Nová kniha o době cyrillomethodějské.
Píše Frant. Pastrnek.
Roku 880 podařilo se moravskému arcibiskupovi Methodovi,
vymoci u stolice apoštolské neobmezeného potvrzení slovanského
obřadu. Slavný list papeže Jana VIII. vyslovil to známými slovy:
Litteras denique sclaviniscas a Constantino quondam philosopho
repertas, quibus deo laudes debite resonent, jure laudamus; et in
eadem lingua Christi Domini nostri preconia et opera enarrentur
jubemus.......... Nec sanae fidei vel doctrinae aliquid obstat, sive
missas in eadem sclavinica lingua canere, sive sacrum evangelium
vel lectiones divinas novi et veteris testamenti bene translatas et
interpretatas legere aut alia horarum officia omnia psallere.1) List
papežský znamenal stkvélý úspěch houževnaté a obratné činnosti
Methodovy v Římě; v něm můžeme spatřovat! korunu díla obou
našich apoštolů.
Avšak sotva veliký učitel náš zavřel oči (885), vydal papež
Štěpán V. list k témuž Svatoplukovi, v kterém slovanský obřad co
nejpřísněji zapovídá, obviňuje při tom našeho světce z křivé přísahy:
Divina autem officia et sacra misteria ac missarum solemnia que
idem Methodius Sclavorum lingua celebrare presumpsit, quod ne
ulterius faceret supra sacratissimum beati Petri corpus iuramento
firmaverat, sui periurii reatum perhorrescentes nullo modo deinceps
a quolibet presumatur, Dei namque nostraque apostolica auctoritate
sub anathematis vinculo interdicimus . . .
Odpor obou listů papežských, v krátké době šesti let po sobě
vydaných, nemůže býti příkřejší.
Přirozeným způsobem vznikla hned, jakmile Wattenbach list
pap. Štěpána objevil a uveřejnil,2) domněnka, že je to padělek
Wichingův, známého odpůrce a stolicí papežskou, podle přání
Svatoplukova, ustanoveného suffragana Methodova, jenž, jak z listu
pap. Jana VIII. ze dne 23. března 881 poznáváme, takových pro
středků nikterak se neštítil. Důkaz tento snažil se provésti jmenovitě
Ginzel.3) A výklad jeho se obecně přijímal.
Avšak nedávným objevem papežských regest v Museu britském
(v Londýně) vyšlo na jevo, že list pap. Štěpána je přece jen pravým.
x) J A. Ginzel, Geschichte der Slawenapostel Cyrill u. Method. Wien
1861. Cod. p. 62. 67. — *) Wilh. Wattenbach, Beiträge zur Geschichte der
christl. Kirche in Mähren und Böhmen. Wien 1849. Str. 43—48. - 3) Zeitchr.
für die gesammte kath. Theologie. VII. Band, Wien 1856. S. 345—380.
č. Č. H. III.
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Mezi listinami těmito nalezla se totiž instrukce papežská pro
legata Dominika a průvodce jeho kněze Jana a Štěpána, v níž do
slovně čteme: Missas et sacratissima illa ministeria, que Sclavorum
lingua idem Methodius celebrare presumpsit, quamvis decessoris sui
temporibus, domni videlicet Johannis sanctissimi pape, iuraverit, se
ea ulterius non presumere, apostolica auctoritate, ne aliquo modo
presumatur, penitus interdicit.1)
Historická záhada vynikla opět v celé příkrosti. Pochybnosti
o pravosti listu pap. Štěpána neměly více místa. A proto někteří
badatelé, jako ku př. Iv. Malyševskij2) obviňoval pap. Štěpána
z přímé a vědomé lži. V. Jagič3) snažil se opět odpor zmírniti, po
ukazuje na konec listu pap. Jana z r. 880, v němž se nařizuje, aby
ve všech kostelích evangelium napřed latinsky a pak teprve slo
vansky čteno bylo a Svatoplukovi a jeho velmožům vůbec se
uděluje právo, aby pro něho, když si to přeje, sloužena byla mše
svátá latinsky: Jubemus tamen, ut in omnibus ecclesiis terrae vestrae
propter majorem honorificentiam evangelium latine legatur et postmodum sclavinica lingua translatum in auribus populi, latina verba
non intelligentis, adnuncietur, sicut in quibusdam ecclesiis fieri
videtur. Et si tibi et judicibus tuis placet, missas latina lingua magis
audire, precipimus, ut latine missarum tibi sollemnia celebrentur.4)
Z těchto klausulí mohl prý (tak soudí Jagic) pap. Štěpán V., jenž
vůči liturgii slovanské stál na stanovisku docela jiném než před
chůdce jeho Jan VIII., odvozovat! jakousi oprávněnost, aby proti
Methodovi vystoupil. Avšak i Jagič uznává, že výkladem takovým
protiva obou papežských projevů odstraněna není.
Vyskytli se ovšem i takoví badatelé, kteří rozluštění záhady
hledali na cestě opačné, berouce pravost listu p. Jana VIII. z r. 880
v pochybnost. Tak učinil opět ku př. Mnichovský prof. Friedrich.5)
Avšak list je zachován v regestech Vatikánských a nedopouští ze
stanoviska diplomatického ani nejmenších pochyb.5)
Nový výklad celé věci podává nyní francouzský církevní historik
zJ. l^potre, Š. J., ve svém díle Ľ Europe ct le Saint-Sicgc a ľípoquc
carolingienne. Premicre partie: Lepape JeanVIIL (872—882). Paris,
Alphonse Picard et fils. 1895. 8{\ 367.
0 Sterine XII. (1880), 220. — 2) Cbatmc KupH.i.ii» 11 MeooAifň ucpDoynHTe^H
c.iaiiHHCKie. KieBt 1886. p. 352. — 3) Glagolitica. Würdigung neuentdeckter
Fragmente. Wien, 1890 Denkschr. der kais. Akad. der Wiss., phil.-hist. Classe.
Svazek XXXVIII., p. 7. — 4) Ginzel, Cod. 62. — 5) Ein Brief des Anastasius
bibliothecarius an den Bischof Gaudericus von Velletri über die Abfassung der
Vita cum translatione s. Clementis Papae. Ve zprávách Mnichovské akad. ze
dne 2. července 1892. Srovn. mé poznámky v Čas. Mat. Mor. 1893, str. 213. —
Srovn. Palackého Literarische Reise nach Italien. Prag 1838. Podobně od
mítá i Lapdtre v přítomné knize, str. 125 pozn., toto neodůvodněné podezření.
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Nechci opakovat! nadšené chvály, kterou kniha Lapôtrova
v kritických referátech francouzských,1) vlaských’2) a též něme
ckých 3) vyvolala. Potvrzuji jen krátce, že spisovatel je zjevem
vskutku neobyčejným, jenž nejživější obraznost spojuje s kritickým
soudem a všude a ve všem hledá upřímně historickou pravdu.
■Obraz papeže Jana VIII. a všech činitelů tehdejšího papežského
dvora je podán plasticky, nestranně a věrně. A neposlední předností
knihy je opravdu brillantní sloh, kterým spisovatel i mezi krajany
svými vzbudil nelíčený obdiv.
Avšak všechny tyto stkvělé vlastnosti ustupují pro nás do po
zadí před vřelými sympathiemi*. které spisovatel projevuje k věcem
slovanským. Hle, jak líčí útrapy sv. Methoda ve vězení německém
a jak jej porovnává s Janem Husem: »A nyní počalo pro slovut
ného apoštola slovanského mučennictví tříleté, jehož smutné děje
teprve objevem prvních listů papeže Jana VIII. v Museu britském
jsme poznali. Aby se pronásledování zahalilo pod roušku soudu
kanonického, držán jakýs sněm v přítomnosti Ludvíka Němce,
na území bavorském, k samému konci roku 870. Zde si dali dosta
veníčko biskupové, kteří byli největšími nepřátely Methodovými:
Alvin (arcibiskup) Solnohradský, Anno (biskup) Frisinský a Hermanrich (arcibiskup) Pasovský. Byli to, podle domácího vyjádření
slovanského, havrani němečtí, kteří se vrhli na sokola moravského.
Neohrožený Method, provázeje své výklady obratností své byzantské
logiky, rozčiloval své soupeře, kteří méně vycvičeni jsouce v tomto
způsobu šermířství důvody nahrazovali pěstěmi a políčky. Hermanrich (arcibiskup) Pasovský se ukázal obzvláště násilným, protože
zájmy jeho byly obzvláště ohroženy. Tento ob čas spisovatel životů
svátých dostavil se do sálu v oděvu jezdeckém, s bičem v ruce.
Najednou bylo viděti, jak se žene protiv arcibiskupu Pannonskému,
chtěje jej bičem do tváře udeřiti. Přítomní sotva stačili zameziti
takové barbarství. Bylo uprostřed zimy. Bez milosrdenství pro jeho
stáří — Method v oné době nemohl míti méně než šedesát let —
zanechali ho ve vězení, všem větrům otevřeném, snad ve vrchním
patře některé nedobře uzavřené věže, jak později Čecha Jana Husa.
Vzpomínám si aspoň, když jsem, vystoupiv na starou věž Gottliebenskou, dosud tak divokou v pouzdře tmavého brečtanu, octl se
před onou hroznou dřevěnou klecí, v níž žil uzavřen veleslavný
mistr Pražský, tu mysl má, nespouštějíc ovšem se zřetele osoby a
okolnosti, neodolatelně se nesla do dob Hermanricha Pasovského.
x) Revue des questions historiques. Trenticme année. Noův, série. Tom XV.
Paris, 1896, p. 180—186. Ref. podává Ch. de Smedt, S.J. — a) Archivio della
societa Romana di storia patria. Roma, 1896, vol. XIK., fase. I.—II, pr196
a násl. Referuje F. Guglielmi. Archivio storico italiano Firenze. 1896, disp. 2,
p. 401 a násl. Referuje Gius. Rondoni. — s) Deutsche Litteraturzeitung, begr.
von Roediger. 1896. Nr. 37, str. 1168 —1172. Referuje prof. dr. H. Hahn.
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Otevřeným obloukem pátral můj zrak, na druhém břehu širokého
Rýna, po neznámém koutě švábském, kde ve větře a sněhu Method
tak ukrutně trpěl za zločin, že se pokusil o to, aby Slovany vyrval
z panství germánského« (p. 119).
Takovým stanoviskem v pravdě slovanským vzbudil ovšem Lapótre nespokojenost kritiky německé, která mu vytýká, že > všude
prozírá Francouz 19. stol, s odporem a nedůvěrou ku všemu ně
meckému«. Výtka není oprávněna. Spisovatel neodchyluje se nikde
od poctivé snahy, aby podal historicky věrný obraz osob a dějů.
Všude proniká ušlechtilá zásada, vyslovená na str. 157, >qu’ il est
toujours périlleux ďapporter, dans ľobservation des faits, des préoccupations confessionnelles, quelque légitimes qu'elles paraissent«
(že jest vždy nebezpečno, vnášeti v pozorování dějů předsudky konfessionální, jakkolvěk oprávněny se býti zdají).
Důkazů pro takovou nestrannost jest hojně. Žádný nebije tak
do očí, jako stanovisko spisovatelovo vůči patriarchu Photiovi a
církvi byzantské vůbec. »Ať vážně mluvím (dí na str. 65), je to
falšování dějin Photiových, když se mu podkládá snažilství za hlavní
pružinu. Photij nebyl, v pravém smyslu slova, snažilcem. Není to
přesně dychtění po moci, velitelská potřeba zaujmouti první hodnost
v církvi, která uvedla v pohyb mocné jeho schopnosti. Nebyla to
zajisté než veliká vášeň v této duši, vášeň býti obdivovánu a ctěnu
od lidí, nikoliv pro lesk zevnějšího postavení, nýbrž pro svou zá
sluhu osobní, pro přednost svého umu a svých mravů. A tato vášeň
byla jen proto tak silnou, protože čerpala svou potravu, ba řekl
bych skoro svou poctivost, z mohutné víry, kterou měl Photij jak
v neomylnost svého vědění, tak v bezúhonnost svého chování.
V tom záleží celý jeho život, se zdánlivými protivami, pře
hmaty a zásluhami. Není ani nejméně dokázáno, že Photij tak
lhal, jak se o něm myslí, když tvrdil, že nepřijal hodnosti patriarší,
než aby se bránil. Kdo má povědomí, že se leskne sám sebouř
stará se méně, aby titulům officielním propůjčil nepotřebného a bez
podstatného odlesku. Zdá se dokonce, že pro osoby pyšné rázu
velkého (pour les orgueilleux de grande race), jimž hodnosti ne
přidávají, jsouce pouhým zásluhám jejich přiměřeny, je více ztráty
než zisku v těchto vysokých úřadech, které všechnu pozornost na
sebe obracejí a neslouží tolik k tomu, aby dávaly osobnosti vy
niknout!, než aby v zapomenutí přiváděly její hodnotu. Photij
chlubil se ve svých listech, že nemiluje ani nádhery ani peněz.
Můžeme mu věřiti, neboť to nebylo místo, jímž jed vnikal. K vy
světlení pověsti o pokoře, které si dobyl u mnohých současníků
a jejíž ohlasem se učinil i sám papež Jan VIII., není zajisté zapo
třebí, abychom se utíkali k hlubokým domněnkám o nevyrovnaném
pokrytectví. Jako všichni lidé, u nichž vášeň se soustředila na
jediném bodu, měl Photij snad jinak odříkání snadné, avšak po-
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čtivé. — Jestli se energicky upínal na stolici patriarší, pod ohněm
anathemat, které na ného vrhal papež Mikuláš I.; jestli později,
oloupen o svůj úřad, neustále snažil se, aby ho dosáhl opět, nedělo
se to tak, aby se těšil z nejvyšší moci, nýbrž aby uplatnil své dobré
právo, aby se stalo jasným v očích všech, že zasažen byl v něm
člověk nevinný, nejnevinnější a nejspravedlivější z odsouzených po
Ježíši Kristu. Jeho pohrdání rozhodnutími svaté Stolice bylo více
zdánlivé než skutečné. Rozhodl se nevšímati si jich, protože zna
menal lépe jich cenu. Naopak, nic by mu nebylo bývalo příjem
nějším, než moci se doporučit! potvrzení pontifika římského.«
Jako vůči Photiovi, tak spravedlivě a nestranně zachoval se
Lapótre i v otázce známého učení církevního o »filioque«. »Method
(praví na str. 122), jako všichni Byzantínci jeho doby, zdráhali se
uvésti do officielního vyznání víry formuli »filioque«, kterouž západ
skoro všeobecně byl přijal, na zřetelné svědectví, že Duch sv. vy
chází zároveň z Otce a Syna. Vynechávání neobsahovalo nutně
žádného podstatného rozdílu s Latiníky o základě učení. To věděli
a uznávali v Římě, avšak v očích obzvláště Němců byla zde formelní
haeresie, která se měla bez ohledů vykořenit!.« A na str. 147 opět
podotýká spisovatel: >Z jejich strany (totiž biskupů církve římské)
nebylo se báti oné otázky, která v ústech Německých pořád činila
obtíže: Věříte-li, jako my, že sv. Duch vychází zároveň z Otce a
Syna, proč nepoužíváte jako my, zpívajíce vyznání víry, formule
»filioque«? Římané v oné době nejednali jinak než Řekové.«
Zaujímaje takové správné stanovisko vůči církvi řecké nebojí
se Lapótre dopustiti, že Cyrill a Method původně ani neměli úmyslu,
obrátit! se do Říma, nýbrž že se vydali do Benátek (867 nebo 868)
k tomu cíli, aby po lodi zajeli do Carihradu, k církvi své původní
(str. 108), a teprve v Benátkách, poselstvím papeže Mikuláše I. že
na cestu do Říma uvedeni byli. A tak nerozpakuje se věřiti naší
slovanské legendě, že Method podnikl později cestu do Cařihradu,
k patriarchovi Photiovi, nacházeje i doklad v slovech pap. Jana VIII.:
Cum, deo duce, reversus fueris (str. 157). Vůbec vyniká Lapótre
důvěrou v naše slovanské prameny (oba životopisy): jemu je též
pravým list pap. Hadriana II., který jedině v našem slovanském
životopise (sv. Methoda) zachován jest (str. 116). A takovým způ
sobem vyvaroval se též slepé víry v legendu italskou, jak dokazuje
jmenovitě výslovná poznámka na str. 156.
Taková je povaha nové knihy o době cyrillomethodéjské. Bylo
zapotřebí hlouběji zasáhnout! a šíře vyložiti stanovisko, jaké v té
příčině zaujímá slovutný autor z tovaryšstva Ježíšova, aby našim
katolickým učencům se poněkud uvolnilo a oni neobávali se psátí
pochvalně o Photiovi a byzantské církvi, jejíž povždy věrnými syny
zůstali oba osvícení Řekové, které Prozřetedlnost vyvolila za naše
apoštoly slovanské.
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A nyní teprve navrátíme se opét k východisku svému, k oné
nerozřešené záhadě, kterou tvoří obě protichůdné enunciace pa
pežské, Jana VIII. z r. 880 a Štěpána V. z r. asi 886.
Kniha Lapotrova není ovšem věnována jedině této záhadě,
nýbrž celému desítiletí, jemuž panování papeže Jana VIII. vtisklo
zvláštní ráz. Nejhlavnější body, na něž pozornost tehdejší politiky
papežské upoutána byla, tvořily Bulharsko, Morava a říše Karlovců.
Máme tedy v knize tři velké kapitoly: Les Bulgares, Les Moraves,
L'Empire carulingien. Poměr papeže Jana VIII. k císaři Karlu Lysému
nedotýká se slovanských zemí. Kapitola tato zajímá nás jen jako
důležité osvětlení povahy Jana VIII., jenž podle vylíčení Lapotrova
— a v tom spočívá na mnoze originálnost jeho knihy — byl jedním
z největších papežů středověkých, »politikem obratným a duší
mužnou«, jak o něm svědčí patriarch Photius.
Také děje styků římsko-bulharských nepoutají zvláště naší po
zornosti. Patrného výsledku tyto pokusy, zavěsti v říši Borisově
křesťanství v úpravě Hmsko-latinské, neměly. Vinu toho svaluje
Lapňtre na Bulhary a cara jejich Borisa, nakažené »nemocí byzant
skou«. >Le mal byzantin« — to jest snaha po samostatnosti církevní
a po samodržaví politickém (la passion de ľ autonomie religieuse et
de ľautocratie politique), které později též Rusové podlehli. Řím
těmto aspiracím nevyhověl a Formosa za samostatného arcibiskupa
bulharského potvrditi nechtěl. A tak zemřel první křesťanský kníže
bulharský, nevyhojiv se z nemoci autonomistské, jejíž zárodky mu
vštípeny byly styky byzantskými. Pod Symeonem, polovičním Řekem,
odchovancem Cařihradské Magnaury, dosáhl pak duch byzantský
neobmezeného panství v Bulharsku.
Zřetel náš nejvíce se obrací k části, která je věnována Moravě.
Na území tomto odehrával se v oněch desítiletích, do nichž spadá
panování papeže Jana VIII., děj pro celé Slovanstvo věkopamátný.
Moravský kníže Rostislav volá věrověsty řecké, aby hlásali víru a
konali služby boží jazykem slovanským. Čin takový, který nebyl
bez politického pozadí, vzbudil záhy vážné spory, při nichž Německo
stejně živě bylo interessováno jako dvůr papežský. Měl-li odvážný
podnik potkati se s úspěchem, musela se celá snaha povolaných
osob soustředit! v tom, aby papež novou slovanskou liturgii slavně
uznal a potvrdil. Můžeme důvodně předpokládat!, že takovou my
šlénkou zabýval se již Rostislav. Naše slovanská legenda (vita
Methodii) zachovala též list papeže Hadriana II., jímž celá novota
se schvaluje. Avšak v latinských pramenech po takovém schválení
není stopy. Teprve vymoženost Methodova z r. 880 zachovala sespolehlivě. Byla^jak víme, pravým mučennictvím nahého apoštola
vykoupena? A byla hned také vážně ohrožena. V těmže listě, kterým
papež Jan VIII. slovanskou liturgii slavně uznává, vyhražuje se Svato
plukovi právo, aby směl míti mši latinskou, a ustanovuje se suffra-

Nová kniha o době cyrillomethodějské.

