetelně proti myšlence sledované kdysi Karlem IV., musily ve .svých
důsledcích vést spíše k vnitřnímu rczvolnění svazku křestanských států, o který
po překonání tzv. konciliárniho údobí v dějinách církevních usilovali papežové.

In suspenso zůstala otázka vzta ů mezi Čechy a církví i za vlády nové dynastie
jagellonské. Ale tehdy už pomalu začínal dozrávat proces, který měl přinést nové,
ještě daleko hlubší rozštěpení západního křesíanstva a měl zasáhnout osudově i do
vývoje našich zemí: zrození německé a vůbec evropské reformace. Proces ten měl ne
malý význam jako podpora Českého stanoviska v stále ještě nerozhodném zápasu mezi
českým kališnictvím a římskou kurií.

Keni jistě bez významu, že na podněty německé reformace reagovaly kladně pře
devším ty oblasti v našich zemích, které si uchovaly pravověmš katolický ráz: čes
ký sever a český západ. Souviselo to s rozličnými momenty - především s vnějším
postavením těchto krajů, které se svou pravověmostí jaksi izolovaly od ostatních
částí království českého, a jako hledaly předtím jistou oporu v pravověří soused
ních zemí, tak hledaly nyní pomoc v jejich protestantismu, nedbajíce toho, že tím
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otevírají v mnoha případech další dveře pronikání německého živlu do našich zemí.
Ukazuje to však zcela zřetelně i vnitřní vyčerpanost vlastního katolicismu v na
šich zemích, • který, zbaven silné hospodářské základny z časů předhusitských', u nás
tehdy jen živořil a nebyl s to, aby vytvořil větší dílo, rovnocenné tomu, co vy
tvořila raná a vrcholná gctika doby KarlovyPo pravdě daleko hlubší život ve smyslu křesťanském než na straně katolické i
na straně váhavých podobojích se utvářel v těch vrstvách českého obyvatelstva,
které nebyly dotčeny hmotnými zájmy, sledovanými hlavními sociálriími složkami hnu
tí husitského: drobnou šlechtou a městským řemeslnictvem - ve vrstvách selských.
Tu zakotvuje hnutí, které známe pode jménem českých bratří. V jeho kořenech, kte
ré představuje učení jihočeského zemana Petra Chelčického, jako bychom se vraceli
do dob prvokřesťanských. Je tu žhavá snaha očistit učení Kristovo ode všech "ná
lezků lidských", která se nebojí vystoupit proti celému současnému zřízení sociál
nímu a politickému, proti "pokolením erby korunovaným" (tj. proti šlechtě) a vůbec
proti všem, kdo se neživí přímo prací rukou svých, včetně, měšťanstva zaměstnáva
jícího se obchodem. Je tu nekompromisní odpor proti jakékoli vládě kromě'vlády
slova Božího a s tím související nesmlouvavý protest proti jakémukoli fyzickému
násilí, v prvé řadě proti válkám. Je tu dokonce i jistý odpor proti vyššímu vzdě
lání, protože prý by to mohlo zatemnit a zkomplikovat vlastní příkazy evangelia.
Kristova a jeho čistotu.

