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Jacques Benigne Bossuet byl významný teolog, řečník, spisovatel a myslitel 

17.století. 

Narodil se 27.září 1627 v Dijonu, jako pátý syn, do rodiny městského právníka a 

soudce Benigne Bossueta a jeho ženy Madeleine, rozené Mouchet. Jejich rodovým heslem, 

ovíjející rozsochatý keř vinné révy, je „Bon bois Bossuet“ neboli „Dobrý kmen Bossuet“ 

O jeho duchovní dráze se rozhodlo velmi brzy. Už jako 8-letý (někde uváděn věk 9 

let) si vysloužil tonsuru. Tím, kdo tento obřad, při kterém se hoch vzdal všech světských 

radostí a připojil se k duchovnímu stavu, vykonal, byl biskup z Langres, do jehož pravomoci 

Dijon spadal až do roku 1731.  Studoval na jesuitské koleji Collège des Gondrans v Dijonu 

klasická studia a v krátkém čase si osvojil řečtinu a latinu. Mezi jeho oblíbené autory patřili 

například Homer a Vergilius. Po té, co jeho otec dostal místo na soudním dvoře v Metách, 

hlavním městě lotrinského kraje, byl mladý Bossuet svěřen do výchovy svému strýci  Claudu 

Bossuetu d‘Aiseray (v roce 1638). Po skončení studia v Dijonu opustil rodné město a odešel 

za rodiči do Met. Zde byl přijat mezi členy kapituly tamní katedrály St.Etienne. V té době mu 

bylo pouhých 13 let. 

V roce 1642 byl přijat na Collège de Navarre v Paříži, aby se zde věnoval studiu 

teologie a filosofie. Z jeho profesorů lze jmenovat například Nicalase Corneta (1592–1663) 

nebo Antoina Arnaulda (1612-1694). Studia mu však nebránila navštěvovat pařížské salony. 

A činil tak opravdu často a při svých návštěvách oslňoval svým řečnickým uměním. Proslavil 

se již ve svých 16 letech improvizovanými kázáními v pozdních nočních hodinách. Velký 

ohlas mělo jeho vystoupení v Paláci Rambouillet (Hôtel de Rambouillet), který sloužil jako 

centrum šlechtické kultury, kde ho uvedl Antoine Arnauld. O tomto představení se obdivně 

zmiňuje i Voltaire, když prohlásil: „Nikdy jsem neslyšel nikoho kázat tak brzy ani tak pozdě.“ 

Po deseti letech, v roce 1652, studia dokončil obhájením skvělé doktorandské práce 

a byl povýšen na doktora teologie. Poté se vrátil do Met, kde obsadil místo kanovníka, a to 

hlavně díky vysokému postavení svého otce. V Metách, které byly v té době z celé poloviny 

protestantské, se snažil obracet protestanty na „pravou víru“.  I přes své působení ve funkci 

metského kanovníka nadále jezdil do Paříže, kde se dál vzdělával pod vedením Vincenta 

z Pauly (1576–1660), slavného kazatele a zakladatele dobročinných spolků na podporu 

nemocných. 

V roce 1660 (objevuje se i rok 1659) se natrvalo přesunul do Paříže a rychle si 

obnovil reputaci skvělého řečníka. Již 1661 poprvé mluvil před králem Ludvíkem XIV. a 

získal si jeho přízeň. O rok později si získal obdiv i Anny Rakouské (1601–1666). Králova 

matka si vzpomněla na Bossuetovo vystoupení v Paláci Rambouillet a pozvala 44-letého 
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kazatele, aby pronesl postní kázání. A právě tato řeč si vysloužila přízeň Anny Rakouské  

(především ta část, v níž se Bossuet zmiňuje o návratu ztraceného syna). Hlavním tématem 

bylo skoncování s hříchy. Bossuet sice mluvil v ciceronských obratech, ale zároveň 

k posluchačům promlouvá jako k nechápavým občanům v Metách.  

A jeho hvězda stoupala i nadále. Stále káže a úctu si získává zejména pohřebními 

kázáními pro vysoce postavené osoby. Například v roce 1670 na pohřbu Henrietty Anna 

Anglická (1644–1670), manželky bratra Ludvíka XIV Filipa Orleánského, která byla zřejmě 

otrávena milencem svého muže de Lorrainem. 