7

ganem — též podle přání Svatoplukova — úhlavní nepřítel Methodův
Nitranský biskup Wiching.
Největší vina, že dílo našich slovanských apoštolů na Moravě
nevzkvétalo, padá na Svatopluka. Karakteristika tohoto vynikajícího
panovníka, kterou podává Lapôtre, je nemálo zajímavá: >ce prince
extraordinaire, tantôt hardi comme la foudre, tantôt glissant comme
la couleuvre, vrai type et briliant modele de sa race« — panovník
neobyčejný, smělý jako blesk, hladký jako had, pravý typus a
skvělý vzor svého rodu! A co mu vytýká dále! »Le privilěge de
la messe latine lui étant expressément concédé par la lettre de
Jean VIII., ä lui et aux autres chefs moraves, touš plus ou moins
atteints de la mánie de se déslaviser, le reste le laisserait assez
indifférent«. (Jelikož výsada mše latinské byla mu — Svatoplukovi —
listem Jana VIII. výslovně propůjčena, jemu a pánům moravským,
jenž všichni byli více méně zachváceni náklonností se odslovaniti,
ostatek zůstával mu dosti lhostejným) p. 139. Vedle této zajisté
osudné nevážnosti k slovanskému obřadu byla to zvláště náklonnost
přisahati, kterou Svatopluk vynikal: >la mánie jureuse«, jak ji po
jmenoval Lapôtre (p. 143). »Je-li spisovatel života Klimentova
dobře zpraven, byla to právě tato nevázaná důvěra Svatoplukova
v platnost přísahy, která zavinila, že poslední učeníci Methodovi
z Moravy vyhnáni byli. Unaven spory mezi Slovany a Němci, učinil
málo jemný Moravan (t. j. Svatopluk) věci konec rozhodnutím, že
ten bude míti v jeho očích pravdu, kdo nejrychleji přisahati bude,
že jest držitelem dobrého učení. Podobá se, že Němci byli hbi
tějšími, majíce větší spôsobilosti v tomto cviku« (p. 142).
Z této neblahé vlastnosti kořistil neobyčejně obratně Wiching.
Nebylo pochyby, že liturgie slovanská nebude dlouho na živě, jestli
Svatopluk nabude vědomosti, že jeho biskupové se přísahou zavá
zali, neužívati jí více. »Avšak pravda je špatným vězněm, uniká
i sebe lepšímu žalářníku. Jest-li bájka o přísaze (Methodově) před
hrobem sv. Petra tvořila znamenitý výmysl k oklamání knížete
moravského, ona zase listu padělatele vtiskla znamení původu lehce
znatelného.«
Lapôtre vrátil se tedy k theorii, kterou vyslovil již Wattenbach,
když (r. 1849) vydával nově objevený list papeže Štěpána (okolo
r. 886). Theorii tu hájil, jak jsem již s vrchu podotkl, jmenovitě
Ginzel. Wiching platil od počátku za padělatele tohoto listu, hlavně
proto, že papež Jan VIII. v listě, daném dne 23. března 881 arci
biskupovi Methodovi, zřejmě na něho naráží »neque aliae literae
nostrae ad eum (sc. Sphentopulchum) directae šunt, neque episcopo
illi (nemůže to býti nikdo jiný než Wiching) palam, vel secreto
aliud faciendum iniunximus, et aliud a te peragendum decrevinws.
Quanto minus credendum est, ut sacramentum ab eodem episcopo
exigeremus, quem saltem levi sermone super hoc negotio allocuti

8

Frant Pastrnek:

non fuimus.« Papež tedy výslovně praví, že žádného jiného listu
Svatoplukovi neposlal, že Wichingovi žádných odchýlných instrukcí
nedal, ani veřejně ani soukromí, konečně že od Wichinga žádné
přísahy nevymáhal. Jest zřejmo, jakými zbraněmi Wiching na Svato
pluka působil: listem papežským a přísahou. Není tedy divu, že
list papeže Štěpána (z r. 886) považován byl všeobecně za padělek
Wichingův.
Avšak nálezem papežské instrukce v Museu britském byla
autentičnost jeho na jisto postavena. Objevilo se strašidlo papeže —
padělatele (le cauchemar d un pape sciemment faussaire et imposteur p. 169), jak Lapôtre otevřeně přiznává. P. Martynov1) se
této příšery zalekl. P. Lapôtre sáhá směle po její škrabošce a strhuje
ji důkazem, že nejen Svatopluk, nýbrž i papež Štěpán stali se obětí
podvodníka a padělatele Wichinga, jenž důležitých proměn při stolici
papežské dovedně využil. Následník Jana VIII. (f 15. prosince 882)
Marin I. (882—884) povolal nazpět z vyhnanství Formosa a jeho
druhy; tito pak, chtějíce odstraniti akta svého processu, uloupili
v Lateranu onu část regest papeže Jana VIII., která obsahovala
jejich hanebné skutky. V té části byl též list, který dával dovolení
slovanské liturgie, snad náhodou, snad úmyslně, protože tato strana
všechno nenáviděla, co vycházelo z Byzance. V Lateranu zůstaly
jen první tři indikce.2) Zatím skonal (6. dubna 885) na Moravě
arcibiskup Method, >s tesklivou obavou rolníka, jenž viděl svou
setbu růsti a zráti, avšak jenž na obzoru spatřil bouři, která se
blíží a vše zničiti hrozí« (p. 168). A v Římě zaujal, po krátkém
panování Hadriana III. (884—885), ku konci r. 885 stolici papež
skou Štěpán V. Tu postřehl Wiching vhodný okamžik k činnosti.
Přijel do Říma a předkládaje padělaný list papeže Jana VIII. vy
mohl na papeži Štěpánu V. zákaz slovanské liturgie a příkré od
souzení Methodovo. Štěpán V. podlehl klamu Wichingovu. V archivu
Lateránském nebylo listu Janova, kterým padělatel mohl býti ze lži
usvědčen. Byl tam jen list z r. 873, který slovanskou liturgii taktéž
zapovídal. Ovšem byli zde dosud titéž tři notáři jako za Jana VIII.'
Řehoř, Anastasius a Benedikt. Těch však, jmenovitě Řehoře, získalo
>zlato německé«, aby mlčeli (str. 166). Tak tedy vznikl pověstný
list papeže Štěpána V., jenž není než padělaná parafrase listu
Janova z r. 880, upravená pro Wichinga. List obsahuje skutečně
vědomou lež o Methodovi; avšak vystavovatel jeho, papež Štěpán V.,
nebyl klamatelem, nýbrž oklamaným. >Le cauchemar ď un pape
sciemment faussaire ef imposteur, en matiére aussi grave, s*évanouit« (str. 169).
0 Revue de questions histor. Paris 1880. — 2) Ukradená část dostala
se pak, neznámo jakou cestou, do kláštera Montekassinského, kdež se za
chovala. Tři první indikce, které zůstaly v Lateranu, se později ztratily. Bez
krádeže Formosianú bylo by zahynulo všechno. Str. 24, 165.
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Taková jest tedy hypothesa, pokus o rozřešení oné historické
záhady, jaký předkládá Lapôtre a ve zvláštní úvodní rozpravé
»Histoire du Registre« též z diplomatické stránky obšírně odůvod
ňuje. Mnohým snad zdáti se bude, že hypothesa Lapôtrova je
příliš smělá a pravdě nepodobná. Nemyslím. Máme přece spolehlivé
svědectví, že Wiching takových zbraní se neštítil; a dále jsou oba
sobě tak příkře odporující listy papežské v nerozlučné souvislosti.
*Osnovatel listu měl jmenovitě psaní Jana VIII. z června 880 před
sebou. Sleduje úplně chod jeho myšlének, obrací chválu, která se
tam Methodovi vzdává, na biskupa Wichinga, používaje větším dílem
slov onoho písma.« Ginzel, str. 11. Lapôtre shodná místa obou
listů otiskuje vedle sebe (str. 133). Souvislosti, na mnoze doslovné,
nelze popříti. Myšlénka na podvodný padělek vnucuje se sama.
A k tomu byly to tehdá doby surové. Strany okolo stolice papežské
vedly zoufalé boje o moc a sahaly bez rozpaků k násilnostem.
Vzpomeňme jen osudu, který stihl Formosa, později papeže, a
mrtvolu jeho.
Podvod Wichingův působil ještě dále. Papežové, nemajíce listu
Janova z r. 880, zapovídají dále bohoslužbu slovanskou. Teprve
v XIII. stol, popouštějí částečně, a sice podivným spůsobem ten
krát, když registry papeže Jana VIII. opisem originálů Montekassinských staly se v Římě opět známy.
Mezitím ovšem dílo Wichingovo na Moravě neminulo se
s úspěchem. Listem papeže Štěpána V., jenž brzy zvláštním posel
stvím byl potvrzen, poražena byvši, strana slovanská udržeti se
nemohla. Po dvou letech nebylo více jediného učeníka Methodova
v državě Svatoplukově. Utýráni a vypuzeni, utekli se ponejvíce
k Bulharům a tu, na území, jež bylo přístupno myšlénkám byzant
ským, udomácnili liturgii národní, kterou západ zamítl. Na okamžik
pokusil se Jan IX. sledovati politiku Jana VIII., ne-li obnovou ná
boženského slavismu, aspoň udělením samostatné církevní hierarchie.
Avšak bylo již příliš pozdě. Mezitím co se vyjednávalo, ležela již
Morava pod kopyty koňů uherských v zápase smrtelném (str. 170).
Kniha Lapôtrova je velikou rehabilitací papeže Jana VIII. A
protože se jménem jeho spojuje se bájka o papežce Johanně, při
pojil spisovatel i o tomto předmětě zajímavý výklad, který též
proto zasluhuje pozornosti, protože v něm stručně podáno jádro
karakteristiky Jana VIII.
*
♦
*
Svrchu bylo připomenuto, že prof. Joh. Friedrich obtíže, vzni
kající z obou protichůdných listů papežských, Jana VIII. z r. 880
a Štěpána V. z r. 886, odstraňuje tím, že pravost listu z r. 880
béře v pochybnost. V těchto dnech objevila se kniha, která na
tomto novém základě buduje celé dějiny našich slovanských apo-
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Stolů: Geschichte der Slavcnapostel Kostantinus (Kyrillus) und Me·
thodius. Quellenmässig untersucht und dargestellt von Lic. Leopold
Karl Goetzt altkathol. Pfarrer in Passau. Gotha, 1897, 8°, 272.
Spisovatel podrobuje především prameny kritickému rozboru
a rozděluje jich na prameny prvotné, podružné a mladší.
Prvotné prameny, které tvoří spolehlivý dějinný základ, jsou
spisovateli: 1. list knihovníka římského Anastasia; 2. translatio
Gauderichova (legenda italica), kap. 1—9; 3. listy papežů Jana VIII.
a Štěpána V.
Podvržené jsou dva listy: a) list papeže Hadriana II. z r. 869,
který zachován pouze v slovanském životopise Methodově, b) list
papeže Jana VIII. z r. 880.
Do kategorie takových prvotných pramenů počítá konečně
spisovatel i Conversio Bagoariorum et Carantanorum, pak list ba
vorského episkopátu papeži Janu IX. z r. 900.
Podružnými jsou prameny slovanské: oba t. zv. pannonské
životopisy (Methodův a Konstantinův); pramenem mladším je řecký
životopis Klementův a ostatní legendy latinské a slovanské.
Spisovatel své stanovisko sám takto označuje (str. 8): »Na
rozdíl zvláště od badatelů slovanských spoléhá můj rozbor předně
na prameny latinské, jakožto méně předpojaté, jež nejsou tak za
pleteny do bojů oné doby a proto náboženských a církevně poli
tických tendencí více prosty nežli prameny slovanské.«
Že takové stanovisko je jednostranné, leží na snadě. Ale na
této jednostrannosti není dosti. I z pramenů latinských vylučuje
spisovatel list papežský z r. 880, protože se v něm schvaluje slo
vanská liturgie. Z téže jediné příčiny zavrhuje se též list Hadrianův
z r. 869. Padělatelý byli prý Gorazd a jeho přívrženci, žáci Methodovi, Methodianí; kteří po smrti Methodově k těmto »silným
zbraním« sáhli, aby Wichinga porazili. Methoda samého neobviňuje
spisovatel ze skutků tak podlých. Avšak též o Methodovi dost často
se připomíná, že papežských zákazů »zúmyslně« nedbal, že list
papežský »zúmyslně« odstranil a pod.
Jaké příčiny má spisovatel k obžalobám tak těžkým? Jediným
argumentem jest list Štěpána V. z r. 886, který Methoda viní
z křivé přísahy. Avšak to je právě onen circulus vitiosus, v němž
se neustále pohybujeme. Máme dva listy papežské před sebou,
které si obsahem příkře odporují. Spisovatel sám uznává (str. 59),
že oba listy se v slovech tak shodují, že jeden z obou musí býti
padělkem, podle druhého shotoveným. Oba listy jsou diplomaticky
bezvadně zachovány. Na které straně lze předpokládat! úmysl pod
vodný? Na straně Methodově, kterému současné prameny nic nevytýkají, anebo na straně Wichingově, o němž i z listu papeže
Jana VIII. z r. 881 víme, že padělaných listů papežských používal
a jehož povaha i jinak není bezúhonná ? A jak se dostal padělek »uče*
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níků Methodových« do regest papežských? Této otázky si spiso
vatel ani nepředložil. Tuším, že snáze si představit! dovedeme, jak
pletivo intrik Wichingových, jehož podporovala mocná strana ně
mecká a též Svatopluk sám, sahá až do Říma a tam pravdu z líce
na rub obrací. Výklad Lapotrův stojí skutečnosti tuším dosti blízko.
Jednostranné stanovisko p. Goetzovo projevuje se zvláště opět
v otázce písma slovanského. Veškeré naše slovanské prameny ne
mají zde ceny; bezpečnou zprávu o věci poskytuje prý jediné nejstarší a nej spolehlivější pramen: translatio Gauderichova (leg. ital.).
A sice slovy: et evangelium in eorum linguam a philosopho praedicto translatum (sc. secům ferre audierant). Zde prý není žádné
řeči o objevení písma, nýbrž potřebná písmena se již předpoklá
dají: dílo sv. Konstantina-Kyrilla se obmezuje na překlad perikop
evangelských do spisovného jazyka již hotového (str. 139). Tohoto
»originálního« názoru drží se spisovatel přes to, že v »prvotném«
prameni Convers. Carantanorum nachází »noviter inventis Sclavinis
litteris« a ovšem také vzdor listu z r. 880: litteras denique Sclaviniscas a Konstantin© quondam philosopho repertas quibus deo
laudes debite resonent, iure laudamus. A při tom opakuje zde
p. Goetz výklad p. Friedrichův: litteras repertas, písmo nalezené
(die slavische Schrift, welche Konstantin bei seiner Missionsthätigkeit schon wrfand), str. 140. Trvám na tom, jak jsem to již
v Č. M. M. 1893, str. 214, vyslovil, že takový překlad slov latin
ských je nesprávný.
Celý tento výklad p. Goetzův, jakož i všechny ostatní, které se
týkají nejstaršího písemnictví slovanského, vznikly z naprosté nezna
losti filologie slovanské, bez níž se nikdo neobejde, kdo život a půso
bení našich apoštolů úplně a věrně vylíčiti chce. Na spisovateli
těchto nejnovějších dějin Konstantina-Kyrilla a Methoda se tato
neznalost náležitě pomstila. Uvedu některé křiklavé doklady. Na
str. 145 dokazuje spisovatel, jak slovanská leg. Konstantinova po
dává tendenční zprávy. Sotva prý Konstantin na Moravě se objevil,
počal spor mezi německými knězi a ním. Neboť v legendě (kap. XV.)
prý čteme: »Er stürzt bald die ganze bisherige kirchliche Ordnung
um« (zvrátil, zrušil brzy celý dosavadní církevní řád). Zatím v le
gendě slovanské nic takové se nevypravuje. Spisovatel držel se lat.
překladu Miklosichova: mox vero totum ordinem ecclesiasticum
vertit. Ale to neznamená, že K. zvrátil, zrušil, nýbrž že přeložil cír
kevní ústav z řeckého na slovanský jazyk, jak to potvrzuje též
Pochvala Klimentova. Srovn. poslední otisk této »Pochvaly«, podle
srbského rkpisu, při rozpravě prof. P. A. Lavrova, Čtenija, 1895, I.
Jiný doklad. Na str. 154 připojil spisovatel etymologický vý
klad jména KvqiMos od Hanuše, podaný v r. 1860 (Archiv L
Kunde öst. Geschichtsqu. XXIII. 43), podle něhož by jméno zna
menalo »objevitel písma« (Schriftentdecker, grammaticus). Je to
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výklad zcela nesprávný. Ale spisovatel na str. 271 a 272 dodává,
že příjmením »objevitele písma« poctili Konstatina žáci jeho. Stalo
se to prý teprve po smrti Methodově. Také do legendy italské vniklo
jméno později. Tak prý se vysvětluje, že ani Anastasius ani papež
Jan VIII. jména Kyrillos neužívají. Celá tato kombinace nemá pod
staty. Jest jen pokračováním ve směru již od prof. Friedricha na
značeném.
Z této neznalosti vyplynula též věta na str. 136, že prý »zá
sluha Konstantinova od slovanských filologů samých byla silně
zredukována a tím význam vynálezu velmi zmenšen.« To se nijak
neshoduje s pravdou. Slovanská filologie nezmenšila, nýbrž zvýšila
význam činu Konstantinova, oceňujíc úplně nesmírné zásluhy, kte
rých si dobyl právě Konstantin o duševní osvětu slovanskou,
upraviv (hlaholské) písmo a pořídiv první, vskutku dokonalé, ba
zrovna mistrné překlady evangelské z řečtiny na jazyk slovanský.
Spisovatel, jenž v »Úvodě« tolik výtek činí z konfessionelní
jednostrannosti, upadl sám do této chyby, chtěje uhájiti stanovisko
episkopátu bavorského a vůbec německého. Následkem této ten
dence stalo se, že § 21 nadepsán »Sesazení (Absetzung) Methodovo synodou Řezenskou na podzim r. 870« a § 22 »Opětné do
sazení (Wiedereinsetzung) Methoda (na arcibiskupskou stolici Moravsko-Pannonskou) skrze Jana VIII.« Násilné odvlečení a týrání
v soukromé schůzi biskupů německých odívá se jakýmsi pláštěm
zákonnitosti I A přece spisovatel dobře ví, že byla to schůze »inkompetentní, která kanonickým řádům neodpovídala« (str. 191).
Týž úmysl jeví se v domněnce (str. 191), že papežský legat Pavel
měl svolati novou synodu, aby Method opět v důstojenství své byl
dosazen. V energických listech papeže Jana VIII. k německým
biskupům ovšem ani slechu o tom není. Tím by byl papež Jan VIII.
jaksi uznával zákonnitost prvního jich pokračování, čehož byl dalek

Antisemitismus v klassické literatuře.
Napsal František Jaroš.

V dějinách mnoho se konservuje a lecco opakuje. Antisemi
tismus není otázkou moderní; jest tak starý jako bydlení Izraele
mezi národy. Legenda vypravuje o muži věčně štvaném a všude
nenáviděném . . . Dojde někdy klidu? —
Mluvívá se o vgfcjném mínění. To bylo v Řecku a v Římě
antisemitské Μ
pověděti, co byl tento antisemitismus, řekneme,
že byT antipathií proti Židům. Není tím však mnoho pověděno. Doba
starověkého antisemitismu byla také dobou starověkého synkretismu.
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V ní vyměňovala a měnila se náboženství, národnostní protivy se
vyrovnávaly —- ovšem hynuly a zanikaly zároveň národní individua
lity. Náboženský a národní život Židů byl v tomto víru partikula
rismem. Můžeme tudíž říci, že starověký antisemitismus byl odporem
a nenávistí proti národnosti, kterou náboženský a národní partikularism odděloval od společnosti řecké a římské. Tím jest karakterisován tento antisemitismus jen z polovice. Státy řecké i římský
chovaly se k Židům liberálně, udílely jim privilegia, která obce
židovské učinila obcemi vedle obcí a státem ve státě. Časem ne
zůstávalo však při plném uznání národní individuality židovské.
Státem přiznáváno bylo Židům z pravidla též plné právo občanské.
Tato liberálnost byla nedůsledností, zvláště v době císařské, a ne
důslednost způsobila v řeckých a římských kommunách antisemi
tismus politický. Má-li tudíž býti porozuměno antickému antisemi
tismu, bude dlužno míti na zřeteli, že Židé nezdolně věrni zůstávali
svému náboženství, které vylučovalo každý jiný kult, že si mezi
národy zachovali svoji národní individualitu a že, žijíce svým ži
votem, působili a zasahovali do života a osudů těch národů, mezi
nimiž žili.
V »Publications de la société des études juives« vydal Žid
Th. Reinach zprávy a zmínky autorů řeckých a římských, pokud
jednají o Židech.1) Práce Th. Reinachova dala podnět k této
studii. — Literární společnosti řecké a římské jsou Židé — jejich
náboženský a společenský život hotovou anomálií, ona jest anti
semitská z antipathie proti národu, jehož řády a zvyk}* jsou podle
běžného názoru absurdní. Politický ráz antisemitismu vyciťujeme
z literatury klassické jen skrovnou měrou. Její antipathii pochopujeme
však nejen z povahy doby, která všechno nivellisovala, nýbrž
i ze sociálního postavení Židů v Řecku a Římě.
Vyložím stručně oboje, povahu doby i sociální poměry Židu
mezi Řeky a Římany, abych vysvětlil antický antisemitismus.
Vítězství Alexandra Vel. otevřela východ západu a západ
východu. Řekové — a po nich Římané -- hustě obsadili orient
a zakládali horlivě města, a příslušníci národností východních usa
zovali se v městech řeckých, později také římských. Dostavila se
čilá výměna potřeb životních i snah duševních, jaké potud dějiny
nepřinesly. Odvěký vývoj nejrůznějších národů byl přerušen, a zá
klady, na nichž se antická společnost vyvíjela, byly otřeseny: ná
rodní individuality zanikaly Ve veleříších, a náboženství a kulty pů
sobily mocně na sebe a směšovaly se v nový útvar, který měl