■ Jistěže v tom bylo mnoho utopického a idealisticky nereálného. Ale představu
je to nejdůsledriěji dovedenou vůli žít po křestansku a jako takové si to vynucuje
skutečnou úctu i u těch, kteří se všemi názory originálního jihočeského myslitele
nebudou souhlasit. Současně pak je to projev opravdu českého duchového života,
kter^ shrnuje a dovádí až ke konci všechno to myšlenkově kvasivé, co se v českém
křesťanství v průběhu doby nakupilo, počínaje Štítným a jeho tomismem přes Husa
až k radikálům valdenského ražení, kteří se uplatnili v revoluci táborské.
Příchodem německé reformace a důraznějším vystoupením českých bratří - i když
tito byli časem nuceni na nekompromisnosti názorů Chelčického mnoho slevit (jmeno
vitě pokud se týkalo jejich poměru k vzdělání) - se- ovšem náboženské poměry v na
šich zemích velice zkomplikovaly, zvláště když později ještě přibyly k právě dor
tčeným náboženským skupinám, konzervativnímu kališnictví a pravověmému katolicis
mu, ještě jiné denominace, oddělivší se od proudu reformačního, jako byli novokřtěnci, zwingliáni, antitrinitáři a další. Toto dělení v náboženském životě čes
kém bylo později liberální historiografii naší i cizí oceňováno kladně jako cesta
k svobodě myšlení, a tím i k myšlenkovému, hlavně vědeckému pokroku. Ve skutečnos
ti nic takového naše 16. století neznamenalo. Jeho náboženský život je v podstatě
jalový a nevykazuje jedinou postavu té vnitřní intenzity, jako byl Milíč, Hus či
Chelčický a jiní představitelé české gotiky. Jen čeští bratři a na konec tohoto
věku jezuité, kteří pronikají od r. 1554 do našich zemí, znamenají element ve vlast
ním slova smyslu životodárný, tj. takový, který vyvolává duchový ruch, znamení du. chového života. Ale i. oni jsou zatíženi a čim dále tím více zatěžováni tím, co způ... sobilo, že celý náboženský. život tohoto údobí - přes všechny spory, polemiky a
diskuse, kterými až nadbytečně oplýval a které by jinak mohly vést k prohloubení
náboženského myšlení i-cítění - se nedovedl povznést na vyšší úroveň: těsnými spo
jitostmi s problematikou hospodářskou a s vnitropolitickým zápasem, rozvíjejíním
se v českém státě.

Když roku 1526 s králem Ludvíkem,zmizela z českého trůnu dynetie jagellonská,
rozhodli se velitelé českého krále povolat na trůn Ferdinanda Habsburského. V per
spektivě pozdějších událostí se tento krok jevil jako krok osudný - zejména pro
náboženský život našich zemí a jeho svobodný vývoj. Ve skutečnosti však Habsburko
vé vyhráli nad vévody bavoskými, podporovanými papežskou diplomacií, protože kališnická většina národa viděla v nich - vzhledem k tehdejšímu válečnému konfliktu
Ferdinandova bratra Karla V. s papežem-, skončivšímu-1527 známým barbarským sacco
di Roma - záštitu proti všem snahám kurie zlomit válkou nebó izolací uprostřed os
tatního křesťanského světa odpor Českých podobojíc-h.
Ferdinand I. také - zejména v prvních letech svého panování - spíše než na.
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straně konzervativních, živlů, jaké představovali Zdeněk z Rožmitalu a Jan Pasek
z Vratu, stál na straně klonící ss k proudu německé reformace.. Ale snaha po zesí
lení moci panovnické, kterou si Ferdinand přinesl z výchovy svého děda ze strany
matčiny Ferdinanda Aragonského, musila ho dříve či později uvést do konfliktu s atomizujíčími tendencemi v náboženském životě země, které panovníka, zaměstnávaly
svými přiostřujícími se spory, odvracely od jeho úkolů a umenšovaly jak jeho sílu,
tak jeho autoritu. Naproti tomu náboženské skupiny, které přicházely nově do čes
kého života a představovaly právě zmíněné komplikace, v tom především přívrženci
německé reformace a.jednota bratrská, hleděly se opřít o společnost stavovskou,
kterou Ferdinandovy snahy po zvýšení autority panovnické ohrožovaly.

Projevilo se to i při velkém konfliktu mezí mocí královskou a stavovskou obcí,
k němuž došlo v půli let Čtyřicátých If>. věku, když radikální vůdcové stavovští na
lezli v stísněné situaci habsburské politiky v říši vhodnou příležitost, aby opět
zesílili váhu obce zemské proti Ferdinandovi I. Porážka odboje způsobila, že Fer
dinand I. se mohl pokusit odklidit z českého veřejného života Jednotu bratrskou,
jejíž členové se žvlášt výrazně exponovali v řadách opozice (pronásledovat luterá
ny mu bránily ohledy na poměr;/ v říši, kde část luteránů podporovala Habsburky).
Zároveň pak hleděl zkonsolidovat jako pevnou oporu své moci živly nábožensky kon
zervativní jednak tím, že povolal do českých zemí zmíněné , již jezuity, představu
jící jakýsi předvoj protireforma.ee, jednak tím, že povolenim přijímání z kalicha
kurií římskou hledět smířit kališi.:, rkou většinu obyvatelstva s církví římskou, se
kterou se Habsburkové zatím politicky zase byli dohodli.

