Resumé

439

dačů a pracoven. Druhým byl Jan Nepomuk hrabě Buquoy, který na svých panstvích v jižních Čechách na konci roku 1779 zavedl systém chudinské péče provozované novým křesťanským bratrstvem. Přitom mobilizoval příspěvky z církevního,
soukromého a veřejného sektoru, které měly jít pouze na chudé žijící na jeho panstvích a nikoliv cizí žebráky. Tento systém implementoval roku 1782 také v Praze,
což mu vyneslo Kocovu kritiku.
Autor rozebírá oba reformní modely v kontextu nedávných studií zdůrazňujících
význam církevní a soukromé charity, zejména britské „mixed economy of welfare“.
Výsledky ukazují, že provozování „uzavřené“ chudinské péče v Kocových pracovnách omezených provozními náklady a počtem míst bylo neadekvátní. Buquoy
navíc kritizoval, že chudí, kteří by si zasloužili podporu doma, jsou spolu s jinými
zadrženými zavíráni do pracoven jako by šlo o vězně. On sám byl naproti tomu pro
zkoumání a klasifikaci příčin a stupňů chudoby jako základu pro poskytnutí vhodné pomoci. Dále pak kladl důraz na „otevřenou“ chudinskou péči prostřednictvím
charitativní činnosti svého bratrstva vedeného duchovními. Buquoyova metoda chudinské péče se nakonec ukázala jako vhodné opatření kompatibilní s jinými institucemi pro postižené a nemocné osoby.
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Ve svém latinském traktátu „Historiae aliquot Anglorum martyrum, quibus Deus
suam ecclesiam exornare sicut syderibus coelum dignatus est“ (Příběhy některé
mučedníků anglických, jimiž Bůh církev svou jako nebe hvězdami ozdobiti ráčil) se
Pavel Bydžovský věnuje popravě biskupa Johna Fishera, Thomase Mora, Richarda
Reynoldse (mnich řádu Nejsvětějšího Spasitele) a šesti kartuziánských mnichů
z roku 1535, kteří odmítli přijmout náboženské reformy Jindřicha VIII. Jeden z exemplářů traktátu se nachází v knihovně pražského Národního muzea pod signaturou
45 D 29. Bydžovského moderní vědou doposud neanalyzované pojednání je neobvyklou ilustrací málo prozkoumaných (a ještě méně pochopených) utrakvistických
teologických a eklesiologických pozic. Ty se odrážejí v Bydžovského podpoře (především ze strany Jana III. Popela z Lobkovic), jeho vztahu ke katolictví a luteránství, stejně jako v jím užitých pramenech (v prvé řadě Beda Venerabilis, Reginald
Pole a „Guildhall Report“). Bydžovského traktát tak osvětluje víc než jen náboženské vztahy mezi Čechami a Anglií v polovině 16. století. Text je navíc solidním
svědectvím utrakvistické teologické a eklesiologické via media mezi Scyllou říma
a Charybdou Wittenberku (a Ženevy), stejně jako Bydžovského loajality vůči
papežství.