x) Th. Reinach, Textes ďauteurs grecs et romains relatifs au Judaisme^
1895. Stejné sbírky pramenné pořídili F. C. Meier, Judaica seu veterum seriptorum profanorum de rébus Judaicis fragmenta 1832, a Chr. J. Schmitthenner,
De rébus Judaicis quaecunque prodiderunt ethnici seriptores Graeci et La
tini 1844.
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budoucnosti připravit! nový věk — zjev, který případně bývá
označován slovem Synkretismus. Pro Židy bylo zrovna výhodou,
že svoji národní katastrofu měli již několik století za sebou. Nové
útvary státní, jakými byla říše Alexandrova a velestát římský, ani
jich nezničily ani jich nepřekvapily; jejich vývoj a nový život, který
se počal zajetím, nepřerušené pokračoval. V celé směsici národů
a kultů snad jediní Židé zůstávali novými proudy podstatné ne
dotknuti.
Do mést řeckých a římských přicházeli orientálové hlavně
za obchodem a usazovali se tam brzy zatímně, brzy trvale. Židé
nezůstávali za ostatními orientály; byli právě oni v první době
hellcnistické vedle Řeků předními kolonisty v nově založených
městech; tak v Alexandrii, Antiochii, Seleucii, Cyreně a jinde.
Přízní panovníků počet jejich mohutně · rostl. V Alexandrii byly
z pěti městských čtvrtí dvě výhradně židovské, v ostatních čtvrtích
měli synagogy; v Římě měli několik samostatně organisovaných
obcí. — Jde nám o právní poměry těchto orientálů. Kdekoli bydlili
ve větším počtu, sdružovali se pravidelně ze zájmů hmotných a du
ševních, hlavně za příčinou náboženského kultu. Časem vyvinuly se
ve státech řeckých a ve státě římském určité právní normy, které
těmto cizinským sdružením pojišťovaly některá práva. V Řecku byly
právní formou oněch sdružení tak zvané &ίασοι neb
v Římě
přešly na ně právní normy kollegií (collegia), která ode dávna
za různými — i politickými — účely byla zakládána. Tytéž právní
normy byly všeobecně uznávaným právem obcí židovských a jejich
kultu.1) Avšak — nepřihlížímc-li již nyní k další okolností, že Židé
jako kolonisté nově zakládaných měst získali rovné právo s Řeky,
a že tato občanská rovnoprávnost časem přešla na Židy jiných
měst a hlavně do Říma — byl rozdíl hluboký a podstatný mezi
sdružením Židův a ostatních orientálů.
Připomenu několika slovy minulost Židů, aby bylo porozuměno
ojedinělé povaze sdružení židovských.
Veliká katastrofa, která stihla oba izraelské státy zajetím assyrským a babylonským, spůsobila pronikavé změny v dějinném
vývoji Izraelitů. Izrael přestal býti jednotným národem politickým.
Trosky, které se vrátily ze zajetí do vlasti, byly jen částí, a nikoliv
jádrem roztroušeného národa. Mluvíme odtud o židovské diaspoře.
Slovo zplodil dějinný vývoj. Palaestina s Jerusalemem a jeho
chrámem zůstala pro budoucnost střediskem národně-náboženským,
ale ne politickým. 'Významnější bylo pro budoucnost potomkův
Izraelových, že se v zajetí utužilo jejich náboženské smýšlení.
Obrat připravený hnutím prorockým provedlo zajetí: monojah*) E. Marquardt, Römische Staatsverwaltung 32, 140 nn. 1881; E. Schürer,
Gesch. des jüd. Volkes im Z.-A. Jesu Christi 22 1890.
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vismus ustoupil monotheismu jahvistickému.
Dějinným vývojem
dospěli Žide k monotheismu, k monotheismu exklusivnímu bez
jakéhokoli kompromissu s polytheismem. Hluboké přesvědčení, že
Jahve jest jediným bohem, který si vyvolil lid svůj, proniklo národ,
který všechno ztratil. Zákon Jahvův plniti jest první a jedinou
povinností. Mluvíme od doby zajetí o >Židech«.
Ojedinělý ráz sdružení židovských v diaspoře plyne z obou
těchto fakt. Můžeme předem říci, že v nich ležel zárodek anti
semitismu. Obce židovské nebyly povahy transitnf, ani nebyly —
jako ostatní cizinská sdružení — obcemi s domovským právem
v Palaestině,2) nýbrž byly zakládány s vědomou tendencí utvořiti
v cizině — nové vlasti politickou formu samosprávnou a svéráznou.
To jest důvodem, že vyvinouti se musel určitý právní poměr —
jiný nežli při ostatních cizinských sdruženích — mezi státem a
židovskou diasporou. Státy řecké, a po nich stát římský, stály
před dvojí možností: buď se stanou obce židovské autonomními
celky, tedy obcemi vedle obcí a státem ve státě, aneb pozná stát
podstatu a povahu židovské diaspory — onu náboženskou a národní
exklusivnost — a překazí její tendence tím, že jí odepře práva
přiznávaná cizinským sdružením a, kde by přece k associaci Židů
došlo, bude je pronásledovat!.
Skutečný vývoj byl takový, že stát dal židovským obcím
úplnou autonomii. Staly se opravdu obcemi vedle obcí a státem
ve státě. V Alexandrii dostali Židé za prvních diadochů, jak již
bylo připomenuto, vlastní čtvrti městské, »aby vésti mohli čistější
život, směšujíce se méně s cizinci«.3) V čele obce židovské stál
»který lid svůj spravuje a soudí a o plnění povinností
a provádění nařízení pečuje jako archon neodvislé kommuny.«*)
Taktéž v Cyreně tvořili Židé samostatnou obec. Strabo dělí tamější
obyvatele na 1. občany, 2. rolníky, 3. cizinská sdružení, 4. Židy.0)
V Antiochii připomíná Josephus nahodile άρχοντα των ’ Ιουδαίων^)
Židé v Berenice měli vlastní πολίτευμα pod devíti archonty. Podle
Rozumí se monojahvismem: Jahve jest jediným bohem Izraele, jako
jest na př. Kemoš bohem Moabitů, Malk bohem Ammonitů; jahvistickým
monotheismem: jen Jahve jest bohem. Monotheismus, jak jej vypěstovala
nábožensko-fllosofická spekulace na půdě řecké, podstatně se liší od tohoto
jahvistického monotheismu. — s) Podle římského řádu měly míti také obce
židovské domovské právo y Palestině, tak že by znamenalo na př. πολίτευμα
τΟν έν Βερενίκη Ύουθαίων: Židé nejsou občany obce Berenice, kde bydlí, nýbrž
domovské obce v Palestině. To bylo v zásadě uznáváno, ve skutečnosti však
získali Židé postavení exemptní. Srovn. Th. Mommsen, Der Religionsfrevel
nach dem römischen Recht H. Z. 64,422 ηη. — s) Josephus, Bellum Jud. II.
18, 7; Strabo ap. Jos. Antt. XIV. 7, 2. —
Strabo ap. Jos. Antt. XIV. 7, 2:
κα&ίαταταυ Ôi καί έ&νΓρχης αντών, δς διοικεί τε τό έθνος καί ΰιαιτϋ κρίσεις καί
συμβολαίων Επιμελείται. καί προσταχμάτων, ώς Αν πολιτείας αρχών αυτοτελούς. Th.
Reinach Textes etc. 167. — 5) Strabo ap. Jos. Antt. XIV. 7, 2. ·— ®) Josephus
Bellum Jud. VII. 3.
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tuho byly obce židovské neodvisly od kommun řeckých; stály
pod vlastními představenými, měly své soudnictví, spravovaly si své
záležitosti finanční.
Římské zákonodárství nechalo a pojistilo Židům úplnou nábo
ženskou volnost. Nebylo to nové. Stejnou liberálnost osvědčilo také
ostatním cizím kultům — nepřihlížíme-li k některým zvláště ne
mravným. Co tu bylo nového, to nezáleželo v liberálnosti státu,
nýbrž v povaze židovské diaspory. Také stát římský stál před
touže možností jako kdysi státy řecké. Římský stát udělil obcím
židovským stejná privilegia, jaká měly ve státech řeckých, a časem
je rozšířil a rozmnožil. Z toho vyvinul se podobný právní poměr
mezi státem římským a židovskou diasporou jako v Řecku. Nábo
ženství židovské bylo v celé říši římské x) religio licita. Podle tohoto
práva nebyli Židé podřízeni nijak státnímu kultu. Jak vzácné bylo
toto právo, ukázalo se v době císařské, když se rozšířil a nabyl
officielní povahy kult císařského genia.2) Obce židovské byly ne
odvisly od kommun římských a byly podřízeny svým představeným.
Židům byla zaručena vlastní jurisdikce, příslušely-li obě strany
k obci. Svého práva užívaly obce židovské ve věcech civilních
i kriminálních. Měli právo spravovat! své jmění obecní. Z jiných
důležitých privilegií sluší uvésti: byli osvobozeni od branné povin
nosti ; o sabbatu neměl býti Žid poháněn před soud, obilí a peníze,
které měly býti veřejně rozdělovány, nebyly dávány Židům v den
sobotní — připadlo-li dělení na ten den —, nýbrž v den násle
dující.
Stát považoval zásadně obce židovské za obce cizincův, a pri
vilegia Židům udělená měla býti svobodami, které byly důsledkem
cizího kultu státem uznaného. Avšak diaspora židovská utvořila ve
skutečnosti politickou formu, v níž kultické svobody byly svobo
dami občanskými, jako jest zákon Mojžíšův zároveň zákonníkem
občanským. Tak žili vedle sebe mezi zdmi téhož města dva hete
rogenní živly s nestejnými zájmy a s nestejnými právy a povin
nostmi. Nebylo se možno pro budoucnost vyhnouti nesčetným kollisím. Víme na př., že propraetor Flaccus, spravuje provincii Asii,
zabavil jmění židovské složené pro chrám Jerusalemský.
Stát si však zůstal nedůsledný. Židé, kterým uděloval cenná
privilegia jako cizincům, ani ve skutečnosti ani před státním zákono
dárstvím cizinci nebyli, nýbrž z největší části příslušníky státu a
často plnoprávnými občany a členy kommun řeckých a římských.
V tom byla nedůslednost, v tom byl spor, jehož plodem bylo ne
přátelství — politický zápas — mezi židovskou diasporou a klassickou společností.
x) V Římě mohl býti kult židovský — jako všechny cizí kulty — až do
druhého století konán extra pomerium. Srovnej Schürer, 1. c. 22, 517.556. —
2) Podrobněji u Schürera.
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Ve svrchovanosti antického státu nerozlučně sloučena byla
moc vládní s náboženským kultem. Náboženství nebylo pouze
věcí jednotlivcovou, nýbrž celého státu, a příslušnost ke státu pod
miňovala zároveň příslušnost k jeho kultu. Očekávali bychom podle
toho, že stát donutí Židy, aby se účastnili státního kultu. Bylo
právě nedůsledností, že se antické státy chovaly k Židům libe
rálně. Všichni ti, kteří psali a mluvili ve starém věku proti Židům,
poukazovali na jejich exklusivní kult (»zřfřm«, »neuctívají týchž
bohů jako my« a p.). Ale ona liberálnost vysvětluje se asi tím, že
řecká panství byla novými státními útvary bez jakékoli kontinuity
s dějinným vývojem opanovaných zemí, a že ti mužové, kteří
v nich vládli, byli mnohem více odchováni filosofií než oddaností
k bohům. — V Římě byl státní kult v poslední době republiky
v dokonalém úpadku. Vzdělaná společnost římská byla nábo
žensky indifferentní — bez víry i nevěry. Každý měl býti spasen
podle své fazóny. A obecný lid, který neměl náhradou za nábo
ženství filosofického vzdělání, opouštěl domácí bohy a hledal si
jiných. Ale s tímto úpadkem státního kultu trpěla zároveň pevnost,
státu. Bylo třeba náboženské reorganisace. Provedl ji císař Augustus. Tato reorganisace byla ovšem pokusem vdechnouti mrtvole
nový život: reorganisovány byly formy, formy bez ducha sice, ale
pevné. Císař jako Pontifex Maximus stál v čele sakrálního zřízení
a života. Příslušnost ke státu podmiňovala jako kdykoli dříve pří
slušnost ke státnímu kultu; ano snad mnohem více než dříve, připomeneme-li si, že kult císařského genia nabyl povahy officielní.
Co se mělo státi se židovským kultem? Víme, že křesťanství bylo
pronásledováno, poněvadž se zdráhalo, účastniti se státního kultu.
Ale kultu židovskému byla ponechána stará práva a privilegia. Byla
v tom nedůslednost, ale liberální císař jí necítil, necítili jí ani
jeho nástupci. Teprve Trajanuspoznal nedůslednost; učinil první
krok, zůstávaje i při tom nedůsledný — proti křesťanství. Asi
roku 177 vydal císař Marcus Aurelius edikt, kterým se nařizovalo,
že mají být potrestáni (smrtí; u nižších vrstev deportací) ti, »kteří
zavádějí nová náboženství neb sekty, které, v podstatě neznámy, lid
vzněcují a pobuřují.« O několik roků později (202), za císaře Septimia Severa, výslovně se zapovídá pod přísnými pokutami pře
stoupit! k židovství aneb křesťanství. Ale míněno bylo vždy vlastně
křesťanství.
Jako plnoprávní občané měli Židé v kommunálním zřízení
podíl na správě širší obce: zastávali úřady, zasedali v městském
senátu a p. Při tom podle svých privilegií mnohých občanských

’) Za Nerona (64) a snad za Domitiana ovšem byli pronásledováni kře
sťané (za Domitiana židovští proselyté?), ale důvodem pronásledování nebyl
monotheismus, resp. odepření státního kultu.
Č. Č. H. III.
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povinností byli prosti, jiným povinnostem se vyhýbali, některým
se protivili. Docházelo proto často k třenicím a bouřím. — V dobé
hellenistické hlavné jako kolonisté nově zakládaných měst dochá
zeli Židé občanského práva. V Alexandrii méli občanské právo
již od Alexandra Vel., jak Joscphus praví: »rovné právo s Make
doňany«. V říši Seleukovcův udělil Seleukos I. Nikator (f 280)
Židům ve všech městech, která založil, plné občanské právo;
v hlavním městě říše, v Antiochii, měli Židé svá práva napsána na
železných deskách. Rovné právo občanské rozšířilo se časem na
Židy, kteří se usazovali ve starobylých městech východních a
řeckých. Tak měli Židé v Malé Asii a jónských městech občanské
právo; mimo Asii víme o Cyreně. — Do Říma přišli Židé jako
zajatci z válečného tažení Pompejova na východ (r. 63). Největší
části těchto zajatců dostalo se však záhy svobody, a mnohým bylo
uděleno římské právo občanské.
Mohli bychom v této souvislosti mluviti o filosemitismu řím
ského státu. Za Caesara obec židovská v Římě kvapem rostla, a
přízeň prvního imperátora rozmnožila počet římských občanů ži
dovského původu. Na trůně Caesarově seděli mužové nejrůznějších
povah: kategorie povah od znamenitých státníků až po burleskní
komedianty. Augustus Židům přál; pro něho Židé plakali. Ne
přízeň a nechuť Tiberiova k Židům byla dílem Sejanovým. Po
pádu Sejanově měli se vrátiti Židé deportovaní na Sardinii —
počet jejich udává Joscphus na 4000 — a práva i privilegia jejich
byla nově uznána a potvrzena. Tiberius doznával, že Židé byli od
Sejana bezdůvodně osočováni, a proto rozkázal úřadům, aby Židů
neobtěžovali a zvykům jejich se neprotivili. Když přišlo za pano
vání Caligulova z Alexandrie poselství Židů s Filonem v čele,
provázelo na 8000 římských Židů posly k císaři. Caligula byl
poloblázen. Poselstvo, které si stěžovalo na utrpení a příkoří ale
xandrinské obce židovské, mělo císaři způsobiti kratochvíli; odešlo
neuspokojeno a mrzuto. Claudius potvrdil a udělil některým židov
ským obcím zvláště v Alexandrii privilegia. Císařové Vespasianus
a Titus, kteří učinili konec posledním zbytkům samostatnosti Židů
v Palaestině, byli osobně Židům nakloněni. Spisovatel židovský,
Josephus Flavius, byl důvěrným přítelem Vespasianovým. Židovka
Berenice měla se státi chotí Titovou. Lid římský ji vypudil z císař
ského paláce, poněvadž nechtěl míti svojí vládkyní Židovku. —
V budoucnosti osudy Židů střídavě se měnily. Když bylo křesťanství
pronásledováno, byli pronásledováni s ním — a když zvítězilo, Židé
nezvítězili s ním.
,