Tendence cílevědomého Ferdinanda I., směřující k panovnickému absolutismu, po
levily za vlády obou jeho nástupců Maxmiliána'II. a Rudolfa II. a s nimi také tlak,
který vykonávaly na náboženské poměry české. Maxmilián II. na sklonku■svého pano
vání povolil českým stavům ústně tzv. českou konfesí, na níž se dohodla hlavní ne
katolická náboženská vyznání v Cechách, a Rudolf II. dokonce 1609 pod tlakem teh
dejších politických událostí, jmenovitě svého konfliktu s bratrem Matyášem, vydal
jim známý Majestát, který v podstatě zaručoval svobodu náboženských konfesí v ce
lém království. Ale panovnický absolutismus, který nebyl žádným vynálezem Habsbur
ků, nýbrž vývojovým stupněm ve vývoji západoevropského státu obecně (a to i na
straně protestantské), se musil prosadit dříve či později i v naších zemích. A by
lo do jisté míry osudovou komplikací, že v našich zemích byl jeho vzestup tak úz
ce spojen s osudem katolického křestanství v nich, jehož příslušníci se jinak (jak
ukazuje třeba příklad španělského vášnivého odpůrce tyranovlády Juana Mariany) ne
cítili vnitřně nikterak vázáni k tomuto typu vlády.

Vítězství bělohorské, jehož výsledek se Ferdinandovi II. a III. podařilo udr
žet za cenu strašlivé, zničující třicetileté války, zpečetilo převahu moci panov
nické v^ěeský-ch zemích. A to, že tato moc použila tohoto vítězství, aby instaurovala v Jechách a na Moravě místo dosavadního mnohotvárného náboženského života jedinovládu protireformačníhó katolicismu, zatížilo katolickou církev v očích pozděj
ších staletí do nekonečna se opakujícími výtkami. Všechno, co přinesla potom v du
chovém světě českém děsivá léta válečná a jejich hospodářská spoust, přičítáno na
účet obnoveného katolicismu, jeho vinou byla nejen emigrace, vypudivší z českých
zemí valnou část obou vedoucích vrstev: šlechty a měštanstva, i mnoho obyvatelstva
selského, ale vůbec "temno", které prý české země pod vládou protireformace zahrnulo. Ale právě tu zasahuje jeden z nejhlubších pokusů, které jsme v hodnocení na
šich dějin v posledních desítiletích poznali - pokus o revizi pohledu na český
barok.
Jeho výsledkem je především zjištění, že obvyklé tvrzení, jako by obrácení val
né většiny obyvatelstva v českých zemích po Bílé hoře bylo jen a jen dílem násilí
moci světské, podporující tzv. katolickou protireformaci, je nesprávné. I když jak hned uslyšíme - případy násilí se tu opravdu vyskytovaly, a to v míře nemalé,
třeba zdůraznit, že daleko více než vojenské asistence (jež ostatně byly tím řid
ší, cim více zejména selské obyvatelstvo opuštělo pod tíhou válečných útran svoje
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grunty a čím nerozumnějším se jevilo přitěžovat mu ještě podobnými nevítanými
návštěvami) působily na pronikání katolicismu psychické momenty, které přímo vhá
něly obyvatelstvo do náručí římské církve. Byla to jmenovitě dlouhotrvající válka
se svou atmosférou hrůzné nejistoty, překvapení a očekávání, vyvolávající v čes
kém člověku potřebu zachytit se nějak pevněji, řekl bych přímo: smyslovým dotekem
ruky Boží, kteréžto atmosféře antropomorfní prvky protireformačního barokního ka
tolicismu vycházely vstříc. Příkladem tu může být nejen "stará Češka a prostá že-,
na", dcera bývalého defenzora za Jednotu bratrskou paní Zuzana Cemínová z^Harasova, jejíž náboženský přerod jsem vylíčil ve svém "Mládí Humprechta Jana Cernina,
z Chudenic", ale i největší básník našeho baroka. Bedřich Bridel, původem z pro
testantské rodiny (jméno dostal dokonce po Zimním králi českém), kterého jeho hle
dání pevného Boha v nesmyslném labyrintu současných válečných událostí přivádí na
konec do řádu jezuitského a činí jedním z vnitřně nejkrásnějších a nejpřesvědče
nějších jeho příslušníků.
Také liberalistickou historiografií minulého i tohoto století běžně tradova
ný názor, jako by protireformace u nás vedla jen k jakémusi hromadnému pokřivení
charakterů a v souvislosti s tím vznášené obvinění našeho katolického baroka tře
ba velmi podstatně poopravit. Stačí tu projít listy českých misionářů, působících
v 17. a 18. století v zapadlých pralesích jižní Ameriky'-, v mexických pouštích,
v malajském archipelagu, v Čine a jinde v tehdy nepřekonatelné dálce od vlasti,
s krajní obětavostí a vášnivým sebezapřením, které jsem shromáždil ve svých "Ces
tách ve znamení kříže", nebo zahledět se do tváří, jako byl Bedřich Bridel, Matěj
Vierius a další, kteří padli jako dobrovolné a vskutku hrdinné oběti v službě mo
rem nakaženým. "To byli chlapi" - řekl mi kdysi Karel Toman po přečtení právě
zmíněných "Cest ve znamení kříže".

