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i. B E R N A R D B O L Z A N O 
( 1 7 8 1 - 1 8 4 8 ) 



». . . Muž tento, koryfeus lžipokroků našeho 
věku, žák ú má a stran niku ne smiř ně, 
kteří po celé zemi jsouce rozptýleni, zásady, jimiž 
byli naplněni, do lidu rozsévati nepřestávajíc. 

Z žaloby na Bolzana v r. 1819 do Říma podané. 

». . . A není nás tajno, že M. J. F. . . jest 
přítelem a stoupencem Bernarda Bolzana, profe
sora na pražské universitě, toho, v němž auktora 
díla bezbožného a rozsévače nejhorších doktrín, 
jakými celé Čechy jsou nakaženy, jsme poznali*; 
jenž »na rozkaz Nejjasnějšího císaře rakouského 
právem a po zásluze byl zbaven stolice 
učitelské na universitě . . .« 

Z papežského breve ze dne 18. prosince 1819. 

». . . buď bez odkladu odstraněn se stolice 
učitelské (na universitě) . . .« 

»Buď mu udělena nejostřejší důtka za ona místa 
v jeho tištěných řečech (»vzdělávacích«). . ., 
v nichž se tak těžce prohřešil proti povinnostem 
kněze, učitele mládeže a dobrého poddaného . . .; 
buď připojeno k této důtce, že přísnější trest, 
jakého by právem zasloužil, ze zvláštní milosti 
císařské mu promíjím . . .«. 

Dekret cis. Františka I. ze dne 2%. prosince 1819. 
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