♦

*
*

Řeky z doby klassické živě zajímali národové orientální. Řecká
poesie obetkávala je tajemnými kouzly, a filosofové i historikové se
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zálibou přemýšleli a psali o hlubokých pravdách a záhadách vý
chodní moudrosti. V té dobé zůstávali Židé Řekům neznámi: nebyli
národem, který by jméno své byl učinil památným velkými výboji,
který by se byl proslavil vzácným uměním aneb snad tajemnými
kulty. Rekové poznali Židy teprve v době svého úpadku a zmáhající
se zvrhlosti. A mezi těmito Řeky byli Židé živlem heterogenním,
byli národem, který si nemohl získati přízeň, poněvadž byl oddělen
od ostatní společnosti a stál v boji proti ní. Současná literatura —
poslední tři století př. Kr.—jest jen výmluvným ohlasem povšechného
smýšlení, jaké převládalo mezi Řeky o Židech. Literární společnost
v Řecku a později v Římě Židů nenáviděla. Psány byly pamflety.
Lze snad mluviti o příbuznosti starověkého antisemitismu s anti
semitismem našich dnů: mnohý z traktátů moderních našel by
v této literatuře neznámý vzor; mnoho by se nezměnilo — snad
jen jméno autora.
Není ovšem všechno antisemitismus, cokoliv — i nepěkného —
napsáno bylo ve starověku proti Židům. Antisemitismus není pře
svědčením, nýbrž nenávistí — proto jest ošklivý —, antisemita
nenávidí celku také ve starověku, ne snad vady nebo zla, poněvadž
by nenáviděl často sebe a těch, kteří jsou mu původem příbuzní.
Máme-li poznati starověký antisemitismus, nepůjde nám o všechny
zprávy, zvláště ne o zpozdilé bajky, které napsali staří z nevědo
mosti. Na př. vypravuje Polemon z Ilia, že za panování Apise,
syna Foroneova, byla část armády vypuzena z Egypta a že se
usadila v území Palaestinském; aneb Theofrastova zpráva, že Židé
první obětovali zvířata i lidi z potřeby, a ne z náklonnosti; aneb
tvrdí-li Klearchos ze Soli, že Židé jsou potomky indických mágů.
Vytýkána byla Židům misoxenie a misanthropie, a s příhanou po
suzovány byly zákony a zvyky židovské některými spisovateli —
na př. od Hekataia z Abdery; Agatharchides z Knidu haní nábo
ženské zvyky Židů — svěcení dne sobotního nazývá pověrou — a
pod. To není antisemitismus. Antisemity jsou, o nichž praví Jo
sephus Flavius: »Psali proti nám někdy z nevědomosti, ale vždy
ze zlomyslnosti; Lysimachové, Molonové a jiní spisovatelé toho
rázu, sofisté nechvalné pověsti a podvodníci, kteří nám spílají, že
jsme nejšpatnější ze všech lidí.« Co tito napsali proti Židům, to
jest antisemitismus v klassické literatuře, to jest tendenční směsicí,
někdy i soustavou pravd a nepravd, nevědomosti a podvodů, ne
pochopení a opovržlivých myšlenek.
Egyptský kněz Mancthon (3. stol. př. Kr.) psal o dějinách
Egypta. Když byl vypravoval o Hyksech, připojil nezaručenou po
věst 9 o původu Židů. Král Amenofis chtěl viděti bohy. Svěřil se
1)
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věštci Amenofisovi, synu Paapisovu, který králi oznámil, že bude
přání jeho splněno, vyloučí-li ze země všechny nečisté a malo
mocné. Král se zaradoval z takové věštby: dal schytati na
80.000 nemocných a poslal je do královských lomů. Mezi nimi
byli také někteří znamenití kněží. Po nějaké době svolil král,
aby nemocní těžkými pracemi utrápení obývali město Avaris, tehdy
již opuštěné od pastýřů (Hyksů). Jest to město Tyfonovo. Ne
mocní však zneužili pevného města k odboji. Zvolili si kněze Osarsifa z Heliopole za vůdce a zapřísáhli se mu, že ho budou ve
všem poslušní. Osarsif odvrátil lid od domácích bohů a ustanovil,
aby lid jeho pojídal posvátné živočichy a aby je obětoval, aby
neobcoval s nikým, leč kdo stejně se zapřísahal. Také přiměl lid,
že si opevnil své město a že se připravil k boji proti Amenofisovi.
Sám však, přibrav si několik nečistých kněží, odešel do Jerusalema
za pastýři, které vyhnal ze země král Tethmosis. Tam vyložili kněží
všechna bezpráví, která se jim stala, a pozvali pastýře, aby se s nimi
spojili proti králi Egyptskému. Pozvaní pastýři vtrhli potom počtem
200.000 do Egypta. Amenofis pozbyl mužné odvahy; připamatoval si
také věštbu Amenofisovu, syna Paapisova, že upadne Egypt na 13 let
v ruce bezbožných. Neodvážil se tudíž boje, nýbrž ustoupil s vojsky
svými do Ethiopie. Solymové a nečistí Egypťané zmocnili se snadno
celé země a vládli jí s takovou ukrutností, že někdejší panování
pastýřů bylo zlatou dobou. Také se praví — připomíná Manethon
— že zákonodárce Osarsif zaměnil jméno své za jméno Mojžíš. —
Později vtrhl Amenofis se synem svým Ramsem z Ethiopie, do
Egypta, utkal se v boji s pastýři a nečistými, přemohl je a pro
následoval až k hranicím syrským.
To jest stručně pověstné vypravování Manethonovo o původu
Židův a jejich zřízení. Ve starém věku jest celkem všeobecné pře
svědčení, že Židé pocházejí z Egypta — na př. Strabonovo, Plutarchovo a j. — ale neuvěřili všichni nesrovnalé pověsti, že zdravý
a čilý národ židovský pochází z nečistých, malomocných a svrabem
stižených Egypťanů a zákony jejich z odporu proti zvykům egypt
ským. Pověst, jak ji vypravuje Manethon, vznikla nepochybně
a byla smyšlena, aby uvedla Židy a jejich řády a zvyky v opo
vržení a nevážnost. Jak se zdá, kolovala hlavně po Egyptě v růz
ných variacích — lze tak souditi z nestejných relací alexand rinských historiků. — Starověkým antisemitům byl zákonník
Mojžíšův asi týmž, čím je moderním antisemitům talmud. Neznali
ho ovšem, neviděli ho ani, jako nyní neznají talmudu, ale byli
přesvědčeni — jako dnes —, že obsahuje všechno, co se příčí
počestnosti, spravedlnosti, lidskosti a t. d.: viděli nezvyklé obyčeje,
tušili neznámý názor životní, ostatní přidala nenávist; potřebovali
jen dokladu, že se nemýlí. Manethonovo vypravování — nezaru
čené sice — vysvětlovalo něco, skoro mnoho, ba všechno. Proto
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téměř všichni, kdo psali proti Židům, vraceli se k pověsti o ne
čistých a malomocných Egypťanech. Nejhorlivéji rozšiřovali histo
rikové alexandrinští tyto potupné báje o svých sousedech a spolu
občanech. Lysitnachos (1. stol. př. Kr.) psal — jak se zdá — knihu
o dějinách Egypta, v níž Židé zle pochodili. Josephus o něm při
pomíná.' »Jeho spisy vyznačeny jsou zjevně velkou nenávistí (proti
nám)«. Tento Lysimachos vypravuje: >Za krále Bokkchorisa sbíhal
se lid malomocenstvím, svrabem a jinými ncmocmi stižený do
chrámů žebrat. Tím se šířila nákaza rychle po Egyptě, a s ní do
stavila se neplodnost a neúroda. Vypravil tudíž král poselství
k orakulu Ammonovu. Tam se dostalo králi odpovědi, že má očistiti chrámy od lidí bezbožných a nečistých: nečisté má potopiti,
neboť slunce hněvá jejich bídný život, bezbožné pak ze země vypuditi. Očistí-li takto zemi, bude roditi. Král byl rady bohovy-poslušen: malomocní a svrabem stižení byli utopeni, bezbožní vypu
zeni do pouště. Druhého dne, když se radili o svém osudu,
poradil jim jistý Mojžíš, aby se spojili v jeden šik a táhli pouští, až by
došli obydlených krajin. Vybízel je také, aby s nikým dobře ne
smýšleli, aby každému nejinak než zhoubně radili, aby chrámy a
oltáře vesměs ničili. Jeho radou se řídili. Táhli pouští a po mno
hých svízelích a útrapách došli do země obydlené. Tam trýznili
lid, pustošili a pálili chrámy a, vtrhše do země, která se nazývá
podnes Judaeou, založili město, jež dosud obývají. Město bylo nazváno
Hierosyle (Svatokrádež), poněvadž tak jednali jeho zakladatelé.
Ale když později nabyli moci, změnili, aby zmírnili svoji hanu,
Hierosyla v Hierosolyma (Chrám Solymů) a sobe nazvali Hierosolymity.
Stejně vypravuje o původu Židů jiný alexandrinský historik,
Chairemon. Král Amenofis vypudil na radu chrámového písaře
Fritobata z Egypta všechny nečisté, aby usmířil bohyni Isidu.
Bylo jich 250.000 malomocných. Jejich vůdci stali se chrámoví pí
saři Mojžíš a Josef — jejich jména po egyptskú byla Tisithen
Mojžíšovo a Petesef Josefovo. Když přišli do Pelusia, sesílili se
vojsky nepřátel, kterým Amenofis potud zamezoval vtrhnouti do
Egypta. Podnikli společnou výpravu proti Amenofisovi, který před
nepřáteli ustoupil do Ethiopie. Jeho syn Ramses, kterého porodila
choť královská na útěku, dospěv mužného věku, vypudil Židy
z Egypta a pronásledoval je až do Syrie. Hekataios z Abdery
má o původu Židů z Egypta podobnou zprávu, ale prostou ne
přátelské tendence. Vypravuje: Když v Egyptě vypukly morové
nemoci, přičítali je mnozí pomstě boží; neboť Egypt byl pln ci
zinců a různých národů, kteří pěstovali svá náboženství a své
zvyky na újmu kultu domácímu. Vypudili tudíž všechny cizince
ze země, aby se zbavili morové rány. Nejlepší z vyhoštěných ro
zešli se v zástupech do různých končin i do Řecka, ale jádro lidu
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vystěhovalo se do území nynější Judaey. V čele této kolonie byl
Mojžíš, taktéž muž vynikající pověstí a mužnou odvahou. Ten, ujav
se držení země, založil města, mezi nimi nynější nejslavnější, Jeru
salem. Založil také chrám, ustanovil kult a posvátné obřady a organisoval zákonodárství a správu země . . . Jsa přesvědčen, že
božství nelze napodobiti, nezhotovil obrazů bohů; věřil, že jediné
nebe, které celou zemi kolem opíná, jest bohem a pánem všeho.
Oběti, které ustanovil, liší sc od obětí všech národů. Na památku,
že lid jeho byl vypuzen, zavedl způsob života, který odporuje lid
skosti a pohostinnosti. — Lidé snadno věří i velmi nesmyslným bájím.
Bylo snad uvěřeno ve starověku i těmto nesmyslným bájím o pů
vodu Židů — bylo jim uvěřeno, že nešlo těmto historikům ani tak
o pravdu, jako spíše o něco, čím by jasně vyslovili hlubokou antipathii proti Židům. >Psali tak z nepřátelství proti nám.«
Náboženský a národní život Židů byl náboženským a národním
partikularismem, který pro všechnu budoucnost plodil Židům ne
přátele a budil v nich mnohé předsudky — povahy často bizarrní
— které nezanikaly sc svými původci. Mnoho z toho přešlo v dě
dictví velmi pozdních generací. — Když dobyl Antiochos Jerusa
lema — vypravuje historik Posidonios z Apamey — radili mu přá
telé, aby s městem naložil podle práva vítěze a aby úplně vyhubil
plémě židovské. Jediní Židé mezi všemi národy odmítají všeliké
styky s ostatními národy a všechny považují za své nepřátele.
Jejich předky jsou bezbožní a bohy nenávidění lidé, kteří
byli vypuzeni z Egypta. Pokryti jsouce malomocenstvím a svrabom
po těle, poněvadž byli zlořečeni, spolčili se a vytáhli za hranice.
V území kolem města Hierosolyma se usadili a utvořili národ ži
dovský. Proto zahořeli bezbožností a nenávistí proti bohům a
uzavřeli míti záští proti všem lidem. Odtud prý nezasedají s ci
zincem za jedním stolem a neprokazují nikomu jakékoli přátelské
laskavosti. Poukazovali titéž přátelé královi na dávnou nechuť a
nenávist jeho předků proti Židům. Jejich zákonodárce Mojžíš dal
jim zákony, které odporují lidskosti a spravedlnosti, a zřízení,
která jsou nenávistí všech ostatních národů. Proto také považoval
Antiochos za povinnost své cti, zrušiti řády židovské. Obětoval před
sochou zákonodárce z té příčiny a na oltáři jejich boha velikou
svini a polil sochu i oltář krví. Nařídil, aby žlučí byly pomazány
ony posvátné knihy, které obsahovaly předpisy proti pohostinnosti.
Zhasil věčné světlo, které neustále hořelo v chrámě. Na konec
donutil velekněze a ostatní Židy, aby požívali z připravených po
krmů.
Časem množily se starověkým antisemitům hoj ně doklady,
že jsou Židé opravdu »nejšpatnější ze všech lidí«. O těch do
kladech platí hlavně slovo : smyšlenky bizarrní povahy. Zachoval
se u Jos. Flavia fragment Mnasey z Patary, v němž sp činí —
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pokud víme — poprvé zmínka o kultu oslí hlavy. Posidonios již
zmíněný vypravuje sice, že Antiochos Epifanes vstoupil do chrámu
jerusalemského a že tam našel kamennou sochu vousatého muže,
který seděl na oslu, maje v ruce knihu. Byla prý to socha zákono
dárce a organisátora židovského Mojžíše. Ale jiní spisovatelé vý
slovně kult oslí hlavy připomínají. Damokritos, historik, v knize
»O Židech« praví, že Židé božskou vzdávají poctu oslí hlavě ze
zlata. Týž Damokritos zaznamenal poprvé zprávu o »rituelní vraždě«.
V moderních traktátech jsem tohoto historického dokladu ne
našel ...
Nepřátelské smýšlení o Židech spisovatelů dosud uvedených
propuká jaksi nahodile: jsou jim vítány nechvalné zprávy o nich,
a uvádějí je bez ohledu na to, jsou-li pravdivý a možný — v tom
právě záleží jejich antisemitismus — ale není to promyšlený útok ani
systematické ex post odůvodnění nenávisti proti Židům. Lysimachos
— svojí knihou »proti Židům« — a Posidonios činí snad výjimky.
Starověk měl však své antisemity, kteří velmi vážně pěstovali theorii
antisemitismu. Bylo jich několik. Na předním místě může býti
uvedeno známé jméno : Apollonius Molon, Ciceronův a Caesarův
učitel v řečnictví. Apollonius byl výslovný antisemita, Josephus
si na jeho nepřátelství stěžuje. Jak lze z fragmentu zachovaného
Alexandrem Polyhistorem souditi, zabýval se Apollonius dosti po
drobně dějinami židovskými. Nepřátelství své proti Židům odů
vodňoval zvláštním spisem »Proti Židům (κατά Jouda/ων)«; jest
to nejstarší pamflet svého druhu. »Spis jeho — podle Josepha —
obsahoval mnohé nespravedlivé a nesprávné pomluvy o našem
zákonodárci a o našich zákonech.« Josephus Flavius reprodukuje
základní myšlenky Apolloniova spisu asi takto: »Viní nás, že ne
uctíváme týchž bohu jako jiní, smýšlejí si (totiž Apollonius, Posido
nios a j.) zároveň o chrámu našem potupné a nesmyslné pomluvy
nedbajíce, že si tak bezbožně počínají . . . Rozšiřují o našem zákono
dárci a o našich zákonech pomluvy nespravedlivé a nesprávné;
Mojžíše obviňují, že byl šarlatán a podvodník, a naše zákony, že
jsou nám učiteli špatnosti, a žádné ctnosti. Tupí nás, že jsme bez
božní a že nenávidíme lidí
καί μισάνθρωποι), že nepřijímáme
pohostinnú lidí, kteří jinak nežli my smýšlejí o bohu, a že nechceme
obcovati s těmi, kteří si oblíbili jiný způsob života; haní nás také,
že jsme brzy zbabělí, brzy fanaticky vznětliví a odvážní — slovem:
nejneschopnější ze všech barbarských národů, a proto prý jsme
nic užitečného neučinili pro všeobecné dobro; spílají nám, že jsme
nejšpatnější ze všech lidí.«
Nejvášnivějším antisemitou ve starověku byl zajisté Apion* Bylo
v něm mnoho moderního. — Prosím, nechť má čtenář na mysli ně
kterého muže obdivovaného a zbožňovaného, miláčka lidu, který se
domnívá býti veden vyšším posláním, aby chránil dobrý a poctivý lid
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před zkázou židovskou — a bude míti představu o alexandrinském
Apionovi. Byl .neznámého původu; přišel do Alexandrie a do Říma
a proslul tam. Povoláním byl grammatik — bylo to povolání, které
vynikalo velikou všestranností. Apion byl všestrannější, než kdo
koli z jeho vrstevníků. Psal učené kommentáře k Homérovi, psal
vážně o dějinách Egypta a skládal pamflety proti Židům. Horlivě
se zabýval národní oekonomií a pěstoval politiku. V těchto záleži
tostech byl advokátem lidu alexandrinského, proti němuž vedli
Židé stížnost pro mnohá utrpěná bezpráví a příkoří při dvoře cí
sařském. V blahodárném působení nemátly ho vtipy ani mínění,
jaké o něm šířili vážení mužové. Byl Apion muž výborný, kterého
povznášelo vědomí, že slouží dobré věci. Tiberius ho nazval
»cymbálem světa« (cymbalum mundi); Plinius nazývá jej šarla
tánem a Elienus lhářem a podvodníkem; Aulus Gellius vytýkal
Apionovi bezmeznou ješitnost a domýšlivost. On ctil vůli lidu a byl
poslušen hlasu svého svědomí. Nejlepší síly svého života obětoval
ochraně lidu a potlačení jeho škůdce — Židů. Jeho působením
rozdělilo se světové obchodní a bohaté město Alexandrie ve dva
tábory: v jednom vládl Apion. Neúprosně odhaloval lidu úskoky
jeho škůdců a stíhal je nevolí spravedlivou rozhněvaného lidu.
Germanicus rozděloval kdysi v Alexandrii obilí, ale nebyli všichni
poděleni — proč? Židé to způsobili. V městě bouřil se proletariát
proti boháčům — proč? Byl najat a poštván Židy. Chce-li císař
věděti, kdo jsou jeho věrní poddaní, nechť nehledá jich tam, kde
nechtějí slyšetí o obrazu císařově. Nemají vlasti, jest vyvrácen je
jich stát a vyvráceno jejich město, poněvadž spravují se zákony
nespravedlivými, a neuctívají boha, jak se sluší. To byl alexan
drinský Apion. Nazývali ho
— Přemnohovítězný.
Myslím, že se nezklamal čtenář, který si představoval Apiona podle
vzorů moderních.
Apion opakoval po starších spisovatelích nechvalné pověsti a
smyšlenky o Židech — a doplnil je vlastními zkušenostmi a vědo
mostmi. Zároveň vyjádřil své a svých vrstevníků smýšlení, jak
zvláště v Alexandrii bylo rozšířeno. Proti němu psal Josephus Flavius obranný spis »Contra Apionem«. Josephus třídí Apionovy
útoky ve tři kategorie: pomluvy o původu Židů; nepravdivá tvrzení
o Židech alexandrinských; obvinění Židů pro kult chrámový a
zákonné zvyky. Touto apologií Josephovou jest umožněno poznati
složení i povahu Apionova ztraceného pamfletu. O původu Židů
opakoval Apion pověsti starší. Nového nepověděl mnoho: našel
nanejvýše doklady, které mu potvrzovaly mínění starších spisovatelů.
Shledal na př., že slovo »sabbat« jest původu egyptského, kde
»sabbatósis« znamená hlízu. Židé prý po sedmidenním pochodu
byli hlízami donuceni k oddechu — proto se nazývá sedmý den
»sabbat«. — Pro nás, kteří jsme _si uvykli slýchati denně známé
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a vyvracené a zas opakované výtky proti Židům, jest druhá Josephova kategorie útokův Apionových nejzajímavější zajisté — pro
svoji příbuznost s nimi. Budu reprodukovati Apionovy myšlenky»
jak je zaznamenal Josephus: Apion se diví, 2 jakých důvodů si
tito lidé, jsouce Židy, osobují jméno Alexandrinští? Židé jsou při
stěhovalci, bez nichž by se bylo město Alexandrovo obešlo.
Apion podrobuje kritice veřejný život a působení Židů — a jest
přesvědčen, že Židé hubí a poškozují lid. Uvádí doklady. Josephus
je odmítá a vysvětluje: »Ncrozdělil-li Germanicus obilí mezi všechny»
kteří v Alexandrii byli přítomni, příčinu dlužno hledati v nedo
statku obilí, a nikoli ve vlivu Židů. Bouří-li se v městě luza, neštvou
í zajisté Židé. Vyčítá nám Apion illoyalnost k císaři, poněvadž
nestavíme jemu soch a obrazů.« Že měl Apion snad málo práva»
býti v této příčině Židům soudcem, nemátlo ho asi. Císař Tiberius
a Caligula vtipkovali "o něm. — Jisto jest však, že tlumočil pře
svědčení nejčetnější vrstvy lidu — lidu obecného, když poukazoval
na různost náboženství a náboženských zvyků. V této příčině vy
slovil zajisté jeden z nejpodstatnějších důvodů antisemitismu:
»Proč, když jsou občany naší obce, nectí týchž bohů?« — Poli
tický moment starověkého antisemitismu jest tuším v řecké literatuře
jen u tohoto Apiona vyjádřen — ale vyjádřen jest u něho tak
jasně, že nemůže býti starověký antisemitismus posuzován toliko
jako zápas plemenný, nýbrž zároveň bude v něm dlužno spatřovat!
zápas politický.
Třetí kategorie Apionových útoků jest taktéž staršího původu
— jen že Josephem text Apionův dochován byl mnohem méně
kuse než text Apionových předchůdcův. Apion mluví o kultu
oslí hlavy, opakuje takto Mnaseovu a Damokritovu bajku. Apion
tvrdil bez rozpaků, že v chrámu jerusalemském jest »oslí hlava«
předmětem božské úcty a neobmezené zbožnosti. Když prý se
Antiochos Epifanes zmocnil chrámu a jej plenil, nalezena byla
prý také »oslí hlava« z ryzího zlata vysoké ceny. Také jinou bajku*
kterou proti Židům vrhl, Apion opakoval po starším spisovateli. Jde
o »rituelní vraždu«. Damokritos mluvil o ní všeobecně — Apion ví
o určitém případu a obšírně jej líčí. Těm, kteří se tolik snaží dokázati a zjistiti rituelní vraždu, mohlo by býti poslouženo tímto
historickým faktem. Pro zajímavost předmětu podám vypravování
Apionovo podrobněji; vypravuje: Antiochos Epifanes nalezl v chrámě
jerusalemském lože a na něm člověka. Vedle něho byl stůl po
kryt hojně mořskými a pozemskými živočichy a· ptactvem. Člověk
ten, když král vstupoval, velmi byl ustrašen, ale brzy, poznav krále,
vroucně děkoval za příchod, poněvadž jej největší útěchou naplnil»
a, padnuv před ním na kolena, prosil za svobodu. Když jej král
slovy laskavými povzbudil, aby jemu důvěřoval a pověděl, kdo jest
a proč tam bydlí a proč připraveny má pokrmy: tu člověk onen

26

František Jaroš:

s povzdechem a slzami jal se vypravovat! o své nehodé. Pravil, že jest
Rek; když prý kdysi za živobytím procházel provincií, byl náhle
uchvácen od neznámých cizinců a dopraven do chrámu a tam
uzavřen. S počátku tato neočekávaná dobrodiní vzbuzovala v něm
radostný pocit, ponenáhlu však podezření a na konec strach.
Když se kdysi ptal těch, kteří jemu jídly posluhovali, zvěděl o ne
slýchaném zákonu Židů, pro který byl živen. To činí Židé každo
ročně v ustanovenou dobu. Zmocní se Reka cestujícího a živí jej
do dne výročního. Potom ho zavádějí k lesu nějakému a zabíjejí.
Tělo jeho obětují podle svých předpisův, a pojídají z jeho vnitř
ností, přísahajíce nezkrotne nepřátelství Řekům. Zbytky obětova
ného pohodí do jakési jámy. Dodával také onen člověk, že mu již
nezbývalo mnoho dní, a prosil krále, aby on, jenž ctí bohy Rekův
a přemáhá nevěru Židů, vysvobodil jej z nastražených úkladů.
Přisahají, pravil Apion jinde, sice při bohu, stvořiteli nebe a
země a moře, ale s nikým dobře nesmýšlejí, nejméně s Řeky.
Tvrdil také o Židech, že se nepřidržují zákonů spravedlivých ani
nectí boha, jak se sluší. Proto nemají svého panství, nýbrž slouží
národům všude jiným, a proto město jejich stihl tak trudný osud.
Vytýkal Židům, že obětují živočichy a nepojídají jich, že nejedí
masa vepřového; smál se obřízce.
Byl-li Plutarch antisemitského smýšlení, lze spíše popírati než
tvrditi. V »Rozmluvách hostinných« navrženo jest thema, které
vtipu řeckému a římskému slibovalo mnoho zábavy: »Zdržují-li
se Židé vepřového masa z úcty či z ošklivosti k tomuto zvířeti?«
»Jaký jest bůh židovský?« Plutarch sice sbíral rozšířené a ne
chvalné pověsti o Židech a jejich kultu, ale ani slovem nesnížil ani
náboženství ani zvyků židovských. Na jednom místě nazývá přísné
svěcení dne sobotního, které nedovoluje věřícímu povznést! ruku
k sebeobraně a sebezachování, — pověrou.
Ponenáhlu utichly útoky na Židy. Přišly vážné doby a s nimi
íaké střízlivé posuzování. Dia Cassia. zajímá otázka: Odkud jest
jméno Židů? Odpovídá si, že neví. Počítají se k nim však i lidé
jiného plemene, ti, kteří dbají zákonů židovských. Mezi Římany
mají mnoho stoupencův. Od ostatních lidí dělí je ojedinělý způsob
života, zvláště však, že neuctívají jiných bohů a jen jednomu s nad
šením se koří. Nezobrazují božství svého boha — věří o něm, že
jest nevýslovný a neviditelný, — ale klanějí se jemu horlivěji než
kdokoli ze smrtelných. — Upadaly v zapomenutí všechny pověsti
a všechno podezření. Zákony židovské, které byly kdysi »učiteli
špatnosti, a žádné ctnosti«, přemáhaly a spínaly celý svět. V po
sledním boji umdlévalo pohanství: Numenius z Apamey, Porphyrius, Celsus, Julianus potírali židovský názor životní, pokud jej
nalézali v křesťanství.
¥
♦
♦
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První styky Židů s Římem náležejí do doby bojů Makkabejských. Bratří Makkabejští poslali trojí poselství do Říma s uložením,
aby byla uzavřena přátelská smlouva. Zdá se, že třetí poselství
opravdu spojení s Římem dosáhlo (I. Makk. 8, 17—32; I. Makk.
12, 1—4, 16; I. Makk. 14, 24; 15, 15—24). Za delšího pobytu
v Římě pokusili se poslové aneb snad jejich družina o náboženskou
propagandu. Tak asi bude dlužno rozuměti zprávě Valeria Maxima:
»Praetor Hispalus donutil Židy, kteří se pokoušeli nakaziti římské
mravy kultem Jova Sabazia,1) aby se vrátili do své vlasti.«
Trvale usadili se Židé v Římě po okkupaci Palaestiny Pompejem (63). Bylo tehdy přivedeno mnoho zajatých Židů do řím
ského otroctví. Největší části těchto zajatců dostalo se však záhy
svobody, a mnohým bylo uděleno římské právo občanské; obdrželi
zároveň svoji městskou čtvrt na levém břehu tiberském, kde se organisovali v samostatnou obec židovskou — římské ghetto... Několik
slov v řeči Ciceronově »pro Flacco« nastiňuje poněkud obraz ži
vota této mladé kolonie židovské. Jako v celé diaspoře pojily také
Židy v Římě vzájemně stejný názor životní a stejné zájmy. Vzá
jemná svornost učinila je v Římě a zvláště ve shromážděních řím
ského lidu mocnými. Smýšlení v Římě o Židech sc dělilo od
počátku : bylo mnoho těch, kteří jim přáli, ale snad více bylo těch, kteří
jim nepřáli. Literatura římská jest antisemitská,· skoro antisemitičtější
než literatura řecká; římští spisovatelé se ani nepokoušejí omluviti
a odůvodniti svoji nenávist a nechuť proti Židům smyšlenými dů
vody, které spisovatelé řečtí napořád opakují.
Antisemitismus byl údělem Židů všude, kde nacházeli novou
vlast. V Římě byl hned při začátcích, židovské kolonie výmluvným
jeho zástupcem a hlasatelem — dcero. Cicero byl v umění řečni
ckém žákem Apollonia Molona, onoho Apollonia, který psal pam
flety proti Židům a horlivě šířil antisemitismus. Cicero byl politickým
odpůrcem Židů. Když byl propraetor Valerius Flaccus obžalován, že
skonfiškoval ve svůj prospěch v Malé Asii peníze určené pro chrám
jerusalemský, převzal Cicero jeho hájení. Převzal nesnadný úkol:
hájil bezpráví; proto vyzněla řeč jeho v čirý antisemitismus. Cicero
poukazuje především na mocné postavení Židů v Římě: jsou silni
počtem a mocni svojí svorností ve shromážděních lidu. Ironisuje
při tom přátele Židů: bude mluviti hlasem stlumeným, aby jen
soudcové slyšeli; jsou zajisté přítomni přátelé jejich, kteří je pod
něcují proti němu a vůbec proti každému nejlepšímu muži. Cicero
mluví potom proti privilegiím Židům uděleným: Každoročně vy
váží se zlato z Itálie a ze všech provincií do Jerusalema. Co
Božstvo židovské, které Va erius Maximus nazývá Juppiter Sabazius,
různě se vykládá; nejsprávnější jest asi ono mínění, které je považuje za
chybnou interpretaci slov
(hebr. Jahve cebaóth).
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učinil zlého Flaccus, že zakázal vyvážeti zlato z Asie? Zlato naše
patří nám. Popřává se volnosti barbarské pověře; bylo by však
mužnou energií brániti jí. Dávají se Židům občanská práva. Tito
Židé planou leckdy nadšením ve shromážděních lidu pro náš stát»
ale bylo by mužnou odvahou pohrdati jimi. V řeči obhajovací
Cicero končí útoky proti Židům těmito slovy: »Jak milý jest tento
národ nesmrtelným bohům, ukázalo se: jest přemožen, jest vyvrácen,
jest poroben.«
Na fóru římském byly asi nejednou mluveny řeči antisemitské.
Tušíme to z řeči Ciceronovy. Židé byli velmi čilým živlem ve
shromážděních římského lidu a ve veřejném životě vůbec. Také
případ Flaccův nebyl asi, ani nezůstal ojedinělý. Tam zajisté nej
častěji utkalo se veřejné mínění — ať již bylo antisemitismem nebo
filosemitismem — se zástupci jiných názorů, nejednou snad se Židy
samými; ale ušlo nám to. Nebyli v Římě všichni tak starostliví
jako Cicero, který zachoval pozdním věkům řeči mluvené i nemlu
vené. Slavný řečník Quinctilianus vyslovuje se velmi nepříznivě
o Židech v »Institutio oratoria«: »Jest zrovna největší hanbou pro
ty, kteří organisují ve stát lid zkázonosný ostatním, jako to učinil
první původce židovské pověry.« Tento příkrý soud Quinctilianuv
překvapuje tím více, že hájil kdysi královnu Bercnici a řídil vy
chování dítek Flavia Clementa a Domitilly, kteří roku 96 usvěd
čeni byli z judaismu.1)
Římští básníci jsou antisemité. Židé se jim protiví. Proto opa
kuje Musa básníků předsudky historikův a pomluvy politiků. Skoro
jen v satiře byl Žid básníku římskému hoden zmínky, a zmínka
bývá posměchem — někdy zle utajeným záštím.
Horác jest ve svých satirách někdy vtipný, často nechutný.
S nechutným opovržením mluví o Židech. Věta v satiře IX.
jest ošklivá, ale karakterisuje Horácovo antisemitské smýšlení.2)
Zajímavo jest, že Horácovi byly dobře známy propagační snahy
židovské. Dramatický básník Fuscus Aristius, jemuž věnoval Horác
několik básní, byl proselytou: »sum paullo infirmior,'unus multorum< dí o sobě u Horáce. Missionáři židovští byli by se ovšem
marně pokoušeli, získati pro svoji víru Horáce; jeho nijak nevábí
»trudný« kult boha židovského, Horác byl v pravdě Říman své
doby: »Credat Judaeus Apella, non ego!« Martial se Židům po
smívá — pro směšné jejich mravy; ale jeho posměch jest pro
dchnut mrazivou nenávistí. Rozpustilému epigrammatikovi hodila se
dobře židovská obřízka. Chce-li býti zvláště vtipný,3) zde má
vděčný předmět. Židovského básníka, který si oblíbil Martialova
*) Dle jiných z křesťanství. — 2) Tato věta ve vydání Th. Reinachově
není uvedena; měl Th. Reinach všechnu příčinu neuváděti jí. — s) Srovn.
Epigrammaton VIII, 30, 35, 55, 82,
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otroka židovského původu, oslovuje s plným ostřím zamyšleného
vtipu: verpe poeta! — U Juwnate vystupují Židé jako žebráci;
jejich celým majetkem jest košík se senem, na něž se v noci uklá
dají. Ženy jejich jsou hadačky a vykladačky snů. Takovou ženuhadačku vylíčil Juvenal v satiře VI, 542 násl.: » . . . Odhodivši
košík se senem a celá se třesouc, tajemně šeptá ti Židovka
do ucha: toť jest vykladačka zákonů Solymských a velká
kněžka stromu, důvěrná tlumočnice úřad nebeských. Naplňuje
ti také ona ruku, ale prostodušněji: za nepatrnou minci, jaké se ti
zlíbí, prodá ti Židovka vidění.« Juvenal jest básníkem římského
antisemitismu. V sat. XIV, 96 násl. velmi odmítavě mluví o ži
dovství a proselytismu. Juvenal v této satiře uvádí doklady, jak
»příklady otců kazí děti«. Otec náleží k těm, kteří světí a zacho
vávají dny sobotní (roz. proselyty z polovice, tak zv. ai/Jóueim
rov ířaóv, proselyté brány), ale synové jsou již úplnými Židy.
Při té příležitosti opakuje a připomíná Juvenal v několika verších
staré i nové předsudky: » . . . Některým osudem určen byl za
otce, který světí a zachovává dny sobotní. Ti koří se jen mrakům
a božství oblaků, ti nepoznávají rozdílu mezi masem lidským a
masem vepřovým, jehož se otec zdržoval. Časem zbavují se před
kožky. Uvyknou si pohrdati zákony římskými a přidržují se a za
chovávají a bojí se zákona židovského, který svým učenníkům
zanechal v tajemné knize Mojžíš: zákon, který velí, nikomu ne
ukázat! pravé cesty, leč kdo tytéž ctí a zachovává obřady; nevěsti
k prameni hledanému nikoho než obřezané. Tak daleko zacházejí
synové otců — těch otců, kteří tráví v nečinnosti každý sedmý
den, aniž učinili zadost svým povinnostem životním.« Tyto my
šlenky Juvenalovy, jak jsem je právě ve volném překladu podal,
byly nesčetně kommentovány, a mnoho o nich bylo psáno. Jsou
zajisté důležitý z mnohých příčin. Ale nenáleží do této práce,
abych o nich pojednával. Šlo nám jen o antisemitismus Juvenalův.
Ke stručné poznámce beru si však přece dovolení. Juvenal mluví
o proselytismu v Římě — již v době Horácově bylo mnoho proselytů: Fuscus Aristius byl »unus multorum« — ale rozeznává je
od jiných, kteří, brzy zanechavše polovičatosti »Bohabojných«, stali
se ve všem Židy. Moderní antisemitismus chce míti Židy neporu
šenou ra5ou a nesmíšeným národem. Historik by toho netvrdil:
s této stránky bude velmi nesnadno hájiti antisemitismus, a nikdy
nebude obhájen. Jak vyloží moderní antisemita antisemitu Juvenala?
O proselytech v Římě zmiňují se ještě jiní básníci: Tibull,
Ovid. Ž povinností, 'kterých bylo proselytům dbáti, nejvýznačnější
bylo svěcení dne sobotního a nepožívání vepřového masa. Den
sobotní byl obecně pokládán za den nešťastný. Pověrčivý OvidJ
učitel »Umění milovati«, varuje své žáky před svátečním dnem
Židů: jest nešťastný jako památný den boje na říčce Allii. Podle