V roce 1669 byl se souhlasem papeže jmenován biskupem v Condom ve 

francouzském departmentu Gers, ale i nadále se zdržoval v Paříži. Biskupský stolec však 

opustil, když mu bylo nabídnuto místo vychovatele a učitele korunního prince Ludvíka 

(1661–1711) , kterého se ujal v roce 1670. Princ Ludvík byl prvorozeným synem Ludvíka 

XIV. (1638–1715) a jeho ženy Marie Terezie (1638-1683), dcery španělského krále Filipa IV. 

Na francouzský trůn však nikdy nenastoupil, zemřel čtyři roky před svým otcem. Bossuet se 

měl postarat o náboženské a morální poučení nástupníka trůnu. Dauphinovo vzdělání se 

týkalo výuky latiny, historie, filosofie a politiky a probíhalo 3krát denně. Pro jeho výchovu 

vlastně vznikla Bossuetova největší díla: „Politika podle Písma svatého“ a „Pojednání o 

světových dějinách“. O dauphinovi prohlašoval, že je sice řádný a poslušný syn, ale hloupý a 

těžkopádný.  

V roce 1671 byl jmenován členem Francouzské akademie, založené kardinálem 

Richeliem jako nejvyšší instituce pro francouzský jazyk a literaturu za účelem dohlížení na 

francouzštinu a její šíření do světa.  

Jeho povinnosti vychovatele následníka skončily v roce 1681, po sňatku prince 

Ludvíka s Marií Annou Bavorskou (1660–1690). Už ho nebyla potřeba a Bossuet nastoupil na 

místo biskupa v Meaux, města nedaleko Paříže. Ale i nadále se často zdržoval v hlavním 

městě i ve Versailles. Stále působil jako kazatel a zabýval se opět hlavně kázáními 

pohřebními pro významné osoby. Například pro Ludvíka II. z Bourbonu knížete z Condé, 

zvaného Velký Condé (1621-1686), slavného vojevůdce ve třicetileté válce. 

I přes dobré vztahy s královskou rodinou, nepůsobil na panovnickém dvoře jako 

dvorní duchovní ale jako rádce a oddaný biskup, který se věnuje dobročinnosti a řízení svého 

kléru. Byl primus mezi biskupy a vysloužil si tím i svou přezdívku – Orel z Meaux. Pro svůj 

vliv měl rozhodující postavení i na schůzce francouzského duchovenstva (Grand conseil de 

l’Eglise de France), kterou v roce 1682 svolal Ludvík XIV. Zde mají rozhodnout komu patří 

ius regaliae. Toto právo na příjmy z volných opatství a biskupství považoval Ludvík XIV. za 
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nezcizitelné. Shromáždění má tak rozhodnout králův spor s papežem, který má své počátky 

již za papeže Klimenta X. (1670–1676). Je to vlastně projev francouzského galikanismu. 

Právě Bossuet je autorem „Deklarace galikánského kléru o moci církve“, z 19. března 1682, 

jejíž součástí jsou i Čtyři články galikánských svobod, ve který je obsaženo základní učení 

galikanismu, a  kde se vymezuje postavení papeže v rámci církve i světské moci. První bod 

papežovi přiznává pravomoci jen nad duchovními. Nad světskými osobami nemá žádnou 

moc, proto také nemůže sesazovat světské panovníky. V druhém bodě je tato pravomoc ještě 

více omezena sborovými ustanoveními, hlavně sborem kostnickým a basilejským. Je jim tím 

vlastně nepřímo přiznána převaha nad papežem. Třetí článek se týká nařízení, že papež se 

musí řídit, a to hlavně ve Francii, platnými předpisy. Tedy pravidly, mravy a nařízeními 

platnými v království a církvi francouzské. Poslední článek si dává za podmínku, že výroky, 

které papež učiní, musí být nejprve schváleny celou církví než vejdou ve všeobecnou platnost. 

