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Dovolujeme si vás pozvat na přednášku
pořádanou Kroužkem pro dějiny raného novověku

Kapucínský řád a společnost v Čechách a na Moravě
v 17. století,
kterou pronese ve čtvrtek 20. března 2014 od 16:00
v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce
Mgr. Marek Brčák
Církevní řády mají v dějinách křesťanské společnosti své důležité místo. Přestože řeholníci a řeholnice
měli jen nepatrné zastoupení v populaci, jejich význam pro kulturní vývoj především evropské
civilizace byl značný. Přes výraznou tendenci řeholního prostředí odlučovat se od „světského“ okolí
byly řády i jejich jednotlivé kláštery úzce spjaty právě s profánním světem. Působení řeholních řádů
v raném novověku a jejich vliv na chod společnosti bylo moderní historiografií již několikrát úspěšně
zkoumáno, byť se její pozornost dosud soustřeďovala především na řád pro toto období
nejvýznamnější – na Tovaryšstvo Ježíšovo. Studium ostatních řeholních společenství přitom dlouho
zůstávalo poněkud neprávem stranou. I proto si přednáška klade za cíl přispět ke studiu problematiky
církevních řádů, pojednává tedy o kapucínském řádu, který se přinejmenším jak počtem členů, domů,
misií, tak i politickým vlivem jezuitskému řádu vyrovnával. Vlastním jádrem přednášky budou
interakce kapucínů s jednotlivými složkami společnosti (panovníkem a jeho dvorem, šlechtou, městy,
ale i s neprivilegovaným obyvatelstvem, na které se činnost řádu měla především soustřeďovat). Bez
výzkumu těchto interakcí nelze dějiny tohoto řádového společenství interpretovat. Kdyby totiž
kapucíni jakožto žebravý řád nezískali ve společnosti své podporovatele, nebyli by dlouhodobě vůbec
životaschopní. A naopak, právě díky převážně výborným vazbám na společnost dosáhl kapucínský řád
v českých zemích v 17. století velkého rozkvětu.
Mgr. Marek Brčák (٭1988), magisterské studium oboru Historie na FF UK (2007–2013), v roce 2013
zde úspěšně obhájil diplomovou práci Kapucínský řád a společnost v Čechách a na Moravě v letech
1618–1673 (vedoucí práce dr. Jan Zdichynec). Od roku 2013 studuje doktorské studium na Ústavu
českých dějin FF UK, specializace český raný novověk, kde se věnuje církevní problematice, konkrétně
dějinám kapucínského řádu v českých zemích v 17. a 18. století (školitel doc. Jiří Mikulec).