r

30

František Jaroš:

mínění jiných jest sobota dnem postním — Martial, Juvenal. Básník
Lucan mluví o nejistém bohu Židů. Petronius, satirický romancier
z doby Neronovy, opakuje nesmysly po historicích a posměšně
zmiňuje se o potřebě obřízky: Žid, kdyby se i klaněl praseti a kořil
nebi, není-li obřezán, bývá vyloučen ze svého lidu a není vázán
k postu v den sobotní. — Velká vítězství Vespasianova a Titova
a konečné pokoření Judaey, zpustošení Jerusalema a tamějšího
chrámu a vyhubení téměř celého národa nadchlo básníky z doby
panování Flaviův k radosti a oslavování triumfů Vespasianových
ä Titových. Valerius Flaccus raduje se a opěvuje hrdinský čin
Titův, že spálil a zpustošil Jerusalem a jeho chrám. Stejně velebí
básníci Statius a SiPus Italicus oba císaře.
Římané byli učelivými žáky Řeků. Mnoho z toho, co žilo a
myslemi hýbalo v Řecku, stalo se dědictvím římským. Staré před
sudky opakovali římští historikové po řeckých; všechno, co z ne
vědomosti a zlomyslnosti pověděli o Židech Řekové, našlo v Římě
úrodnou půdu. Čteme-li Tacitův soud o Židech, mimoděk připadá
nám, že odpor a nechuť Římana přemohla a vedla střízlivého hi
storika. Po stopách učitelů šli žáci — a našli ještě lecco nového.
Trogus Pompeius v podivuhodné směsici sloučil některé tradice
Židů se zprávami alexandrinských autorů. Praotec Židů Abraham
jest třetím králem po Damaskovi, který dal hlavnímu městu svého
území jméno. Abrahamovým nástupcem byl Israhel, který zplodil
deset synů — stal se proto slavnějším všech svých předků. Roz
dělil mezi své syny království a pojmenoval území všech svých
synů společným jménem podle syna Judy, který brzy po rozdě
lení království zemřel, Judaeou. Nejmladší ze synů Israhelových,
Josef, byl od bratří prodán cizím kupcům do Egypta. Naučiv se
tam umění mágů, stal se králi velmi milým a zachránil Egypt před
hladem. Jeho synem byl Mojžíš: stejně vlohami a krásou nadán
jako Josef. Té doby vypukly v Egyptě nakažlivé nemoci-, malo
mocenství a svrab. Aby se nemoci nešířily, byli na rozkaz věštby
nemocní a Mojžíš ze země vypuzeni. Vůdcem vyhoštěných stal se
Mojžíš. Poněvadž lid před odchodem pobral v Egyptě posvátné
předměty, pronásledovali je Egypťané, ale nehodami byli donuceni
k návratu. Po sedmidenním těžkém pochodu pouští došel Mojžíš
se svým lidem k hoře Siná. Tam na památku sedmidenního strá
dání zavázal lid svůj, aby sedmý den téhodne, den sobotní, po
svěcen byl postem. A poněvadž ze strachu před nákazou z Egypta
byli vypuzeni, vystříhali se přátelských styků s cizinci, aby u nich
neupadli ve stejnou nenávist jako ve své ďomovině. Strach se
stal zvykem, a ze zvyku vyvinul se řád a náboženský závazek.« —
Piinius Stárli zřejmě se vyhýbá úsudku o obyvatelích Palaestiny.
Na jednom místě prozradil mínění své o Židech: jest to národ,
který vyniká tím, že opovrhuje božstvy (gens contumelia numinum

Antisemitismus v klassické literatuře.

31

insignis). Jerusalem nazývá však »daleko nejslavnějším městem
orientu«. O Essenech jest Plinius dobře zpraven. Jest to společnost
lidí, jež omrzel svět a jeho radosti. Diví se jejich zdrženlivosti:
»národ ojedinělý a na celém světě nad jiné podivuhodný«.
Největší literární antisemita v Římě byl Tacitus, Nejpodrob
něji ze svých soukmenovců se o Židech rozhovořil — a můžeme
říci, že neopomenul připomenout ani jediné domněnky, kterou
o nich psala nenávist a nevědomost. Tacitus všechno opakuje — a
k nejhoršímu mínění se přidává, nic nedbaje, že upadá v odpory
a nesrovnalosti. Tak obezřetný historik sveden byl k předsudkům,
které mu všechno, co na Židech nenáviděl, co za nesmysl pova
žoval, lehce vysvětlily. Celý svůj odpor proti Židům vložil v ně
kolik vět, o nichž nelze říci, která je činí méně špatnými a opo
vržení hodnými, Hist. 5, 5: »Pessimus quisque, spretis religionibus
patriis, tributa et stipes illuc congerebant: unde auctae Judaeorum
res, et quia apud eos fides obstinata, misericordia in promptu.
Sed adversus omnes alios hostile odium. Separati epulis, discreti
cubilibus, projectissima ad libidinem gens, alienarum concubitu
abstinent; inter se nihil illicitum. Circumcidere genitalia institue
runt, ut diversitate noscantur. Transgressi in morem eorum idem
usurpant; nec quidquam prius imbuuntur quam contemnere deos,
exuere patriam, parentes, liberos, fratres vilia habere.« Mohl by
býti o to spor, bylo a je-li možno říci něco horšího.
O původu Židů poznamenal Tacitus nejrůznější mínění. Kdosi
dovozoval podle jména hory na Krétě, Ida, původ Židů (IdaeiJudaei) z Kréty. Podle jiných nastalo prý za panování Isidina
v Egyptě přelidnění, a část lidu pod vůdci Hierosolymem a Judou
opustila svoji rodnou zemi. Velmi mnozí tvrdí, že jsou Žide potomky
Ethiopů, kteří za krále Cefea ze strachu a záští změnili svá sídla.
Jiní opět, že jsou příbuzní Assyrských. Někteří konečně velmi
slavný původ Židům přisuzují: Solymové, které Homer opěvoval,
dali jméno své městu, které založili, Hierosolyma. Tacitus se však
přidává k mínění, které vyslovili přemnozí spisovatelé — plurimi
auctores. Když v Egyptě za krále Bokchorise vypuklo malo
mocenství, zvěstovalo orakulum Ammonovo na prosbu královu, že
má býti království očištěno a to plémě do ciziny vypuzeno, po
něvadž ho bohové nenávidí. Množství nemocných bylo vyhoštěno
do pustých končin. Vidouce se takto vypuzeni z vlasti, zaplakali
nad trudným svým osudem, ale Mojžíš, jeden z vypuzených, do
mlouval jim, aby od nikoho neočekávali pomoci, ani od bohů ani
od lidí. Jemu, svému nebeskému vůdci, nechť důvěřují, on že jim
přispěje, aby potlačili svoji bídu. Všechno množství souhlasilo.
Vydali sena pochod, ale nic jich tak netížilo jako žízeň, takže již
byli blízcí záhubě. Tu stádo oslů ukázalo jim cestu k prameni.
Posilnivše se dali se na další pochod a dne sedmého přišli do
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území, z něhož vypudili obyvatelstvo. Tam se také trvale usadili,
založili si město a postavili chrám. Mojžíš však, aby si pojistil lid,
dal jemu nové řády, které by odporovaly všem ostatním lidem.
Všední jest všechno u nich, co u nás je posvátno, a všechno
dovoleno jest u nich, co my jako nectné zavrhujeme. Ve svatyni
chrámové uctívají obraz zvířete, které jim ukázalo cestu k pra
menům. Obětují skopce, chtějíce potupiti boha Ammona; bývá
také vůl obětován, poněvadž Egypťané Apise uctívají. Zdržují se
masa vepřového, jsouce takto pamětlivi pohromy, která je kdysi
stihla — zvíře to jest malomocenství velmi přístupno. — Dlouhý
hlad častými posty si připomínají. A že v Egyptě uloupili obilí,
proto užívají nekvašených chlebů. Sedmý den zasvěcen jest klidu,
poněvadž sedmý den učinil konec jejich strastem. Ano hovějí ne
tečnosti, sedmý rok zahálce věnují. Všem těmto řádům přisuzuje
se — Tacitus vypravuje dále — vysoký věk. Ostatní zřízení jsou
odporná, ošklivá; vznikla a trvají svojí špatností.
Tacitus věrně opakuje po svých nápovědcch, co bylo možno
nepěkného pověděti o Židech. Zmiňuje se o některých kultických
mravech a na prvním místě připomíná, že Židé uctívají osla. Opakovati tento nesmysl proti vlastnímu lepšímu přesvědčení Tacitovi
nevadilo. Tacitovi neušel zajisté rozhodný monotheismus Židů,
ale nevidí v tom přednosti nějaké, spíše s příhanou praví: »Židé
mají představu o jednom bohu, a to jen v mysli, považují za
bezbožné ty, kteří bohy pomíjející hmotou lidem zpodobují —
jejich bůh jest bůh nejvyšší a věčný, nenapodobitelný a nesmrtelný.
Proto nepořizují obrazů v městech svých ani v chrámech, takové
pocty nedostává se ani králům, ano ani císaři.« Plutarch do
mníval se pro některé obřady — kněží židovští při slavnostech
pískali a troubili, zdobili se břečtanem, a zlatý hrozen nalezen byl
v chrámě —, že Židé jsou ctitelé Bakchovi. K Plutarchovu mínění
podotýká Tacitus: »To nijak nesouhlasí s jejich řády; Liber
zajisté stkvělé a radostné ustanovil obřady, zvyky Židů jsou však
bizarrní a ošklivé.« Že se lid židovský bránil graecisaci, proto
jest Tacitovi »gens taeterrima«. Hrdinná zmužilost Židů, kterou
vynikli, když hájili své svobody, neprobudila v Tacitovi uznání —
bojoval tu národ, který trvá v zatvrzelé pověře a odporuje každému
náboženství, a když byli uvedeni v porobu, stali se nejbídnějšími
poddanými — despectissima pars servientium.
Suetpnoyi jako mnohým jeho krajanům jest náboženství ži
dovské superstitio; ale není v něm Tacitova odporu a nenávisti
proti Židům. Pěkně se zmiňuje o žalu Židů nad smrtí Augustovou.
Florus opakuje starou smyšlenku Mnaseovu a Apionovu a doplňuje
zároveň zprávu Tacitovu o kultu osla: Když prý vstoupil Pompejus
do chrámu jerusalemského, uviděl to velké tajemství bezbožného
národa: pod zlatým hroznem osla. Starým antisemitům zrovna
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tak nezmrzelo se opakovat! lži a nesmysly jako antisemitům
moderním.
Tcrcntins Varro jest v literatuře římské výjimkou: chválí
způsob, jak uctívají Židé svého boha. Tak i Římané kdysi bez
obrazů ctili bohy; kdyby bylo přitom zůstalo, mohlo náboženství
býti neporušeno. K tomu dodává Josephus: Varro se nerozpakoval
končití slovy, že ti, kteří poprvé vnutili národům obrazy bohů,
odňali obcím bázeň a rozmnožili bludy. —
Mohl bych Terentiem Varronem skončiti - ale jedno jméno
budiž ještč uvedeno — Seneca! Senecův klidný a umírněný názor
světový jest znám. Židovství připadalo mu spíše obřadností, více
formou než obsahem. Ale pozoroval, že Židé získávají všude mnoho
přátel a stoupenců. Neptal se však po příčinách; z povrchního
pozorování soudil o podstatě obřadů a náboženství a odsoudil je.
Byl jistě nespravedliv, když, neznaje povahu judaismu, pověděl: »že
větší část lidu židovského neví, proč činí, co činí.« Zachoval se také
památný výrok Senecův: zachoval jej Augustin. Pochybuje se však
o jeho pravosti. Augustin velmi rád vyjadřoval své myšlenky pěknými
obraty. Výrok onen jest pěkným vyjádřením veliké myšlenky: Victi
victoribus legem dederunt.
*

*

*

Minulo jen málo století. Pohanství vysilovalo se a odumíralo —
a zbylo-li v něm něco síly, bylo jí třeba užiti proti mocnějšímu
nepříteli, než byl národ roztroušený mezi národy. — Křesťanství
přinášelo světu bratrství a rovnost před Bohem. Žid se však nestal
křesťanu ani bratrem ani roven. Marného boje, kterého zanechali
pohanští Rekové a Římané, ujali se křesťané; nechť byla zbraň
a bojiště jiné, boj byl týž. Justin, Miltiades, Tertullian a mnozí
jiní psali proti Židům. Žid byl proklet, svědkem a nositelem pomsty
za ty, kteří přivedli Ježíše Krista na kříž . . . Minulo mnoho století —
a hlásila se nová doba. Snila o svobodě a volnosti národů a právech
lidí. Byla-li pokrokem, bylo jistě pokrokem, že strhla s ramene Židova
žlutý pruh a že přelomila mříž, která jej dělila od ostatního světa.
Spustlo tajemné ghetto — ale Žid nemá zapomenout!, že jest dosud
»Židem«; vracíme se, nechtějíce ani v něčem býti lepší předků
svých, k starým, starým tradicím. —

č. č. h. in.
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Historiografie polská v posledních letech.
Napsal Felix Koneczny.
V posledních letech vyšla řada spisů majících význam děl zá
kladních, a to tak, že, kdo v těchto pěti letech přestal sledovati polský
ruch dějepisecký, byl by dnes velice pozadu v nejnovějším studiu
vědeckém. Budu hledět sebrati krátce resultáty těch spisů a důležitějších
článků, pokračuje v pořádku chronologickém od Piasta ke Koáciuszkovi.

I. Doba piastovská.

Tu hned na počátku zpráva, že >Piasta< nikdy nebylo, ale že byl
za to »piast«. Wojciechowski ve spise »OPiašcie ipiašcie« (Rozprawy
Akad. Krakow. sv. 32) dokazuje, že nikdy nebylo osobního jména »Piast«,
za to však že byl úřad »piasta«, jakožto nej vyšší důstojenství na dvoře
knížecím, latinsky nutritor, totéž co franský bajulus^ ruský d/bdKo neb
KopMvnieMy chorvatský diad, valašsky pitary něco na způsob majordoma.
Takovým hodnostářem byl zakladatel dynastie zvané Piastovci. Legenda
o Piastovi sedláku nebo koláři jest ve spojení se všeobecně árijskou
legendou, kterou Řekové mají v pohádce o Filemonovi a Baucidě. Důstojenství »piasta« přešlo v úřad »comitis palatii«; později
knížata rozdělili jeho funkce na několik úřadů, a sám nutritor klesl na
podřízeného hodnostáře, až úplně přestal. Popel jest osoba historická,
a jeho »piast« (pěstoun) pojal jeho dceru za manželku. Práce tato
obsahuje mnoho příspěvků k rozvoji úřadů ve středověkém Polsku
a jest důležitá pro kritiku textu kroniky Gallovy.
Nejen původ dynastie, nýbrž i celá dynastie podrobena kritické
revisi. Ohromné dílo
Qeoeatogia^B^tów (Kraków 1895. Ná
kladem Ak. Um.), vyznamenané letos cenou jména Barczewského, jest
nevyčerpatelný zdroj oprav a objevů historických. Uplyne slušná řada
let, než historikové dovedou vyčerpati ovoce této benediktinské práce.
Dílo toto neobsahuje sice Piastovců slezských, přes to však tu i tam
příležitostně velmi často opravuje známé tabulky Grotefendovy. Jest také
daleko zevrubnější nežli práce tohoto německého badatele. Balzer, hle
daje data Piastovcův a Piastoven, přepracoval kriticky takořka celou
historii této doby. Tak na př. chtěje ustáliti data k dějinám rodiny
a dětí Měčislava I, zpracoval téměř úplně dějiny současných bojů s Němci,
aby na jisto postavil biografická data Ctiboje a Prokuje; v článku
o Adrlaidě »Bílé kněhyni« dokázal, že tato sestra Měčislava L, pro
vdavši se za uherského pejzu, získala jej víře křesťanské a byla matkou
sv. Štěpána; zabývaje se osudy dcery Měčislavovy Sygrydy, vstupuje
kriticky do dějin skandinávských a otvírá nám nové dějinné horizonty
tehdejších poměrů politických; dějiny manželstev Boleslava Chrabrého
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podávají nám obraz politiky knížecí v různých faších jejího rozvoje.
Konečně ustálena jest jednou pro vždy otázka poměru Měčislava II.
k jeho bratru Bezprymovi. Balzer uznává podání tak zv. kroniky velkopolské a pokládá za nástupce Měčislava II. jeho nejstaršího syna Bo
leslava, onoho knížete, jenž, jsa skvrnou rodu svého, »bídně zahynul
a za trest vyškrtnut jest ze seznamu králů polských«, takže skutečně
až do Balzera žádný seznam ho nečítal. Teprv po něm nastoupil Ka
zimír I. Obnovitel, původně mnich, ale ne kláštera německého, nýbrž
polského. O pobyté Boleslava Smělého v Oževách vyslovuje Balzer
pochybnost, ačkoliv tentokráte tradice snad má úplně pravdu.