Pro papeže to znamená značné omezení jeho tradiční suverenity uvnitř církve a francouzští 

biskupové se tak snaží organizovat náboženský život ve Francii podle svých, tedy 

francouzských představ. Ty spočívají zejména v nezávislosti na kurii. Shromáždění tyto 

články schválilo a ty byly na příkaz krále zaprotokolovány generálními stavy. Zároveň 

Ludvík XIV. tento manifest galikánských svobod povýšil na článek víry a nařídil je vyučovat 

jako doktrínu ve všech školách monarchie. Papež nereagoval nijak vášnivě. Nejspíš hlavně 

proto, že toužil po přátelské dohodě. Francie si vysloužila jen „pokárání“ ve formě odmítnutí 

schválit králem navržené kandidáty na biskupský stolec. Důsledkem toto bylo v této době ve 

Francii 35 neobsazených diecézích. Králem navršení biskupové sice mohli čerpat z diecézních 

příjmů, ale nepodstoupili ordinanci a tím pádem nemohli vykonávat duchovní obřady spojené 

se svým úřadem. Tento stav se změnil až za papeže Inocence XII., kdy biskupové přiznávali 

své chyby a konečně obdrželi ordonanci. Také Ludvík XIV. se rozhodl ke smírnému gestu a 

stáhl svůj dekret o povinnosti dodržovat čtyři články galikánských svobod. Háček spočíval 

v tom, že tak zrušil jen povinnost je šířit a nikomu nebránil se jimi řídit. Papežovi tento 

drobný ústupek stačil. Byl spokojen, že nedošlo ke schizmatu a neztratil celý další národ. 

Navíc potřeboval pomoc proti protestantům, takže i v otázce ius regaliae Ludvíkovi ustoupil a 

dokonce mu přiznal více práv než doposud. Tato dočasná porážka galikanismu však 

neznamená jeho definitivní konec. Naopak tento směr dal o sobě vědět za Francouzské 

revoluce a za vlády Napoleona.   

Bossuet je také autor práce na obranu těchto článků „Defensio declarationis, quam 

de patestate eccl. sanxit clerus Gallicanus“, která tiskem vyšla až 26 let po jeho smrti, roku 

1730. 
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Bossuet nadále zůstává biskupem Meaux. Ve své diecézi prosadil nový katechismus, 

zavedl misie, vedl synody a působil jako horlivý kazatel a sám se dokonce staral i o 

administrativu. Zároveň se snažil o obrácení protestantů, v podstatě snil o usmíření katolíků a 

protestantů. Na toto téma také sepsal díla „Proměny v protestantské církvi“ (Variations de 

l’Eglise protestante). Zároveň si dopisoval s francouzskými protestantskými kazateli 

například Francois Ferry (1646–1701) nebo také s Němci Gerhardem Walterem Molanem 

(1633–1722), opatem v Loccum a ředitelem konzistoře v Hannoveru a s filosofem 

Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem (1646-1716). Ale svůj boj proti nim vyjádřil i podporou 

zrušení ediktu nantského, i když boje za zrušení se přímo neúčastnil a nesouhlasil hlavně 

s násilnostmi na protestantech.  

V roce 1697 byl jmenován státním radou. Rok poté se stal zpovědníkem vévodkyně 

burgundské. 

Již od roku 1700 se začalo zhoršovat jeho zdraví. Energický muž, píšící dlouho do 

noci dopisy, kázání a své spisy, zůstal uvězněn na lůžku. Jeho zdravotní stav omezil jeho boj 

za víru, ale nezabránil mu v diktování dopisů a myšlenek svému sekretáři. 12.dubna 1704, ve 

čtvrt na pět ráno, v Paříži umírá. 

 

Literární činnost 

Bossuet byl i velmi plodný spisovatel. Z hlediska literárního ho můžeme považovat 

za dovršitele francouzské klasické prózy. Počítá se k tomu orchestrovaná stavba věty, velká 

obrazotvornost, smysl pro konkrétnost. Je zároveň mistrem správné a funkční volby slov. Ve 

svých dílech se opírá hlavně o Bibli a o antické, zvláště latinské, autory. A celé jeho dílo, to 

znamená kázání, traktáty, korespondence, dají dohromady 43 tlustých svazků. 

Jeho literární činnost můžeme rozdělit na tři období – první do roku 1670, druhé 

1670–81 a třetí od roku 1681–1704.  

První období končí rokem 1670. Lze ho nazvat období diskusí a kázání. První 

rukopis vznikl již v roce 1653 jako výsledek diskuse s farářem v Metách Paulem Ferrym 

(1591–1669), na téma protestantské reformace a možnosti spojení katolictví a protestantství. 