Stejně naprosto nesprávný je názor, jako by katolický klérus doby pobělohor
ské nám byl odchovával pokolení pokorně se sklánějící před vládou cizácké Vídně:
Už několikrát bylo upozorněno, že otav duchovní byl na sněmech českých při pro
jednávání požadavk0’ vídeňské vlády týkajících se nových berní i při jiných příle
žitostech hlavním a někdy jediným mluvčím opozice, a to v takové míře, že např.
císařský reskript z 25. února 1694 jej obvinil přímo, že "bezprávně i bezdůvodně
statuta et leges fundamentales patriae, jakož i to, co Obnovené zřízení zemské
nařizuje, ale i sub poena laesae majestatis zapovídá, porušil". Jako na, sněmu pak
i mimo shromáždění sněmovní byl to český klérus, kteiý nejhlasitěji a nejbojovněji vystupoval proti útlaku, kterým habsburské soustátí doléhalo na práva českého
státu, a od jezuity Adama Kravařskéhc, který neváhal 1645 se proti Vídni dovolá
vat nového Zižky, se táhnou prudké opoziční výkřiky z této strany v dlouhé, pře
dlouhé řadě (vylíčili ji Em. Ježek, Jos. Vašica aj. ),. vrcholíce v známé vášnivé
Balbínově Obraně "Be felici quondam, nunc autem calamitoso regni Bohemiae státu".
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LeČ ani tato pevná zjištění nemohou lehce zapudit obraz jezuitů i jiných před
stavitelů pobělohorské protireformace, kteří přicházejí obracet ks katolicismu
provázeni ozbrojenou mocí císařskou: oblíbený v sentimentální historické literatu
ře obraz Antonína Koniáše, slídícího v doprovodu vojáku či drábů po "kacířské li
teratuře" našich sedláku. A v souvislosti s tím se v nás zvedá znovu i otázka, neukovávalo-li se v ohni takovéhoto společného boje nepozorovaně tužší spojenectví
mezi církví katolickou a státní mocí, spočívající v rukou českému státu a národu
cizích? Bohužel rasa tuto otázku není možno odpovědět jinak než kladně.

Ale i tu je třeba proti zjednodušující formuli, které v této souvislosti pou
žívala ant ikle rikální agitace minulosti i přítomnosti, postavit podstatné omezení
a výhrady. Především zjištujeme, že představitelé církve nebyli v zásadě'pro ně
jaké násilné obracení nekatolíků ks katolickému pravověří. Pokladů o tom se nalez
ne v písemných pozůstatcích našeho 17. a 18. století dost, a to jak na straně klé
ru světského, tak na straně jezuitů. Nebyli také nijak nepřátelsky uzavřeni vůči
nekatolíkům: Jezuita Balbín měl živé styky s luteránem Vfeissem, jezuité v tlskárně klementinské vydávali spisy Jana Amose Komenského. Ale.nástup pobělohorské pro
tireformace se dál uprostřed války, která rozličným způsobem vybičovávala vražed
né vášně, zejména když mezi české obyvatelstvo vstupovala agitace protihabsburská
a. obratně využívala (např, 1631-2) odporu sedláků proti divoké soldatesce císařské
k rozdmýchávání boje proti všemu, cc představovalo režim, zvítězivší na Bílé hoře.
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Hlasatelé nové víry byli touto situací ohroženi, a že ne málo, ukazuje netoliko
smrt jezuity Bumatia u Rovenska r. 1629, ale i řada pobitých katolických kněží
v době saské okupace Čech na počátku třicátých let 17. věku a r. 1639 i další obě
ti z těchto řad. Musili použít ozbrojené r-oci na svou ochranu. Ale je charakteris
tické, že těchto ozbrojených intervencí zbývalo - jak jsem ostatně už naznačil čím více třicetiletá válka ztrácela svůj náboženský charakter, a zejména pak po
jejím skončení.