Vezměme příklad z další části díla. V kapitole o nejmladší dceři
Měčislava Starého, Zvinislavě, zpracována otázka o původu dynastie
knížat Pomořanských; jest to velmožský rod místní, jenž manželstvím
s kněžnou velkopolskou získal slávu a moc svou upevnil a z vladaře
Pomořan stal se jejich pánem. A tak v každé kapitole nalézáme něco,
co vystupuje daleko přes rámec genealogie. U Kazimíra Velkého do
kázáno, že Kristina Rokycanská, pokládaná za souložnici tohoto krále,
byla jeho pravá manželka; byla to vdova po pražském konšelu Mikuláši
Rokycanském. Autorovi podařilo se také spořádati chaotickou otázku
levobokého potomstva Kazimíra Velikého; jsou tu rodiny Gaionských
a Bydliňských, erbu M^drostky. — Genealogie končí vymřením linie
Mazovské roku 1526. Obsahuje spolu všecky manželky, ano i nevěsty
Piastovcův; mimo to zvláštní výkaz věnován rodinným svazkům Piastovcův.
Autor rekonstruuje původní znění jmen knížat; píše stále: Mieszko*
lllodtisfaw. Má úplně pravdu, že se tak někdy říkalo, ale jest tu obtíž;
my dnes říkáme jinak, a záměr zavěsti znovu v jazyk 20. věku znění
bývalé jistě se nepodaří. Množství faktických oprav, jež lze z díla tohoto
čerpati, obnáší jistě přes tisíc. Jenom »tak zvaných Piastovcův«, t. j.
osob dosud mylně za Piastovce pokládaných, jest přes čtyři sta. Již
z toho viděti jest, že dílo Balzerovo jest něco neobyčejného; podáváť
nové základy historiografii celé doby. Škoda, že nepřidal autor všeo
becného indexu vlastních jmen, v němž by bylo lze nalézti, kde kterou
otázkou jest hnuto. Spis má jen indexy jmen Piastovců, a to není dobře,
neboť nikdy nelze předvídati, co to jméno v které kapitole obsahuje.
Nelze zajisté tušiti na př., že v kapitole o Anně, dceři Boleslava Var
šavského, nalezne se příspěvek ke kritice textu a opravení mylných
zpráv — kroniky Bychovcovy (litevsko-ruské). Bohatství pokladů po
skytnutých nám Balzerem jest tak hojné, že i bez indexu jsme hned
v prvním okamžiku oslněni; ale rozhlédnouce se vidíme, že to jest
teprve sotva desátý díl toho, co by spis mohl dáti, kdyby měl index.
Doufejme, že Akademie, jejímž nákladem spis tento vyšel, postará se
ještě o index.
Velice zajímavý spisek 11. K^trzyÁskeko^ Granice Polski w X.
*3*
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wieku (Rozprawy Ak. Krakow. sv. 30.) *) opatřen jest mapou, ktorá
představuje Polsko Měška I. v ohromných rozměrech; hranice jeho
sáhají již tehdy od Dunaje až k moři Baltickému, a od hranie českých
až k Narvi a Bugu. Dokonce i Morava byla dle mínění autorova polským
majetkem již od r. 990. Kritické vývody K^trzyňského musí vzbudit!
pozornost historiků českých, neboť jde tu p tradici Kosmovu a o privilej
vypisující hranice biskupství Pražského. Nesnadno podati zde třebas jen
obsah vědeckého apparátu autorova a podepříti argumenty svoje vlastní
mínění o této otázce. Dle mínění pak podepsaného říše Měčislava I.
skládala se z počátku jen z Velkopolska a Slezska; tyto krajiny
obdržel jako dědictví po svém otci Zemomyslu. K državě jeho nenáležel
Krakov; tato krajina byla částí říše Velkomoravské, a když po jejím
pádu vzmohli se knížata čeští, opanovali Moravu a pak okolo r. 950
i Krakov. Zřejmého svědectví Ibrahima Ibn Jakuba pominouti nikterak
nelze. Ale hned na počátku své vlády dobyl Měčislav nejen země Kra
kovské, nýbrž rozšířil svou vládu až po Bug a Seret. Má tedy K^trzyňski potud pravdu, že země ty náležely k Polsku. R. 981. »hrady
Červenské« opanoval Vladimír Veliký. R. 986 počal Měčislav válku
s Boleslavem II. Českým a dobyl skutečně Moravy, kteráž zůstávala při
Polsku až do r. 1029. V cíobř této váíky íečhové drželi po čtyři léta
(986—990) slezskou tvrz Němčí. R. 990 Čechové nejen ustoupili
z Němčí, nýbrž ztratili nad to i Moravu. Správně tedy tvrdí K^trzyňski,
že Morava byla částí říše Měčislava I. Zda-li však i Slovensko zakar
patské bylo získáno, jest nejisto. Nesouhlasím pak s K^trzyriským v mí
nění, že by Pomořany byly bývaly opanovány v posledních letech vlády
Měškovy; událost tuto kladu do roku 994. Co se Mazovska týče, jsem
přesvědčen, že připojil je k říši polské a obraceti na víru křesťanskou
tam počal teprve Měčislav II.
Oswald Balzer, Walka o tron krakowski v latach 1202 i 1210 —11
(Kraków 1894).
Autor dokazuje, že Vladislav Laskonohý vládl v Krakově v r. 1202
sotva několik měsíců, a že trůn velkoknížecí ztratil odbojem velmožstva
malopolského a nikoli sporem s arcibiskupem Ketličem,2) neboť r. 1206 měl
s ním činiti již jen jako kníže Velikopolský. V druhé části dokazuje
se, že úsilí knížat slezských o nabytí seniorátu Krakovského, datované
dosud všeobecně teprve od Jindřicha Bradatého, počalo se o jedno po
kolení dříve: Měčislav Opolsko-Ratibořský panoval v Krakově mezi
29. červencem 1210 a 16. květnem 1211. Neboť roku 1210 ohrožena
byla posice Leška Bílého, a proto právě vydal tehdy Lešek arcibiskupovi
Ketličovi privilej íus spolii se týkající.
Otázkou sporu s Ketličem obírá se speciálně Vladislav Abraham*
Pierwszy spór košcietno-polityczny w Polsce. (Rozprawy Akad. Krakow.

’) Viz článek Kalouskův v Č. Č. H. I. 1895, č. 2. str. 75. (Red.) —
-) Rod KetliČův pochází z Čech; koncem XII. stol, přestěhovali se do Horní
Lužice a jedna větev do Polska.
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sv. 32, 1895.) Podle mínění autorova církev polská byla až do konce
XII. století závislá úplně na moci knížecí. Ketlič první podniká boj
o emancipaci církve. Vyřknuv r. 1206 klatbu na Vladislava Laskonohého
a vyhnán byv za to ze země, odchází do Říma a tam osvojuje sobě
myšlenky Innocence HL; byl tam potom ještě dvakrát, v r. 1210 a 1215.
V Polsku spojil se s ligou knížat proti Laskonohému, s Leškem Bílým,
Konrádem Mazovským a Vladislavem Odoničem. Laskonohý sice lize
nepodlehl, ale Ketlič zatím obdržel od spolčených knížat privileje z let
1210, 1215 a 1217, kteréž tvoří základ svobod církve v Polsku; brzy
potom počaly tyto býti závazný i ve Velkopolsku.
R. 1227 po smrti Leška Bílého opětně vznikly spory o trůn velkoknížecí.
Kazimierz Krotoski, Walka o Kraków w r. 1228 (Przegl^d powszechny
1895. Otisk zvi., Kraków 1895) ukazuje, že k poručnictví nad nedo
spělým Boleslavem Stydlivým povolán byl s počátku ne Konrád Mazovský, nýbrž Vladislav Laskonohý, který však v Krakově nesídlil,
nýbrž ustanovil svým zástupcem Kazimíra Opolského. Proti nim spojí
se Konrád Mazovský s knížaty Volyňskými, Romanovci; obě strany při
pravují se k boji, když v tom v srpnu r. 1228 vdova po Leškovi
Bílém dává se v ochranu Jindřicha Bradatého. Konrád opanoval s po
čátku Malopolsko, ale ještě koncem téhož r. 1228 musel ustoupiti Jin
dřichovi. V rozpravě této nazývá autor Vladislava Laskonohého »Starým«
soudě, že příjmí Laskonohý vzniklo v pramenech omylem. Balzer však
pravost tohoto příjmí ukázal v Genealogii Piastovcův (str. 553).
K.
Gorzjcki, Kwestya lennego zwierzchnictwa Polski do Pomorza za rz^dów Kazimierza Wielkiego (Sprawozdanie IV. Gimnazyum
we Lwowie 1895) vrací se v důležité otázce k Naruszewiczovi, 1) že
řádu Německému se dostalo Pomořanska v míru Kaiišském jen jakožto léna,
a že platil za ně daň. Téhož mínění byli Helcel a Szujski, kdežto Voigt
a Caro tvrdili, že odevzdání bylo úplné. Nyní nebude již sporu o tom,
že to bylo jenom léno.
V otázce připojení Rusi Červené ke koruně Polské objevila se dvě
pojednání?: J. Prochaska, W sprawie zajačia Rusi przez Kazimierza Wiel
kiego (Kwart. histor. VI. 1, 1892). Ukazuje se, že již Boleslav Trojdenovič podporoval v Červené Rusi katolictví, což vyvolalo i povstání
bojarů2); kníže Boleslav hledal tehdáž pomoc v Polsku a v Uhrách.
R. 1339 současně se smlouvou Vyšehradskou smluvil se Karel Robert
s Kazimírem Velikým co do Rusi. Od smrti Trojdenovičovy (r. 1340)
Polsko a Uhry bojují společné o Rus. R. 1350 vydána listina, kterou
Rus Červená uznána za državu koruny Uherskt\ ale král Polský vy
konává doživotně v ní vládu, popuštěnou mu od krále Uherského; po
smrti Kazimírově má se Rus navrátiti Ludvíkovi, kdyby však král Polský
’) Případy podobné přiházejí se častěji a častěji; vidíme čím dále, tím
jasněji, že^ Naruszewicz opravdu byl velikým dějepiscem. — -) To dokázal
u nás již Řežábek v Č. Č. M. 1883. (Red.)
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měl syna, může Ludvík vykoupiti Rus pro Uhry za 100.000 zlatých.
To jsou resultáty nové a nepochybné. Spor se vede o interpretaci
tohoto fakta. Prochaska vykládá celé jednání těžkým postavením Kazi
mírovým k velmocnému sousedovi uherskému; má za to, že král Polský
z nevyhnutelnosti uznal práva Uher, takže proti Rusi vystupoval jaksi
v úloze »vykonavatele vůle králův Uherských«.
Proti tomu píše Lewicki, Jeszcze w kwestyi zajačia Rusi Czerwonéj przez Kazimierza (Kwart. histor. IX. 3, 1895). Interpretuje otázku
tuto souřadně s jiným jednáním sjezdu Vyšehradského (zcela správně)»
přichází k tomuto výsledku: Kazimír V. uznal tam kralevice uherského
Ludvíka svým nástupcem. Pro státní spojení Polska a Uher otázka ruská
měla důležitost prvního řádu, zvláště proto, že tam bylo střediště schismatiků spojujících se s Tatary. Ustanoveno tedy pomáhati katolickému
Boleslavovi Trojdenovičovi a v případě jeho smrti dobýti země té spoje
nými silami pro projektovanou říši polsko-uherskou. Listina pak z r. 1350
dovolává se práv uherských, protože tato byla chronologicky bližší nežli
práva polská a byla ještě v paměti obyvatelstva. To bylo v ohledu
politickém lhostejno proti té okolnosti, že obě říše měly tvořiti jedinou
korunu; proto také Kazimír mohl k tomu svoliti, aby jeho vláda na
Rusi měla formu postupu se strany uherské, neboť v té chvíli bylo to
výhodnější a pro budoucnost, jak ji sobě strany představovaly, lhostejné.
Ostatek později přijal Kazimír titul »pána a dědice Rusi«.
y. N Sadowski ve spise »Miecz koronacyjny polski szczerbcem
zwaný« (Rozprawy Ak. um. sv. 30) vyvrátil legendu, jakoby korunovační
meč králův polských byl meč Boleslava Chrabrého, a to ten, na němž
tento král zubů nadělal1) na »Zlaté bráně« Kyjevské. Dokázal, že meč
tento zhotoven byl teprve mezi r. 1214 a 1219 a byl majetkem Německého
řádu. Nabyl ho Konrád Mazovský a odkázal synovi svému Boleslavovi»
opatřiv jej nápisem, který projevoval snahy této linie po spojení všech
údělních knížectví polských v jednu říši. Když úkol tento vykonal
konečně Lokétek, uložil meč v korunním pokladě.
V záležitostech vnějších doby piastovské objevily se publikace ne
veliké sice, ale velice cenné a v resultátech velice důležité. Nestor
historikův polských, vážený A. Malecki dal nám »Studyum nad bull^
Innocentego II. z roku 1136 wydan^ dla arcybiskupstwa gniežnieňskiego.«
(Rocznik Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Poznaniu t. 1894 ) Jest to dů
kladný rozbor celé bully takořka slovo za slovem. Autor odporuje všeo
becnému mínění, že označování hranic arcibiskupství Hnězdenského
dělo se dvakráte, s následujícím rozšířením jich. Nesouhlasí rovněž
s hypothesou Abrahamovou, že desátek znamenal původně desátou část
jenom vládních (knížecích) důchodův (zásob shromažďovaných na
hradech); trvá při původním výkladu té otázky, že církev domáhala se
desátků »ze všeho a ode všech«. —Velice důležit jest důkaz, že výraz
J) Polsky »vyszczerbit« — odtud »szczerbiec«.

Historiografie polská v posledních letech.

39

bully »saecularis jurisí/z/zl·?« nesmí se opravo\gti na ywfadictio; dle zdání
autorova připisuje bulla arcibiskupům vrchnostenská práva vyplývající
z práva veřejného nad 24 jmenovanými vesnicemi. Obyvatelstvo těchto vsí
pokládá Malecki za svobodné a v jedné vsi dohaduje se spolku rodo
vého. Popírá, že by v XI. věku byly obvody náležející výhradně knížeti
bez držav soukromých a obydlené jen obyvatelstvem nesvobodným.
Ukazuje z bully, že kastelanství Žninské mělo »všecky možné druhy
držav, i vsi rytířské i osady obydlené třídou nevolníků i dědiny dědinníků, kteří tu nazýváni »possessores«.
Co do podivných hranic arcibiskupství, které tvoří sotva úzký pás
právě tam, kde jest jeho sídlo pastýřské, a rozšiřuje se teprve dále
k jihu, soudí Malecki, že to jest území zamyšleného, ale nezřízeného
biskupství L^čického.
Druhá práce A. Mateckého »Ludnošc wolna w ksi^dzie Henrykowskiej« t) (Kvart, histor. VIII. 3, 1894) obírá se otázkou, zda-li
v první polovici doby piastovské bylo v Polsku obyvatelstvo vesnické,
selské, svobodno osobně a opravdu. Na zásadní tuto otázku odpověděl
kladné. Dokazuje, že osoby nazvané v knize Heinrichovské »rustici
proprii ducis« měnily libovolně své bydliště a prodávaly libovolně
své dědičné statky. Název jejich znamenal, že ve společenské hierarchii
lidé tito nemají nad sebou žádného pána, leč jen samého panovníka;
jest to tedy název naznačující přednost, že jsou lidé nezávislí na nikom
kromě veřejné vlády knížecí na rozdíl od těch »rustici«, kteří mohli
poddáni býti osobě soukromé jakožto nevolníci. Rustici proprii ducis
jsou co do své svobody rovni šlechtici, neboť rovněž tak jako on
uznávají jen moc knížecí. Takovýto proprius ducis zavázán jest k jistým
daním k rukám knížete (státu) úplně z téhož důvodu, jako šlechtic zavázán
jest službou vojenskou. Jestliže kníže tuto povinnost popustí někomu
jinému, rusticus takový ničeho neztrácí tím v zásadě a nic na své
osobní svobodě.
Obé tyto rozpravy Mateckého mají velikou důležitost; ač nená
padné, malé, skromné, jsou to přece nej důkladnější a zároveň nejdůle
žitější publikace o té věci.
Prameny k této době již se nevydávají, a nelze ani připustit], že
by se nějaký nový pramen nalezl. Za to však zůstává mnoho činiti
v oboru kritiky pramenů. Otázka letopisů, před několika lety tak
horlivě diskutovaná, na novo ožívá.2) Nejprve obíráme se živě s tak
zv. kronikou velkopolskou, pramenem to nejchaotičtějším, jaký jen lze
sobě mysliti, na němž již více spisovatelů péra sobě pokazilo.
A. Malecki v pojednání Kronika Baszka czyli tak zwana Wielkopolska (Kwart. histor. VIII. 1, 1894; Bibl. Warszaw. 1894 1.) vrací jí
x) Liber fundationis claustri S. Mariae virginis in Heinrichow (v Horním
Slezsku u Zembic). — 2) Právě tiskne se nová práce K^trzynského o tomto
předmětu.
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dříve užívaný název, pokládaje za spisovatele jejího Baszka, kustoda
Poznaňského a později děkana Hnězdenského; dle mínění autorova druhá
polovice kroniky vznikla před první; ona před r. 1280, a tato teprve
mezi 1 1295—1297.
W< Ktfrzyítski ve spisku >0 Kronice Wielkopolskiej« (Otisk z 33.
svazku Rozpraw Krak. Ak., jenž se tiskne) má za to, že ji psal farář
ze Santoka (na severu při hranici pomořské) mezi r. 1365 a 1370!
Nejspíše brzy v otázce této ozve se třetí hlas. Co se mne týče, po
kládám tuto otázku v historiografii polské přímo za nesmrtelnou; nelze
jí rozřešiti na základě dosud nám přístupného apparátu vědeckého, pokud
se nenajde nějaká nová stopa, což nestane se snadno.
II. Doba jagellovská.

Pro konec XIV. a celý XV. věk objevily se v posledních letech
cenné prameny. Codex epistolaris saeculi AT. (Monum. aevi medii sv. 14.
Kraków 1894) počatý nejdřív od Szujského a Sokoíowského, dočkal se
třetího dílu ve vydání Lewického, jež vyhovuje nejnovějším požadavkům
kritiky. Tento badatel otevřel průchod studiím o věku XV. svými
pracemi. Jeho Index actorum^ vzortá to regesta dokumentův XV. stol.,
jsou pravým dobrodiním pro badatele. — V tomto roce (1896) vydal
Fr. Piekosinsk^ známý z dřívějška znamenitým vydáním pramenů, svazek
obsahující »Rachunki dworu Jadwigi i Jagielly* (Monum, aevi medii
sv. 15, 1896); jsou to pokladniční regesta z let 1388 —1420, neoceni
telný to pramen k dějinám kulturním a velice napomáhající k řešení
nejedné spletité záhady politické.
Nových zpracování jest celá řada. K pohanským dějinám Litvy
dlužno vytknouti dvě práce. Znamenitá práce 2?. Latkozvskéhoi Mendog
(Rozprawy Krak. Ak. sv. 28, 1892) ocenila na pevném základě nejisté
tradice o tomto prvním pokřtěném monarchovi litevském a přehlédla
otázku donací Německému řádu učiněných. Jest důležitá neméně i k době
před Mendogem, ježto se obírá vznikem moci knížecí v Litvě, otázkou
litevských dynastií a postupným šířením se říše Litevské. Druhá novější
práce A. Prochasky* O autentycznošci listów Gedymina (Rozpr. Krak. Akad.
sv. 32) hájí authentičnosti těchto listů, a sice vyslovuje se pro mínění,
že Gedymin r. 1323 skutečně zamýšlel dáti.se pokřtiti, ale upustil od
tohoto záměru, ano i zavrhl jej pro podvodnou politiku řádu Německého,
který zklamal jeho důvěru a připravoval proti němu nejen válku vnější,
nýbrž i odboj na Litvě a Rusi. Počátky vlády Jagellcrvy obírají se vše
stranně a diskusse se účastní Šmolka^ Lewicki, Prochaska, Koneczny.
Šmolka již před osmi lety v pojednání »Kiejstut i Jagiello« (Pami^tnik
Akad. Um. Wydz. fil. histor. sv. 7, 1888) upozornil na dvojakost moci
velkoknížecí v Litvě a v pěkném pojednání >Rok 1386« (Kraków 1886)
vylíčil otázku unie v jasném světle. Podrobné stopování každého kroku
tz těchto let má úkolem Koneczny v práci »Jagiello i Witold« cz^šc I.
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(Lwów 1893). Jest to podrobné zpracování let 1384—1392. Autor
těžil tu částečně z resultátův své dřívější práce »Polity ka Zakona niemieckiego v latech 1389 i 1390«. (Rozpr. Akad. Um. sv. 24. 1889.)
Autor tvrdí, že v Polsku byla strana unii nepříznivá, jež Jagella přiměla,
že r. 1392 Vitolda uznal velikým knížetem Litevským, ponechav však
koruně Polské lenní svrchovanost; pojednání toto opravuje mnoho
jednotlivostí a odkrývá celou řadu faktů dosud nepovědomých. S cel
kovým však resultátem jejím neshodují se ani Lewicki ani Prochaska.
I^wicki v práci současné psané »Powstanie Swidrygielly« (Rozpr. Ak.
Um. sv. 29. 1892 a zvláštní otisk Kraków t. r.) podává v úvodě celkový
přehled prvních dob unie a tam rovněž tvrdí, že Vitold stal se velikým
knížetem Litevským r. 1392, ale potom v článku: Kiedy Mitold zostal
ITKs. Lihvy r (Kw. Histor. Vlil. 3. 1894) mění své mínění a posunuje
to datum do r. 1399.
K dějinám první polovice XV. století základním spisem jest dílo
levickéhoA »Powstanie Swidrygielly« (viz shora).
Krátce, poprvé však methodicky rozebráno tu první povstání Swidrygiellovo z let 1401 —1408 a poměry jeho k Vitoldovi a Jagellovi
v následujícím desítiletí. Od smrti Vitoldovy počíná veliká podrobná
monografie spočívající velmi dobře na půdě všeobecné historie; cokoliv
dělo se v osmi letech 1430—1438 v politice východní Evropy, nalezlo
tu důkladné zpracování. Pro české historiky jest to spis velice důležitý,
neboť stykům s Husity věnována jest značná pozornost; krakovská
disputace r. 1431, spolek s Husity r. 1432, smlouva se Sirotky a úča
stenství Bedřichovo a Čapkovo poprvé dle pramenů jest zpracováno.
Autor ukázal, že válka ta byla s počátku bojem Litvy za svoje státní
právo, ale později živel ruský nabyl převahy nad živlem litevským
a odboj nabyl významu schismatického, protikatolického; s ním spojili
se všickni političtí nepřátelé Polska, jež nemělo žádného spojence. Na
straně polské pak vyvinul se z boje toho v průběhu válčení »boj
s celým národem německým«, t. j. boj s celým současným politickým
systémem v Evropě. Proti systému výboje postaven systém unie, rov
nosti a svobody; r. 1432 nastalo vyrovnání schismatiků co do práv
s katolíky litevskými, a proti vládě Sigmunda Lucemburského a křižovníků
hledána opora u obyvatelstva těch národů, jimž oni panovali. Rozhodným
prohlášením těchto nových hesel dějinných dosáhlo skutečně Polsko
konečného stkvělého vítězství.
Cenné jest pojednání A. Prochasky, Podole lenem Korony w latach
1352 — 1430 (Rozpr. Krak. Akad. sv. 32). Od roku, v kterém Kazimír
Vel. opanoval Podolí, až do smrti Vitoldovy probírá autor pořadem všecky
ty okolnosti, jež rozhodují o politicko-právním postavení Podolí ke koruně
Polské. Kazimír Vel. byl tu vrchním lennim pánem; po smrti Ludvíkově
kníže (kněz) Theodor uznal vrchní panství uherské, což trvalo do r. 1393.
Pak bylo Podolí lénem Spytka z Melštýna a Svidrygelly; po r. 1308
náměstkové královští až do r. 1411, kdy léno obdržel Vitold. Přes to však
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obyvatelé podolští dle mínění autorova zůstali poddanými koruny Polské,
starajíce se o zavedení práv polských, což se stalo také r. 1430. Lenník
podolský nebyl zavázán k >čelombitie<, jež bylo nevyhnutelné při všech
jiných lénech ve východní Evropě, a neplatil Polsku nijaké roční dané,
nýbrž naopak dostával z pokladny státní pomoc ze solných dolů Véličských
a Bochenských. >Bylo to symbolem koruny společné živitelky, kteráž,
dávajíc chléb a sůl, vyzývala své lenníky k vytrvání při idei křesťanské
přes strašlivé nájezdy divokých hord.<
Téhož autora (A Prochasky) Przyczynki krytyczne do dziejów unii
horodelskiej (Kraków 1896. Otisk z 33. sv. Rozpraw Krak. Akad.,
který se tiskne) jest sbírka článků týkajících se rozličných otázek,
větším dílem sporných z let 1384—1412; zejména jsou tu: 1. Vnitřní
stav včcí na Litvě před unií. 2. Ještě o authentičnosti lednového zápisu
Vitoldova z r. 1384 (proti Konecznému). 3. O odpadnutí Vitoldově od
víry. 4. O Jagellových záměrech dáti se pokřtiti před r. 1384. 5. Zda-li
byl Skirgello velikým knížetem Litevským a o roku smrti jeho. 6. Vitold
velikým knížetem Litvy r. 1401. 7. Privilegium dané Rusínům. 8. O sjezdech
v Litvě svolávaných od Jagelly r. 1405 a 1406. 9. Kdo byl velitelem
u Grunwaldu. 10. Podezřívání Vitolda ze zrady po bitvě u Grunwaldu,
jakož i o piklích se Sigmundem r. 1412. 11. O nástuphickém právu
Jagellovců na základě aktu horodelského.
K vládě Vladislava III. nemáme nic nového po čtyřletí 1434
až 1438 obsaženém v »Powstani Swidrygielly«. K vládě Kazimíra
Jagellovce vím jenom o malém článku Fr. Papée-ho, Zatarg podatkowy
Kazimierza JagieNoňczyka z miastem Krakowem 1487 r. (Kwart. hist.
1895 IX. 4.). Druhá polovice XV. století jest ještě Achillovou patou
polské historiografie.
Roku 1893 vyšla monografie o historikovi této doby, společná
práce M. Bobrzynského a Ä. Šmolky^ Jan Dlugosz, jego žycie, stanowisko w pišmienictwie (Kraków 1893). Leč práce tato psána jest
v letech 1877—79 a r. 1881 byla již vytištěna a dvanáct let ležela
v tiskárně, nežli přešla do knihkupectví. Obsahuje důkladnou biografii,
názor o politice Olešnického, jejímž repraesentantem jest Dlugoš, kri
tické probrání jeho historiografického postavení, tendencí a náhledů, pak
526 regestů. Pro Čecha důležito jest svými odstavci poučujícími o diplo
matickém vyjednávání s Jiřím Poděbradským, o poselství Dlugošově do
Čech, o přítomnosti jeho při korunovaci šestnáctiletého králevice Vladislava
za krále Českého, o kandidatuře Dlugošově na arcibiskupství Pražské
a stanovisko jeho vůči husitství, o životě i o jeho historickém díle.
Pro vnitřní záležitosti XV. věku přibylo monumentální dílo A. Pa*
wiůského (nedávno zemřelého). Již r. 1888 v díle svém »Rz^dy sejmikowe< (Warszawa 1888) dospěl Pawiňski k přesvědčení, že těžiště
politického života polského v letech 1572—1795 spočívalo velmi často
ne ve valném sněmu, nýbrž v sněmících; vyplývalo to odtud, že organisace říše byla federatívni. Resultát tento potvrzuje nyní znamenitě
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nové dílo vydané r. 1895, v němž Pawiňski zasáhl do genese řádů sněmíkových: »Sejmiki ziemskie, poez^tek ich i rozwój až do ustálenia sí^
udzialu poslów ziemskich w ustawodawstwie sejmu walnego 1374—1505.«
(Warszawa 1894). Dosud myslilo se, že sněmíky vznikly na základě
privilegia Néšávského z r. 1454; ukazuje se, že byly již dříve a že
zejména se utvořily na základě smlouvy Košické z r. 1374, a kompe
tence jejich vztahovala se hned od počátku také na záležitosti
politické, takže každý sněmík repraesentoval úplnou nezávislost své
země; jest to nezávislost středověká, korporační, stavu šlechtického
v obvodě jisté země. »Země« spojují se v provincie generálními sněmy;
tyto sněmy mohou prováděti různé zákony tak, že i války se účastniti
může jen jedna provincie, jedna může se vyhnouti dani, jež jest povin
ností druhé provincie; způsob vybírání daně rovněž byl nestejný. Teprve
r 1493 máme první sněm valný, který usiluje o slití těchto samo
statných částí říše. Sněm valný vzniká spojením »zemí« v říši, ale
nezahlazuje úplně jejich individuálnosti historické apolitické; proto také
na valném snčmě nepočítají se hlasy a nerozhoduje většina. Valný sněm
nestál nad sněmíky, nýbrž byl jen jejich kongressem; úsilí zajistiti val
nému sněmu nejvyšší rozhodující moc nepovedlo se. Nezávislost zemí
a vévodství zůstala na vždy základem ústrojí říše Polské. To jsou
resultáty díla, které se stane úhelným kamenem náležitého porozumění
historie polské, a jímž veškeré dosavadní vývody najednou zastaraly.
(Dokončení.)