Ale jeho nejslavnější spis, nazvaný „Pohřební řeči“ (Oraisons funébres) z této doby, vyšli 

tiskem až v roce 1689. Nalezneme v nich například kázání pro Annu Rakouskou (1601–

1666), Henriettu Marii Francouzskou (1609–1669), manželku anglického krále Karla I. nebo 

pro Henriettu Annu Anglickou (1644–1670). Ale dalších asi 200 jeho kázání známe 
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z konceptů. Byl také autorem „Chvalořečí“ (Panégyriques), z nichž nejznámější „Chvalořeč 

na Svatého Bernarda“ pochází z roku 1653. 

Druhá kapitola jeho literárního života je omezena jeho povinností vychovatele 

následníka trůnu prince Ludvíka. A i své spisy psal pro svého žáka. Jedním z nich je „Politika 

podle Písma svatého“ (Politique tiré des propres paroles de l’Ecriture Sainte), i když vyšla 

tiskem až v roce 1709 . Jeho účelem bylo prince Ludvíka seznámit s Bossuetovou teorií státu, 

společnosti a  práva. Pro své dílo se inspiroval ve spisech sv. Augustina a Tomáše 

Akvinského, ale hlavně v Bibli. Určuje v ní absolutní monarchii, ve které bůh ustanovil krále 

nad národ vládnoucího neomezeně, ale ne libovolně, za nejobvyklejší, nejstarší a 

nejpřirozenější státní formu. Je založena na rodině a z toho důvodu je dědičná. Existuje i jiný 

druh monarchie, a to jako vláda zvůle, která z poddaných činní otroky bez zákonných práv. 

Naopak monarchie absolutní vládně rozumem a respektuje základní zákony, jako právo na 

osobní svobodu nebo na osobní vlastnictví. Svou poslušností a disciplínou ukazuje poddaný 

své největší ctnosti. Naopak rebelií a odporem proti panovnické moci se dopouštějí zločinu. 

Kritiku přijímá panovník jen od Boha. Monarcha podléhá božímu zákonu a rozumu, kterým 

ho bůh obdařil. Proto je také jeho majestát obrazem velikosti boží a odráží se v něm všechna 

moc a vůle lidu. Ale přesto vládne jen z boží milosti. Proto je také strážcem a orgánem 

katolické církve a náboženství, je zdrojem vší spravedlnosti. Říká se, že možná právě v tomto 

díle má počátek výrok Ludvíka XIV.: „Stát jsem já.“ 

Pro výuku historie sepsal „Pojednání o světových dějinách“ (Discours sur L’historie 

universelle), vydané v roce 1681. Dějiny jsou pojaty jako postupné zjevování se Boha 

člověku s důrazem na vývoj náboženství a morálky. Začínají již od Evy a Adama a jsou 

dokončeny ke Karlu Velikému. Dokonce stanovil datum, kdy Noe vypustil z archy svou 

holubici. Měl tak učinit 18. února 2305 před Kristem. Tento spis také můžeme považovat za 

poslední velké dílo s historicko-teologickým výkladem dějin. 

Od roku 1681, kdy působil jako biskup v Meaux, se plně soustředil na vedení své 

diecéze. Na toto téma sepsal „Catechisme de Meaux“ (1687). Svou další činnost zaměřil na 

boj proti protestantům. Sice snil o usmíření protestantů s katolickou církví, ale zároveň si 

uvědomoval, že Francie 17. stol. není na takový krok připravená. Je autorem mnoha polemik 

právě s protestantismem. Příkladem je dílo „L’Histoire des variations des Eglises 

protestantes“(1688). To bylo dokonce do češtiny přeloženo katovickým děkanem Martinem 

Wolfem a vydáno jako dvoudílné v Hradci Králové v roce 1804. Ale sepisoval též polemiky 

proti kvietismu, například „Relation sur le quiétisme“ (1698) a jansenismu. A v tomto období 

vznikla i jeho teologická díla jako: „Úvahy o Evangeliích“ (Méditations sur l’Evangile), 
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vydané v roce 1694-95 nebo „Povznášenící úvahy o Tajemství“ (Lévations sur les Mystéres) 

z roku 1695. 

 

Jeho názory 

Bossuet v podstatě celý život bojoval na několika frontách a snažil se prosadit své 

myšlenky.  

Prvním, už zmiňovaným, bojem byl boj za galikanismus. Boj za osamostatnění 

francouzské církve a můžeme ho považovat zároveň i za boj proti samotnému papeži.  