Teprve počátkem 18. století, hlavně v jeho letech dvacátých, opět oživuje ta
to podivná a jistě ne mravná spolupráce. To však už souvisí se skrytým bojem, kte
rý se začal rozvíjet už za Karla VI. o dědictví rakouské a který pak vzplanul ve
válečný fanál po nastoupení Marie Terezie. Protestantští sousedé českých zemí na
severu, zvláště agresivní Prusko, začínají připravovat půdu pro svůj nástup v čes
kých zemích - a to především ve formě agitace náboženské, která jim má jednak zís
kat jistou oporu mezi obyvatelstvem (zejména když hlásící se racionalismus toto
činí náchylnějším k novému přijetí protestantismu), jednak oslabit odpor vypěsto
vaný proti nim jakožto prcutestantům stoletím katolické protireformace. Habsburský
stát se pochopitelně proti tomuto pronikání brání - a k tomu zase používá přede
vším náboženských činitelů, horlivců, jako byl zmíněný Antonín Koniáš, kteří se
bezděky stávají"více služebníky habsburského státu než katolické církve - i když
se domnívají, že svou horlivostí slouží církvi.
Toto byl ovšem neviditelný, a přece zřetelný a hluboký převrat onoho hesla
quod potestas temporalis subditur spirituali, které charakterizovalo středověkou
církev na vrcholu její vnitřní síly, protože zde se představitelé církve vlastně
dostávali do služebného poměru k moci světské. A tento převrat, představující
v jistém smyslu tragickou vinu, nemohl nepotáhhout za sebou i tragický trest.

■Církev katolická se u nás v 18. století vždy více etatizuje, postátňuje.-' Za
čalo to už za Karla VI. a Marie Terezie snahou, aby bylo důrazněji uplatňováno
tzv. placetům regium, tj. vládní dozor nad vyhlašováním a prováděním papežských
dekretů a nařízení v našich zemích (vyhlášený už Ferdinandem III. ). Zejména však
údobí Josefa II. přineslo v tomto sm.ru utužení podřízenosti církve moci státní.
V tom smyslu byla zaměřena i josefínská opatření, která by jinak zasloužila uzná
ní, jako byl toleranční patent, povolující svobodu vyznání nekatolických v soustá
tí habsbursko-lotrinskAm a vytvářející pod tímto heslem náboženskou mnohotvárnost,
v níž se státu dostávalo postavení rozhodčího, nebe zřízení Matice náboženské z ma
jetků zrušených klášterů a jiných cir.evních ústavů a institucí, jež mělo hospo
dářskou základnu církve podrobit více kontrole moci státní, a jiné akce toho dru
hu. Více než kdy jindy se stává kněz a zejména vyšší církevní hodnostář v době Jo
sefově služebníkem státu.

Odraz toho se objevuje pochopitelně pak. i v poměru těchto představitelů církve
k myšlence národní, která právě v době Josefa II. se začíná, důrazněji hlásit ke
slovu. Germanizující stát josefínský nachází v řadách církevních své. reprezentan
ty v biskupu Ferdinandu Kindermannovi i v jiných vysokých hodnostářích církevních,
dosazovaných vídenskou vládou. Barokní tradice ohnivého nacionalismu Balbínova a
jeho okruhu se udržují jen v nižším duchovenstvu katolickém u nás, do jehož řad
nemohla vídenská vláda tak snadno a tak hluboko zasahovat., a zde se zakládají po
čátky toho, co se běžně nazývá naším "národním obrozením".