DROBNĚJŠÍ ČLÁNKY.
1. Šime Ljubic. (Nekrolog.) Dne 19. října 1896 zemřel ve svém
rodném městě Starém Gradu na ostrově Hvaru (Lesině) v Dalmácii
veleplodný chorvatský historik, numismatik a archaeolog, člen akademie
chorvatské, někdy gymnasijní professor a do nedávna ředitel archaeologického musea v Záhřebě, kněz Simon Ljubiét jeden z posledních mužů
illyrismu, který stál u kolébky nové clíorvatské'literatury, muž vychovaný
italsky, který teprve v posledních letech studií zachráněn byl svému
národu i literatuře. Půl století pracoval o tom, aby zjednal národu
chorvatskému čest a slávu, půl století strádal a bojoval s nepřáteli
tajnými i veřejnými a přes všechny ty boje a překážky sepsal a vydal
tolik spisů a děl chorvatských, italských a německých, že z nich lze
sestaviti velkou knihovnu. Pěkně poznamenal o něm Záhřebský Obzor,
že napsal tolik věcí, kolik jiní ani nepřečtli, a vším právem nazval ho
Lamanský chorvatským Muratorim. Již to jej znamenitě karakterisuje.
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že více než polovice všech starých památek, jež za dobu svého 30letého
trvání vydala Jihoslovanská akademie, připravena byla k tisku jediným
Ljubičem. Sebral zejména deset silných svazků sbírky Monumenta
spectantia historiam Slavorum meridionalium pod názvem Listine o odnošajih izmedju ju^no^a S/avenstva i mletačke republike (vyšlo 1868 — 91)
z let 960 —1469, dále tři velké svazky sbírky Commissiones et relationes
Venetae (vyšlo 1876—1880) z let 1433 — 1571 a j. Jest sice pravda,
že Ljubič nevyniká vybraným jazykem, ozdobným slohem nebo hlubokou
kritikou, avšak v čem spočívá jeho nehynoucí zásluha, jest to, že sebral
a na světlo vydal tolik hojného a důležitého materiálu, jmenovitě histo
rického, že bez jeho pomoci neobejde se žádný historik, který se chce
zabývati minulostí chorvatského národa. A ostatně k Ljubičovi a jeho
publikacím sáhati musí nejen chorvatský historik, nýbrž i archaeolog
a vůbec každý, kdo studuje chorvatskou minulost, tedy na př. i historik
literární. Zaujímáť pouhý výčet Ljubičových prací několik tiskových
stran.
Šime Ljubič narodil se 24. května 1822 ve Starém Gradu na
ostrově Hvaru, a sice z rodiny, jejíž předkové vzpomínají se mezi starými
bosenskými šlechtickými rody. Již ve XIV. stol, nabyli Ljubičové be
nátského občanství a později šlechtictvi uherskochorvatského, které jim
r. 1568 potvrdil Maxmilián II. Gymnasium, filosofii a bohosloví vy
studoval Šimon Ljubič v Dubrovníku, ve Splitu a v Záhřebě. Již v theo
logickém semináři počal literárně pracovati. Byl ještě theologem, když
založeny časopisy: chorvatský nazv. Zora dalmatinská a italský Dalmazia.
Do obou listů psal Ljubič různé literární a naučné články až do jejich
zaniknutí. Jako bohoslovec čtvrtého ročníku vydal r. 1846 v Zadru dvě
pozoruhodné knihy Običaji ked Vlaha u Dalmaciji a dílo Petra Hektoroviče, prvého lidového básníka chorvatského a sběratele národních
písní, Ribanje i ribarsko prigovaranje. Byla to prvá kniha tištěná v Dal
mácii Gajovým pravopisem, tenkráte tolik pronásledovaným. Ljubič měl
proto nepříjemnosti s vládou, která zvláště v době pozdější s pode
zřením literární činnost jeho stopovala. Bylť jí od různých závistníků
popsán jako »torbido e inquieto«. Záhy počal Ljubič též sbírati národní
písně a přísloví a uveřejnil jich mnoho v Zoře. Sbírka písní, kterou
chtěl tenkráte vydati, nevyšla následkem různých překážek.
R. 1847 byl Ljubič vysvěcen na kněze a stal se duchovním po
mocníkem ve svém rodném městě. Tam sbíral pilně staré řeckodalmatské peníze, řecké a latinské nápisy a pouštěl se čím dále tím
více do archaeologických studií. V té době přeložil na chorvatský a
italský jazyk slavené tehda dílo F. G. Eichhoffa Poviest jezika i knjiievnost Slavjana. R. 1848 'připojil se ke všeobecnému svobodo
myslnému hnutí a založil ve svém rodném městě národní čítárnu,
v níž se shromažďovalo vše, co bylo lepšího na ostrově Hvarském. Ná
sledkem denunciací byl však 19. června 1849 propuštěn ze služby a
dán pod přísnou policejní dohlídku. Jen přičiněním občanů, kteří podali
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proti tomu protest, přijat byl 2. listopadu t. r. opět do služby. Arci
přeložili jej do Sv. Petra (Supetar) na ostrově Brači. Ljubič zatím ne
zanedbával své oblíbené vědy. Prostudovav staré řeckodalmatské peníze,
napsal o nich obšírnou rozpravu Numografia Dabnata, jež vyšla ve
Vídni 1851 v XI. sv. Archivu fiir Kundě osterr. Geschichtsquellen a
rok na to chorvatský pod názvem Staro dalmatinsko pienezoslovje
v Záhřebě v Arkivu za povjestnicu jugoslav. (kn. II., řada I.h
Od té doby počal se Ljubič zabývati usilovně dějinami národní
literatury dalmatské. R. 1852 přeložen byl na krátko do Nerežišce (opět
na Brači), avšak již koncem téhož roku dostal se nanovo do svého
rodného města, kde obdržel faru sv. Nedelje. Tam počal sbírati materiál
pro svůj biografický slovník dalmatský, jejž teprve za 4 léta vydal ve
Vídni r. 1856 pod n. Dizionario biograjico degli uomini illustri delia
Dabnazia. Kniha, jež má 325 stran, není bohužel ukončena, jest však
ještě dnes pořád jediným pramenem k seznámení se s vynikajícími
muži chorvatského národa v minulých stoletích. Kromě toho pěstoval
Ljubič vedle P. Nisetice (jenž se vlasky psal Nisiteo) a N. Ostoiče
neustále archaeologická studia. Brzo však seznal, že v malém městě
nemá náležitých prostředků k svému studiu, i přál si podívat se do
světa. Vhodná příležitost k tomu se naskytla, když dle Thunovy osnovy
zakládán byl ve Vídni ústav k přípravě učitelů pro střední školy.
Ljubič obdržel dovolenou, aby mohl jiti do Vídně. Složiv zkoušky, byl
v květnu r. 1855 potvrzen za učitele jazyka a literatury slovanské pro
celé gymnasium. Chtěje vedle toho udělati také zkoušky ze zeměpisu
a dějepisu, studoval ještě dvě léta na universitě Vídenské, poslouchaje
Aschbacha, Jägera, Miklošiče, Sickela, Eitelbergera, Simonya a j. V říjnu
r. 1857 udělal s vyznamenáním zkoušku z historie a zeměpisu pro celé
gymnasium.
Meškaje ve Vídni, Ljubič psal do Oester. Blatter fur Literatur
und Kunst, do Glasniku dalm. a do Osservatore Dalmato. Ve Vídni
navštěvoval také archiv, kde si vypsal mnoho důležitých památek týka
jících se jihoslovanských dějin. Rovněž do císařské knihovny docházel
a přepsal si mnoho rukopisů, jež měly vztah k Jihoslovanům. Archaeologické články, jež dotud vydal v Bulletinu archaeologického ústavu
v Římě, zjednaly mu hodnost dopisujícího člena téhož institutu.
Vrátiv se koncem října 1857 do Dalmácie, Ljubič byl ustanoven
suplentem na splitském gymnasiu, nesetrval tam však dlouho. Byv
jmenován členem centrálního výboru k výzkumu a opatrování starých
památek v Rakousku (v únoru 1858) a dále pak i kustodem c. k.
musea splitského (v srpnu 1858) a jsa mimo to velmi činným jako
spisovatel chorvatský, získal si mnoho nepřátel, kteří jej obvinili u vlády,
tak že v listopadu 1858 nastoupiti musel cestu do Vídně, aby se
ospravedlnil.
Čekaje vyřízení, obdržel od min. Bacha nabídku, aby v Benátském
archivu hledal listiny, kterými by se dalo dokázati, jak povstaly dvě
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turecké enklávy Klek a Sutorina, které přetínají Dalmácii na dvou
místech a jdou až k moři. Ljubič přijal a odešel do Benátek, kde byl
přidělen řediteli archivu za pomocníka při rovnání nejstarších památek.
Ležely tam nejdůležitější listiny zcela netknuty, a přišel teprve Ljubič,
aby se z nich kořistilo. Kolik Ljubic v Benátkách za tříletého pobytu
vykonal, toho důkazem jsou katalogy tamějšího archivu o téměř všech
listinách starší doby, psané jeho rukou. V Benátkách našel Ljubic
mnoho cenného materiálu a pomáhal jím učencům, kteří se všech stran
světa přicházeli, aby studovali minulost svého národa. Největší prospěch
ze studia jeho vzešel však Chorvatům, a sice tím, že uveřejněno bylo
v uvedené již publikaci Monumenta historica mnoho svazků starých
památek o poměrech mezi Jihoslovany a Benátskou republikou. Práci
svěřenou mu Bachem provedl Ljubič ve čtyřech tlustých knihách listin
a v jedné knize zeměpisné, sepsav mimo to k snadnějšímu porozumění
listin historický úvod. Práci tu předložil nejprve ve výtahu a pak
k žádosti Schmerlingově v plném znění min. vnějších záležitostí Rechbergovi. V Benátkách sepsal též více italských prací, z nichž uvádíme
hlavně spis Gli ultimi succcssi di Alberto Waldstein narrati dagli
ambasciatori Veneti (vyšlo v 28. knize Archivu Vid. akad. z r. 1862).
Válka z r. 1859 a snaha Itálie, aby osvobodila Benátsko z moci
rakouské, učinily cizincům pobyt v Benátkách nepříjemným. Ljubič
žádal za místo na gymnasiu ve Rjece. Žádost ležela dlouho ve Vídni,
a již Ljubič sám na ni zapomněl, když ho znenadání r. 1861 došlo
jmenování za professora na gymnasiu v Osjeku. Ljubič do té doby
nebyl v Chorvatsku, kdež arci svou činností dobře byl znám. V Osjeku
(v gymn. programu) uveřejnil r. 1864 rozpravu Križobojnici u Zadru.
Ulomak iz mletačkoga križoboja 1202 —1204. Teprve v březnu 1863
přeložen byl k návrhu školního rady Račkého do Rjeky.
Jako učitel chorvatských dějin a literatury na Rjeckém gymnasiu
seznal Ljubič, že jest potřeba vydati o těch předmětech knihu, které
by se mohlo užívati ke školním účelům i k dalšímu vzdělávání. Chopil
se tedy práce a pomocí díla o dalmatské literatuře, které měl v rukopisu,
vydal r. 1864 I. svazek svého Ogledala knjižcvnc povjesti jugoslav. za
podučavanje mládeži. Dílo bylo zapovězeno. Zatím však prohlášena byla
pro tiskopisy amnestie v celé říši, a knihu bylo dovoleno prodávati.
Druhý díl Óglcdala vyšel r. 1869. Co uveřejněno bylo na str. 89 —155
I. sv. Ogledala, přetiskl Ljubič v nové knize nazvané Pregled hrvatske
povjesti) vydané r. 1867. Pro tento svůj spis, který tištěn byl pouze
ve 200 exemplářů a nyní jest jen bibliografickou vzácností, čerpal
Ljubič mnoho v Benátských archivech. Část přetištěná z Ogledala činí
sotva pětinu celé knihy. Do gymnasijního programu (v Rjece) napsal
Ljubič r. 1865 rozpravu Vladanjc mletačko na Rieci 1508—1509.
Z doby té pochází také několik Ljubicových prací uveřejněných ve
Književniku.
Když r. 1866 běželo o zřízení Jihoslov. akademie věd a umění,
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a stanovy byly r. 1866 potvrzeny, byl mezi prvými sněmem navrženými
kandidáty (16) prof. Ljubič. Akademie počala se vážně zabývati my
šlenkou zřízení národního musea a brzo plán svůj provedla. Ljubič vy
hlídnut nejprve za prvého adjunkta (akademie se totiž rozhodla ne
jmenovat! prozatím kustoda) a dočasným ředitelem musea. V květnu
r. 1869 byl však jmenován jednohlasně kustodem národního musea a
v hodnosti této potvrzen od císaře v prosinci r. 1871. Po plných 20 let
zastával co nejsvědomitěji svůj úřad a vstoupil r. 1892 do pense, kterou
trávil v rodném svém městě Starém Gradu, zahrnut jsa až do poslední
chvíle četnými pracemi, z nichž jen občas vyrušován býval návštěvou
milých hostí, kteří ze Záhřeba neb odjinud k němu zavítali.
Z četných rozprav Ljubicových v Radu Jihosl. akademie jmenujeme
tyto: Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom republikom tja do god.
1338 (kn. V. z r. 1869), O Markantunu Dominisu Rabljaninu (o chor
vatském politiku a spisovateli z ostrova Rábu, Marku Antunovi de Dominis — Gospodnetici Jerkovu, kn. X. z r. 1870), O odnošajih medju
Dnbrovčani i Mletčani za ugarsko-hrvatskoga vladanja u Dubrovníku
1338—1326 (kn. XVII.), Povjestnička iztraživanja o Hrvoji velikom
bosanskom vojvodi i spljetskom hercegu (XXVI.), O iipraviteljih Dalmacije za rimskoga vladanja (kn. XXXI.), Na obranu pravosti starosrbskih zlatnih novaca (XXXIV.), O odnošajih medju republikom mle
tačkom i dubrovačkom od početka A’ VI. stolječa do njihove propasti (kn.
Lili. a LIV.), O posavskoj Hrvatskoj i o zlatnih novcih njezina kneza
Serma (1018) (kn. XLIIL), Borba za glagolicu u Lošinju (kn. LVU.) a
četné jiné. Ve Starinách Jihoslav. akademie uveřejnil zejména tyto
stati: Ugri u Mletačkoj (I.), Prilozi za životopis Markantuna de Dominisa
Rabljanina, spljetskoga nadbiskupa (IV.), Razvod istarski u talijanskom
i latinskom jeziku (VI.), Rukoviet jugoslavenskih listina. Srbské listine;
turskomletaČke listine; turske listinet crnogorskomletačke listinet bosanska
listina» (X.), Izvještaj franc. konsula u Koronu La Mairea o dubrovačkoj
repnblici (XIII.), Skadarski zemljištn*k od god. 1416 (XIV.), Poslanice
dubrovačke na mletačku republiku (XV.), Libellus policorion, qui tipicus
vocatur (XXIII.) a j.
Veliké jest množství archaeologických prací Ljubicových. Uveřejňoval
je hlavně ve liestniku arkeologičkoga društva, který vycházel od r. 1879
až do r. 1893 pod jeho redakcí (celkem 14 svazků) a z osmi desetin
vyplněn jest příspěvky samého Ljubiée. Nesčetné ty stati týkají se
různých starých římských i chorvatských nápisů, starých mincí a jiných
památek ž nejrůznějších dob, počínajíc dobou kamennou.
Ve zvláštních knihách vydal Ljubič tyto své práce archaeologické:
Studi archeologici sulla Dalmazia (v Archivu für Kunde österr. Ge
schichtsquellen ve Vídni, sv. XXII., r. 1859), Popis predmeta iz predhistoričke dobe u národ, zemalj. muzeju u Zagrebu (v Záhřebě 1876),
Der Fund römischer Goldmünzen ans dem ersten Jahrhunderte der
Kaiserzeit in Semlin gemacht (v Záhřebě 1876). Také v Radu Jihosl
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akademie vyšly některé statě Ljubičovy z oboru archaeologie. Nejlepší
numografickou prací Ljubičovou jest Opis jn^oslavenskih novaca
(v Zářebě 1875), jejž sluší pokládati zároveň za nejznamenitější numis
matické dílo na slovanském jihu.
V oboru dějepisném a vydavatelském budiž kromě již dotčených
publikací Ljubičových v akademii Jihoslovanské uvedena zvláště sbírka
statutů a zákonů Budvy, Skradina a Hvaru^ vydaná jako III. sv. Historickoprávnických památek Jihoslov. akademie (r. 1882 — 1883) a pak
publikace CuoMeHuuii o HlnAUfiHt/ Mcuiom
M.wnuwKOi ap.rmut
(v Bělehradě 1870). Tím arci není přehled činnosti Ljubičovy vy
čerpán, avšak již tyto řádky podávají svědectví o tom, čím byl
slovanské vědě zesnulý Šimon Ljubic.
A' Kadlec.
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Spisovatel, jehož četné články o starší době dějin českých toto
dílo připravovaly,-) shrnuje nyní výsledky bádání svého v rozsáhlém
díle. Důležitost jeho pro historika českého jest jasna i z thematu
i z objemu knihy. Nežli však k samému dílu přikročíme, především
malou výhradu. Chce-li kdo napsat posudek takový, že by v něm před
ložil veškeré výsledky práce páně L. s připojením vlastního mínění,
musí napsati novou knihu. My sdělujeme pouze úvahy svoje o několika
málo úhelných kamenech práce té a nevyčerpáváme při tom ani zdaleka
celého bohatství látky. Kdo se zabývá dějinami Čech, ať čte knihu samu,
která opravdu si toho zaslouží; náš posudek mu to nemůže a nechce
učiniti zbytečným.
Vyšlá kniha jest první částí celé práce, která vyčerpat! má spole
čenské dějiny Čech až po dobu husitskou. Pan L. jakožto dlouholetý pra
covník na poli sociologie všeobecné nepostupuje dle zvyklostí historiků
ostatních. Maje v obyčeji odkrývati především kořeny útvarů spole
čenských, neklade tolik váhy na zachování postupu chronologického a
probírá látku spíše dogmaticky než historicky; věc ta přináší i přednosti
i vady. Dle toho rozdělena látka tak, že prvý díl má ukázati, které spo
lečenské útvary děkují za svůj vznik duchu nejstarších, čistě slovanských
l) Srov. Č. Č. H. II. str. 394. — Velmi nepříznivý posudek knihy L-ovy
uveřejnil Rachfahl v Hist. Zeitschrift sv. 78. (Red) — ž) Řada článků těch
vyšla ponejvíce v »Mit. d- Vereins f. Gesch. der Deutschen in Böhmen«
a v přílohách k »Bohemii«.
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řádů ; díl druhý, slíbený pro nejbližší dobu, má obsahovat! změny způ
sobené vnikáním do Čech vlivů západních, hlavně křesťanství a práva
německého. Protože vlivy ty již od prvých historických dob až k časové
hranici díla celého jsou patrny, není mezi oběma částmi časového
dělítka. Jak velikou vymezuje L. úlohu řádům staroslovanským ve
veškerém vývoji společenském v Čechách? Řekněme předem, že úlohu
velmi značnou. Thesí skorém základní jest mu následující: Skoro ve
škery hlavní tvary společenské i politické v Čechách mají svůj první
základ v nejstarších řádech slovanských; vliv západu, vliv feudalismu
nerozdělil jednotvárné massy národní na bohaté a chudé, svobodné a
ujařmené, mocné a bezmocné, ale patriarchalism staroslovanský jest tím
zdrojem, z něhož se vyprýštily ty nerovnosti. Všechny společenské útvary
v ('echách až do 13. st. mají své zárodky v rodovém bytě — zádruze.
Společenské útvary mají vznik svůj u společného stolu a v společném
hospodářství, útvary pak politické v ochraně míru, jehož kolébkou jest
zádruha. Jak politické, tak i soukromě společenské tvary rostly a sílily
se společně za vzájemných styků ; ježto však p. L. sám o nich oddělené
pojednává, smíme snad i my v posudku tomto nejprvé čistě sociálními
plody řádů slovanských se zabývati:
Dle vývodů Lippertových nejstarším bytem rodinným v Čechách
byla zádruha s mužským starostenstvím; taková asi, jako ještě v ne
dávných dobách trvala u Jihoslovanů. Několik generací vypučevších
z jednoho kořene nedělí se od sebe a hospodaří společně a v poslu
šenství jednoho ze svých členů, starosty. Ve velkých zádruhách nebydlí
sice již všichni v jedné chatě, ale mají jeden společný stůl s ohništěm
ve velké chýši, kolem níž se kupí několik chatek pro přespání jedno