Druhý velký spor svého života vedl s Fenelonem o kvietismus. Ten vyznává klidný, 

trpělivý přístup, který směřuje až k pasivnosti. Snaží se o ponoření ducha v tichou modlitbu, 

tím dosáhne pasivního klidu a duše se oddává zcela působení božímu. Má počátek ve Francii 

u Františka Saleského, ale nejvýznamnější představitel je Španěl Miguel Molina. Na dvoře 

Ludvíka XIV. je zastupován paní z Guyonu (1648–1717), která byla zatčena a na její 

obhajobu vystoupil v roce 1697 právě Francois Fénelon (1651–1715), francouzský filosof, 

teolog a filosof, který se snažil o obrácení hugenotů a poté se stal i vychovatelem vnuků 

Ludvíka XIV. (Ludvík vévoda Burgundská, Filip z Anjou a  Karel vévoda z Berry), ale 

důsledkem tohoto sporu mu byli z výchovy „odebráni“. Jako protivník se mu postavil 

Bossuet. Jejich spor trval celé dva roky, oba bojovali pomocí ostrých polemik, ale sklouzl až 

k přízemním hádkám, ve kterém už nešlo o osobní názor, ale o politickou rivalitu. Bossuetovy 

argumenty se dají rozdělit do dvou skupin. Jednak argumenty psychologické, podle kterých je 

lidskou přirozeností, toužit po štěstí. A jednak argumenty dogmatické. Prohlašuje že toto 

učení je heretické, protože duše tímto způsobem spojena s Bohem by již nepotřebovala pomoc 

církve v podobě svátostí. V podstatě by tím pádem došlo ke vzniku soukromého náboženství. 

Mohlo by se také zdát, že základ křesťanství, tedy láska k Bohu i láska všeobecně, je sobecká 

a zištná. Aby to tak nebylo, musí být usměrňována a udržována v jistých mezích. Nástrojem 

má být rozum, který musí mít kontrolo i v době sebeodříkání. Na druhou stranu Fenelon se 

hájil tím, že Bossuet staví nadřazenost křesťanské lásky nad naději. Jejich při rozsoudil až 

papež Inocenc XII., který v roce 1699 vydal bulu a na základě Bossuetova návodu 23 vět 

z Fénelonova spisu „Explication  des maximes des Saint breve“ a prohlásil kvietismus za 

bludný. Odsoudil tím psychologický základ kvietismu, ale hlavně tím popřel, že je možné 

Boha milovat zcela nezištnou láskou. To znamená zcela bez bázně či bez touhy po odměně. 

Bossuet tak zvítězil a Fenelon společně s kvietismes se dočkal porážky.  
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Už byly zmíněny jeho rozpory s protestanty a Bossuetovy snahy o jejich návrat zpět 

k římskokatolické církvi.  

Dalším bojištěm byl názorový střet s jansenisty. Jansenisté se snaží o obnovu 

katolické církve a chtějí návrat k církvi prvotní. Navíc nesouhlasili s náboženským 

formalismem. A to Bossuet, jako zastánce církevních dogmat, nemohl dopustil. Jeho hlavním 

protivníkem byl Antoine Arnauld, jeho profesor na Sorboně, který se v roce 1649 přidal 

k jansenistům.  

Jako tvrdý zastánce církevních dogmat protestoval i proti novým, kritickým 

vydavatelům Bible. Jedním takovým, který pocítil Bossuetův odpor byl teolog a učenec 

Richard Simon (1638-1712). Jeho dílo „Dějiny Starého zákona“ (L’histoire critique du Vieux 

Testament) z roku 1678, snažící se o vědeckou rekonstrukce židovských dějin, bylo 

s Bossuetovou pomocí konfiskováno a mohlo se rozšiřovat jen tajně. 

Boj vyhlásil i divadlu a vydal spis Maximes et reflexions sur la comédie (1694). 

Největším zklamáním pro Bossueta na sklonku jeho života muselo být, když 

sledovat, jak směry, proti kterým celý svůj život bojoval, se pomalu šíří a začínají se 

prosazovat.  

 

Citáty 

Z jeho nejslavnějších citátů lze uvést tyto: 

 „Nejkrutější pomsta je – zůstat svému muži věrná“ 

 „Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí“ 

„Nikdo se nestal nevěřícím, aby před tím nebyl hříšníkem.“ 

„Štěstí je jako mozaika – ale pokaždé nám nějaký kamínek chybí.“ 
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