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Tolerance jako podmínka i

BoÍena Komórkovó, Brno

Od poédtku století byl Toleranóní parent

rosí, piedkkÍdanou íkokikùm iako piíl;lat
s p o I e ó e ns k ého v y v oj e, .i en í o d s t r aiiu.i e r e .i m.

nulosîi o vede ke strile vétíí svobodé. -\lisr -'

píed totika podobnostmi s píedtoleran[n:
z nov a i i z r e k ap i t u I ov a t, z v ri Í i t .i e.i í d ù s I e d I: ""

posoudit v jeiich osvètlení. iak.f dosah n::i'

àivot do pííítích generací.

Toleranòní patent je mezníkem dsou epoc

Je próvním aktem, kterf ukonòil protireftrr
ní i církevní mocí celych 160 let' Rekatoliza'
bu takÍka úplnó. Neceló 2% obyvatel. ktei"í

sebe navzdo ry trv alici nepiízni mocenskl'ct

opustit vnucenou katolicitu, tento faktjeno
sobè celou iadu poloZek, které odhaluji jei

sah.
Zaóàtkem protireformace j e anulor'àni

proti zvyklostem doby píiznal' pràr'o na -<r

nóboZenství formulovaného Òeskou konte:

królovství vòetnè poddaného lidu. Slo o pie

tom nósleduje Obnovené ziizeni zemske- pc

zókladního tématu protireformace. eini z ó

vu Habsburkù a piipravuje tak Pragmaticl
tralismus, aZ do úplného popÍení òeské slà'

ko-uherském. Pozvolné likvidace sràtopra

koruny je v5akjen prùvodním zjevem do l
genocidy trvající do tietího, òtvrtého i pÉter

ku byly hromadné popravy uUO.6 tlar trtsl
roklÍch rozloh stavovské pùdy. emigrace st

kud odmítalo rekatolizaci, pÍílir cizincrl o

milosti konfiskovanym nebo opu5ténini zì

pohromou duchovní nàsilí. proméiu.:i;: z

du5i. Zbyljr nérod, zbavovàns tvrdou du-'l:

by pomóhala udrZet kontinuitu s minuloli
vùòi nastalym tereziónskym germanizaóni:
ukonÒit. Na téchto skuteònostech nic ne:ri
rokního folkloru, pokleslé forml'cizi zÉrna'

nym projevem proménéné nórodní du'e' l
novému kulturnímu vzestupu a k auten:i--
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