Otřesy Velké revoluce francouzské vyvolaly arci jistou reakci proti josefín
skému osvícenství. Za Františka I. se pod heslem "katolické restaurace" opět obno
vují některé vnější pozice katolické církve v zemích habsbursko-lotrinských. Círk
vi se opět vyklizuje větší místo ve školství, obnovují se nebo novými nahrazují
některé její ústavy zrušené reformami josefínskými, odstraňují se rozličná omeze
ní, jimiž se Josef II. pokusil zasahovat do života církve v otázkách liturgických
atd. Ale v jádře nemravný vztah do života církve ke* étátu, 'její podrobení materiál
ně moci státní a řízení.státnímu, jak se vytvořil v době josefínské, trvá. Stát
ochotně přichází na pomoc církevním kruhům, které v univerzitních výkladech profe
sora náboženské výuky na filozofické fakultě Karlovy univerzity Bernarda Bolzana
shledávají odchylky od katolického pravověří, sesazuje rebelujícího, byt mravně

14

čistého filozofa a omezuje jeho publikační možnosti - ale žádá za to i za jiné po
dobné ochoty, aby představitelé církve zase poskytovali podobnou podporu jemu,
jmenovitě pokud jde o potírání všech politických a sociálních tendencí vznikají
cích pod tlakem nového hospodářského utváření současného života, jež františkovské Rakousko zahrnuje pod bubákem "revoluce". A duchovenstvo, aspoň vyšší, které
podléhá jaksi přímému dozoru a tlaku státu, se skutečně stává závažnou oporou met
ternichovskému systému a. sleduje jeho tendence.
Zase však toto zpronevěření vlastnímu, na vlastních duchových příkazech a zá
konech založenému poslání přináší církvi nové okamžiky krize. Prohlubeň, kterou
vytvořila mezi vedoucími kruhy církevními a probouzejícím se novodobým národem
českým jejich služebnost germanizujícímu státu josefínskému, se šíří. Ve jménu pro
nikajícího liberalismu vystupuje proti katolické církvi Karel Havlíček Borovský,
žádaje důrazně jak vnitřní reformy církve, tak její vymanění z nedůstojného službičkování rakouskému státu. Faktickým politickým vůdcem národa se stává protestant
František Palacký a dějinné povědomí tohoto národa vytvářejí jeho veliké Dějiny
národu českého v Cechách' a ha Moravě, líčící českou minulost, jak jsme již slyše
li, jako ustavičné "stýkání a potýkání" s němectvím a “římanstvím", tj. s církví
katolickou, a vyvrcholující českou historii husitstvím, kdy v tomto zápasu demor
kratické ěešství podle něho dosáhlo aspoň dočasného vítězství.
Obecný nápor liberalismu proti katolictví v celé západní a střední Evropě dos
tal v našem prostředí ještě zvláštní posilu tím, že církev katolická - posuzována
podle svých nejvyšších představitelů v našich zemích - musila se Českému člověku
jevit jako přisluhující státu, z jehož politického sevření se hleděl vybavit. Po
stavy, jako byl budějovický biskup Jirsík a několik dalších vysokých prelátů, hlá
sících se výrazně k svému češství, představovaly v jeho očích jen čestné výjimky.
I ohnivý nacionalismus balbínovský a jiných představitelů českého barokního kléru
byl v historickém povědomí národním zatlačen do pozadí ujištováním, že právě doba
barokní sepjala u nás katolicismus nerozvižítelně s nenáviděným habsburským sou
státím.

Kam až tato averze proti katolicismu u nás dospěla, nebudu líčit. Byli jsme
toho svědky za první republiky i v době pozdější. Po roce 1918 byl nápor vedený
proti katolicismu pod hesly odrakouštění,.odporu proti světitolům válečných zbra
ní, odvety za Bílou horu a. jinými podobnými devizami tak prudký, že se zdálo, ja
ko by jeho pozice v českém národním životě byla nadobro podlomena. Stal se i po
kus využít antagonismu, který se vytvořil mezi vyšší hierarchií, představující
povětšině austrofilskou, a mezi duchovenstvem nižším s převládající dosud tradi
ci balbínovskou a učinit toto základem nacionálně zaměřené církve československé.
A přece právě údobí první republiky přineslo českému katolicismu nebývalý roz
květ. Zbaven tlaku ze strany svého domnělého ochránce, habsburského státu, český
katolicismus jako by zase rozpínal křídla. Ne pouze vzácní jednotlivci, jako byli
před první světovou válkou Zeyer, Březina, Bílek a ještě několik dalších - celá
fronta nových lidí rozdílného věku se tu vytváří, aby strhovala k sobě čím dále
tím silnější vrstvu české intelektuality. Je však jistě příznačné, že tito lidé
- počínaje Jakubem Demlem a Josefem Florianem přes Jaroslava'Durycha a Alberta
Vyskočila až po Bedřicha Fučíka, Jana Zahradníčka, Miloše Dvořáka a další nechtě
jí mít nic společného s politickými pozicemi, které si mezitím - hlavně zá-sluhou
obratného Jana Šrámka - katolicismus u nás vytvořil, a vůbec s tzv. politickým ka
tolicismem (i když jistou jeho nezbytnost v dané situaci uznávají). Jsou to ovšem
tzv. bojovní katolíci a hlásají znovu se vším důrazem heslo, wuod potestas temporalis subditur spirituali, ale rozumějí mu a chápou je tak, že to, co má dodat mo
ci duchové nadřazenost nad mocí světskou, není žádná síla světská, nýbrž síla du
chovní, nebot království Kristovo není z tohoto světa, třebas je příslibem Kristo
vým určeno, aby mu vládlo.

A v této perspektivě, tuším, je třeba chápat i přítomnost a budoucnost katoli
cismu v českých dějinách. Ne v mocenskopolitickém měření s jinými konfesemi, hlá-
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8Ícími se k témuž Kristu a k témuž Bohu, ne v zbytečném odporu proti novým for
mám života, které se vytvářejí (jistě nikoli bez vůle Boží) pod tlakem výbojových
zákonů' společenských, technického rozvoje a dalších faktorů lidského pokroku, ale
také ne v solipsistické odtrženosti od reálného společného života národa a národů,
nýbrž v upřímné snaze, aby opravdu vládl Kristus jako symbol lásky, míru, sprave
dlnosti a všeho toho ostatního, co tvoří jeho skutečný odkaz. V tom je poslání
nového, moderního a zároveň věčně živého katolicismu. A tento katolicismus může

i v našem národe přistupovat k dílu s jasným evědonín, nsbo^ i k$yi roalíéná «w
becxví, mocenské zájmy a jednání mravní nehodná se v minulosti snad štítila jeho
jménem, katolicismus sám jako takový - jak jsme viděli - nikdy v bytostném rozpo
ru se zájmy našeho národa nebyl, naopak představoval jednu z nejpodstatnějších
• duchových živin národa, kteiý přese všechno je v podstatě národem křestanským.
Studie 79 (1982/1)

POZNÁMKA

O

AUTOROVI

Zdeněk
Kalista (1900 - 1982) je mimořádná, osobnost české histo
riografie. Byl to badatel objevitelský a svědomitý, dovedl však podávat výsledky
své práce slohem, jímž prosvítalo joho básnické nadání. Hlavně však nezůstával u
. faktů a jejich výkladu, ale z rozsáhlé fa'rtografio vycházel k pozoruhodným koncep
cím a syntézám. Mladistvé nadšení pro sociální revoluci ho v mládí strhlo současí
ně k ateismu, ale postupně se propracoval k opravdové víře. Uvědomil si povinnost
korigovat nespravedlivé soudy o historické úloze církve v naších dějinách a plni]
ji zvláště odbornými pracemi z období baroka. Nás katolíky může; jen těšit, že to
nečiní apologeticky a polemicky, nýbrž metodou "padni komu padni" - s maximální e
snahou o pravdu, a to celou. Za jeho slovy stojí osobnost: neohýbal se podle žád
ného větru, i když za to platil umlčením a devíti léty ve stalinských vězeních.

Proto má tato jeho stát, třebas jen krátká a lehce načrtnutá, velkou váhu.
Ha několika stranách ukázal, že katolický pocit méněcennosti - pilně do nás vpravovaný českými nekatolíky, liberály a nakonec marxisty - je třeba odložit už
prostě v.e jménu pravdy, K lidským dějinám patří světla i stíny,vždycky, všude a
u každé sociální skupiny. Proto bude náTežité a životodárné, když se přihlásíme
k celým dějinám své církve, k jejímu obrovskému duchovnímu dílu s vděčností a
k jejím selháním v duchu pokání - což nebudeme i my souzeni, právem, budoucími
generacemi? Snažme se obstát před dějinami a hlavně před Bohem tím, že připra
víme u nás budoucnost "novému, modernímu a, zároveň věcně živému katolicismu",
jehož poslání je,1 "aby opravdu vládl Kristus jako symbol lásky, míru, spravedl
nosti a všeho toho ostatního, co tvoří jeho skutečný ockaz".
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