tlivým rodinám. Ve velké chýši sídlí starosta; ten spravuje společné
jmění, udržuje řád v rodině, koná bohoslužbu a zastupuje celek proti
cizině. Pod jeho správou jsou všechny prostředky výživy, hlavně půda,
společný; jen některé předměty (zbraně, stkvosty) tvoří peculium jedno
tlivých rodin, jich osobní majetek. Starosta se volí buď ze členů zádruhy
anebo, a to jest případ nejčastější, dědí se hodnost jeho přímo v jedné
rodině. Rodina ta požívá větší vážnosti, a její peculium jest největší. Ale
zádruha vzroste tak, že společný stůl množství členů nestačí; přikročí
se tedy k dělení. Každá rodina dostává kus půdy, část movitostí, a stává
se samostatnou; rodina starostova ovšem má při dělení podíl lví L j.
nejlepší a nejbližší část pozemků a největší část movitostí. Ale roz
dělením zádruhy a utvořením celé řady nových zádruh netrhá se svazek
dosavadní úplně. Společným pojítkem zůstává vědomí příbuznosti a mír
příbuzenský, společný kult a některé společné hospodářské předměty,
hlavně pastvina a les. Ze zádruhy rozdělením stává se nový kruh spo
lečenský, rod či plémě; jeho hlavou jest rodový starosta. Tento jest
otec nejmocnější rodiny v rodu, tedy z pravidla staré rodiny starostenské
ze zádruhy, a pravidlem zůstává v rodině jeho hodnost ta dědičnou. On
spravuje společné předměty hospodářské, kterých se rozdíl netknul, vyč. č. h. ni.
a
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konává kult, chrání mír a repraesentuje rod proti cizincům; vyžadují-lí
výkony ty nákladu, vymáhá dávky a práce od členů rodu. V jeho
rukou zůstávají nákladnější nástroje společného užívání jako mlýn a pe
kárna. — Postavení starosty rodového se průbéhem času velice méní
v jeho prospěch. On především účastní se války a odlišuje se tak od
jiných členů rodu, na poli robotících ; z války přináší kořist a otroky,
kteří vzdělávají pozemky jeho a v lese mu nově tříbí. Ve vědomí své
síly nezachovává hranic své moci a užívá jí jen k svému prospěchu;
tak ponechává si statky rodin vymřelých jako odúmrt a osazuje na ní
cizí poplatníky (hospites). Mlýn a pekárna stávají se jeho výhradným
majetkem, sloužíce za základ pozdějším privilejím živnostenským a propinačním. Dávky a práce k úhradě společných podniků určené vymáhá
pro svoji osobu. Les a pastviny, jichž pouhá správa mu dosud slušela,,
zabírá zvolna ve svoje vlastnictví a jen za náhradu ostatním jich užívání
povoluje. Tak upadají ostatní členové rodu v závislost, a on rozšiřuje
svoje nároky vlastnické i na role jejich, veden jsa tou logikou, že pole
ta, někdy části lesa, jeho nynějšího majetku, také jeho vlastnictví jsou
podrobena. Práva členů rodu podléhají tomuto násilí, a ze svobodných
vlastníků stávají se pouzí usufruktoři, zavázaní k dávkám. Ze starosty
se stává pán, z rodu poddanská ves. Tak povstal stav lidí, zvaných
v listinách XI. a XII st. »originarii«, stav osobně svobodný, ale věcně
nesvobodný. Ovšem ne ve všech případech došlo k tomuto výsledku.
V mnohých zádruhách a rodech nevyvinula se dědičná moc starostenská,
a vznikl zde stav svobodných malostatkářů, dědici (heredes) zvaný.
Zvláště prý tak se stalo v kraji mezi Sázavou a Lužnicí. Ale tento stav
svobodných rolníků záhy se ztenčuje útiskem úředníků krajských, válkou
a kommendací, takže koncem 12. století jest již řídkou výjimkou. Roz
dělení národa na šlechtu a poddané v té době jest již zcela dokonáno;
v poddanském stavu rozeznávají se dosud »originarii« svrchu vyloženého
původu, »servi« neb »familia«, otroci osobně nesvobodní, a střední mezi
nimi třída na cizí půdě sedící »hospites«. Ježto však odúmrtmi a pro
dejem statky do cizích rukou přicházejí a z jiných příčin tyto stupně
se vyrovnávají, mizí znenáhla rozlišení různého původu poddaných, a
v 13. století vystupuje stejnotvárné množství poddaných vedle vládnoucí
vrstvy šlechty a proti ní. Šlechta sama vznikla z oněch Kosinových
»majores natu«, totiž rodových starostů, a z dvorních úředníků knížecích.
Až do 13. století nemá pevných stupňů sama v sobě; ale teprv v době
mohutnění kolonisace hvozdů pohraničních latifundiemi a v dobo bojů
o ústavu od sklonku rodu Přemyslovců, začíná se ostře dělit stav panský
a šlechta nižší . . . Tolik L. o útvarech společenských soukromých. Jak
dalece mu máme dáti za pravdu ?
Předem připustíme, že zádruha jest pravěkou institucí slovanskou,
a nikoliv ’zvláštním útvarem kmenů jihoslovanských; přísní kritikové
mohli by i základ ten popírat. Ale zádruha sloužící za podklad vývodům
Lippertovým byla nutně asi obrovské velikosti. Aby se mohlo právo
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dědického starostenství v jedné rodině upevniti, třeba mnoho generací;
společný stůl pojímal by při tom do sta členů. Taková zádruha, jak
kdysi již Peisker1) ukázal, není pravdě podobna. Obecným pravidlem
všech známých rodových bytů jest, že společný krb nehostí více tří
generací; děd, synové a vnuci pak chlebí společně tak dlouho, až po
smrti dědově společný majetek se dělí. Odtud i české pojmy »dědina«,
»dědic«, »děditi«. V zádruze takové, která pro starou českou společnost
jest nejpravděpodobnější, nelze ovšem o nějaké dědické moci starostenské mluviti.
Zádruha, třeba i větší než zmíněná, se dělí. Při tom však nezná
právo slovanské způsobu dělení vylíčeného Lippertem. Starostova rodina*
nedostává nejlepšího a nejbližšího kusu půdy zádružné, ani nezůstává
část pozemků společnou k obecnému užívání jako německá »almend«
neb »marka«. Peisker ukázal na základě cizích studií agrárních velmi
pěkně, že veškera půda stejnoměrným způsobem se jednotlivým rodinám
přiděluje dle výše jich parentely (»in stirpes« nikoliv »in capita«), a
týž badatel2) ukazuje na základě faktických poměrů v Čechách, že
i les a pastvina rozdělovány v osadách svobodných. Rozdělením zádruhy
ruší se svazek společenského stolu nadobro, a oddělivší se rodiny jsou
hospodářsky na sobě zcela nezávislé. Tomu názoru svědčí i staročeské
právo dědické, které nedopouští spadání statků rodin vymřelých na jich
oddělené příbuzné, ale dává vznikati úplné odúmrti. Nám se zdá býti
pravděpodobno, že Lippert na rod vzniklý rozdělením zádruhy klade
váhu přílišnou; to, že Vršovci — spíše dvorská klika než pravý
panský rod — jako celek vystupují, nedokazuje všeobecnosti a důleži
tosti svazků rodových. Připustíme-li však přece, že rody takové veliký
měly význam v organisaci národní, nejsou nutný ostatní hospodářské
důsledky Lippertem z toho vyvozované. Starosta rodu třeba si také
zajistil tuto hodnost dědičně pro přímou svoji descendenci (ač poměry
nástupnické rodu Přemyslovského tomu nikterak nesvědčí), proto však
přece nelze z dědičného starostenství vyvoditi poměr vrchnosti a pod
daných Ovsem jest to možno, když vážně béřeme logiku starostů
Lippertových, kteří proto, že role sourodáků jich byly kdysi částí lesů
a pastvin v moc starostovu se dostavších, role tato též ve svoje právní
vlastnictví uváděli. Řídí se sociální vývoje tak divnou logikou ?
Ale již shora vytkli jsme hospodářskou samostatnost jednotlivých
rodin v rodu a nepravděpodobnost společných pozemků starostou spra
vovaných. Měli-li starostové rodoví v organisaci národa jaký význam,
byl význam ten čistě politický, v ochraně míru a vůdcovství ve válce
založený, a nikoliv hospodářský. Porobené velké massy národa tichou
právní hrou starostů nelze vysvětliti.
Pohleďme dále blíže na základ celé dedukce Lippertovy. Celá
!) Die Knechtschaft in Böhmen 1890. — s) Zádruha na Pracheňsk
Athenaeum 1888.
A*
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ta budova vystavěna jest na poměrech národa zplna svoje hospodářské
těžisko v orbě nalézajícího. Majetek půdy a theoretické právo k ní
rozhoduje o společenském differencování. Nalézáme sice u Lipperta místa,
kde mluví o převládání hospodářství dobytkářského a loveckého a o pře
chodu sídel při šíření se orby; ale v dobách těch nutně tedy rozdílů
společenských ještě nebylo, a celý národ byl homogenní massou svo
bodných rodin. S tím nesouhlasíme. Nebylo by snad lépe již v době
neustálených sídel původ členění společenského hledati ? Nám se zdá,
že Lippert neunikl zcela vlivům fikcí Herderovců a skladatelů Libušina
Soudu a že představuje si příliš záhy u Čechoslovanů ten zlatý věk
klidných zemědělců. Kdo však dovede si představiti staré Čechy ještě
v dobách historických jako lid divoký, válečný, sousedům nemilý, neu
nikne myšlence, že sotva bojovný muž první rádla se chopil, nýbrž že
to byla žena a otrok. Otrok pak první rosil hrudu potem, a šťastný
bojovník získal otroků mnoho. Kdo jich nezískal, sám se chápal rádla
a klesal ve vážnosti proti šťastným bojovníkům a časem klesl v pod
danství. Ti otroci nebyli jen cizí sousedé; i poražení ve válkách mezi
domácími kmeny porobováni. Jako na otroka, tak zapomíná při vývoji
poddanství L. poněkud na kláštery a církevní instituty vůbec; těmi jistě
z venku vnikl k nám velkostatek klassický se svým poddanstvím, jako
jimi o několik věků dříve do Němec byl vnesen. Že stav poddanský
měl zřídlo v utištěných svobodnících, kteří se na výši požadavků spo
lečenských neudrželi, není pochybnosti.
Celkem soudíme také jako L., že společenské dělení mocných a
slabých není ničím protislovanským, ani pouze z ciziny recipovaným, ale
vznik jeho nelze uváděti na tak schematické konstrukce právní, jako
L. činí. Prameny síly a slabosti hospodářské jsou vždy velice různorodé.
Ještě jednu poznámku. Spisovatel by měl, užívaje tolik ke kon
strukci své materiálu jihoslovanského, poněkud naznačiti, proč tam ne
došlo k podobným koncům. Leč dosti na tom; obrátíme také pozornost
svoji k útvarům politickým, které dle L. z prabytu českoslovanského
vypučely.
Zmínili jsme se již, jak dává L. rodu vyrůstati ze zádruhy. Rod
jest první jednotkou organisace politické. Území rodu, chránícím pasem
lesa obemknuté, má svůj mír, jehož ochráncem jest starosta. Vzrůstem
obyvatelstva a šířením se vzdělávané půdy tenčí se ochranná hradba
lesa, a styk se sousedy stává se každodenním; jest nutno rozšíření
míru, a sousedé dvou kmenů uzavírají mírný spolek, bratstvo (fratrii).
Spojením celé řady bratstev vzniká větší jednotka politická — kmen,
poskytující členům všech bratstev kmenový mír. V čele kmene stojí
náčelník — kněz, kníže, kterému sluší ochrana míru toho; jeho moc
má svůj základ v moci starosty rodového a v posledním stupni v moci
stařešiny zádruhového. Kníže jest vždy zároveň starostou jednoho rodu
a práva patřící mu v užším rodu jeho přenáší brzy na celý kmen. Jako
v rodu svém zmocnil se lesů a pastvin, zmocňuje se nyní pasu lesa celý
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kmen obklopujícího, jako v rodu svém vymáhá nyní v celku kmenů
právo na odúmrt, jako přijímal tam dary cizinců, vybírá nyní na určitých
místech cla a mýta a přenáší otcovskou jurisdikci na veškeren kmen.
Práva starostů rodových částečné mizí v právu knížecím. Když prvé
světlo dějin na Čechy padá, nalézáme zde celou řadu větších, menších
kmenů. Spíše jsou to již skupiny kmenů povstavší slučováním několika
starších pod jedním knězem nebo rozvětvováním kmenů do oblasti
velkých hvozdů. Tak vidíme v západní části země skupinu Plzenskou,
severně od nich silný spolek kmenů Lučanských, severovýchodně od
nich Litoměřice, Lemuzy, Pšovany, Charváty a j. Ve středu země jest
kmen Cechů vlastních, povstavší spojením pěti malých kmenů, pod
dynastií, která svoje prvotní sídla měla v hloubi Berounských lesů a
pokrokem zemědělství váhu svoji do úrodnějších krajů rovinných přenesla.
Území jednotlivých kmenů nebyla veliká; většinu země tvoří ještě
panenský hvozd.
L. pokusil se za různých pomůcek rekonstruovat! územíčko jednot
livých kmenů a rozsah pralesa. Mezi těmito kmeny není žádného vědomí
jednoty; jsou to zcela samostatné státní celky, mezi nimiž vznikla jakási
rovnováha. Další organisace národní nepokračovala mírným způsobem
smluv, ale dosažena krví a železem.
Za takového stavu dotkla se Čech vlna moře západního, veteříše
francké. Čechové poznali vojsko Karla Velikého jako spojenci jeho proti
Avarům, ale r. 805 vidíme je již v boji proti týmž vojskům. Byl to
kmen Lučanů, který nejprvé s říší franckou se utkal, a kníže Becho,
dle letopisů franckých v boji zabitý, byl nejspíše jeden z knížat kmene
toho. Boj netrval dlouho, Lučané se patrně podrobili, slíbili poplatek
a r. 807 jsou již nikoliv nepřátelé, ale spojenci Franků. R. 845 čtrnácte
knížat českých, patrně ze skupin Lučanské a Plzenské, přijímá v Řezně
křest. Moc Franků obešla zatím tyto své spojence a rozšířila vliv svůj
na Moravu, kde větší státní celek se byl utvořil. R. 846 vrací se Ludvík
Němec z Moravy přes Čechy, ale nenalézá zde již přátel, nýbrž utrpí
značnou pohromu od nepřátelského, obyvatelstva. Jak jinak lze to vy
světlit! než, že v letech 845—846 odehrál se boj mezi vlastním kmenem
Českým, s říší Franků dosud ve styk nevkročivším, a mezi Lučany,
přáteli Franků? V bitvě na Turském poli Lučané potřeni, a území
kmene Českého daleko na západ rozšířeno. Nastávají nové boje mezi
Čechy a Franky, které se končí tím, že většina Čech připojena ke
zmohutnělé říši Velkomoravské. Teprv r. 895 knížata česká vybaví se
ze svazku toho, a roku toho přijímá Spytihněv a Vitislav křest v Řezně.
Spytihněv jest prvá nepochybně historická osoba z řady knížat Pražských,
Vitislav patrně jest kníže částí východních z rodu potomních Slavníkovců.
Zde již viděti jesť sjednocování země ze dvou středisk, Prahy a
Libice. To pokračuje ve století 10.; Boleslav Pražský zmocňuje se krajů
severních (Stará Boleslav — Charváti), kníže Libický pak rozšiřuje moc
na jih. V polovici století se země již dělí na dvě části, severozápadní
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a jihovýchodní. Přirozené sočení mezi nima zastaveno na čas nejspíše
spolupůsobením Oty I., který v r. 950 po dlouhých bojích Boleslava
Pražského přinutil k míru; při míru tom nejspíše vymezena hranice
panství Slavníkova a Boleslavova přímočarné bez ohledu na poměry pří
rodní od Netolic, Doudleb, po levém břehu Vltavy až k Sázavě a pak
krajem Kouřimským k Litomyšli. Myšlenka společného biskupství pro
obě říše asi v té době vznikla, a pozdější episkopát Vojtěchův měl mír
říší obou udržovati. Ale umělé to dílo se neosvědčilo a neudrželo pro
expansivnost knížat Pražských. R. 996 vyhubeni Slavníkovci, a Cechy
konečně sjednoceny pod jedním žezlem. Sjednocení to dálo se způsobem
krutým; krutost v hubení knížat kmenových stala se Přemyslovcům
systémem. System ten byl tak neúprosný, že po více než celém století
vymohl ukrutné vyhubení Vršovců, rodiny nejspíše kdysi knížecké,
která odchylkou od systému při pokoření vyhubena nebyla Vil. století
připojena k Čechám Morava, a hlavní podklad koruny Svatováclavské
jest dosažen.
Moc knížat Českých v době té jest absolutní. Zakládá se na prvotní
moci knížete kmenového, rozšířené na oblast celého národa. Podkladem
jejím jest ohromný majetek konfiskovaných statků přemožených, tribut
míru, pokuty, cla a mýta a nevyčerpatelná plocha panenské půdy po
mezních hvozdů. Jako otcovská správa v zádruze, tak i moc knížecí
v zásadě nezná ústavy a zákonité spoluvlády národa. Úředníci a veškeré
orgány moci veřejné jsou stvůry dvorské; úřadů zemských v pozdějším
pojmu ještě není. V krajích, bývalých to územích kmenových, nastupují
na místo knížat kmenových dvorští úředníci. Systematickou snahu vévod
Přemyslovských k zamezení dědičnosti úřadů téch snadno lze postřehnouti. Byla také úspěchem korunována a zachovala Čechám ráz jedno
litého celku vynikajícího v rozkouskované říši Německé. Soudy jsou čisté
soudy knížecí, dvorské; sborů rozsudných s mocí vynášeti rozsudky není,
kníže volně pouze družinu svoji k radě přibírá. Rovněž není sněmů
s mocí ústavní; jsou pouhá shromáždění k vyslýchání vůle knížecí.
Tento absolutism tvoří základ správy až do 13. století. Teprva
tehdy, když šlechta různými pochody hospodářské síly nabývá a se
organisuje v pevný sbor, vkrádají se do vlády živly, ústavní. Rozhodně
se to stává až na sklonku 13. a na počátku 14. věku, kdy sedisvakance
a vymření rodu dosavadního přerušuje platné poměry. Šlechta nabývá
aktivní součinnosti při správě zemské, a ve 14. věku vytváří se teprv
obec zemská.
Již z našeho náčrtku lze viděti, že L. dává mnohem více, než
slibuje titul knihy. Jsou to právní dějiny starší doby vůbec, a s nimi
spojená částečná revise politických dějin prvých dob historických v Če
chách. Ve vývodech svých nevyhnul se však spisovatel mnohým od
porům.
Kdyby ku příkladu byl přívržencem pochybných theorií a autochthonství Slovanů v Čechách, byl by vyložený pochod od rodu ku fratrii
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a kmenu pochopitelným. Ale v jedné ze svých kapitol ukazuje spisovatel,
jak koncem 6. století Čechové jakožto porobenci Avaru do Čech se stě
hovali a jak společným úsilím za vůdcovství Samova jho avarské setřásli.
Ponechme episodu Samovu stranou; říši Samovu nelze určité lokalisovati,
a není jisto, jak dalece Čechy v ní byly obsaženy. Ale L. sám nepřed
stavuje si stěhování Slovanů do Čech jako pout samostatných zádruh
bez vyšších svazků, a to by bylo nutno dle jeho výkladu o nenáhlém
vznikání fratrie z rodů a kmene z fratrií. Vždyť líčí se pochod ten tak,
že teprve ztenčením pasu lesního dělícího dva rody rody se sbližují a
bratrstvo uzavírají. Ztenčení lesa nelze pak jinak si mysleti, než šířením
se půdy pluhem brázděné. Vznik jednotek vyšší organisace politické
dál se tedy teprve v době intensivní orby, v době stálých sídel. Ale
jak vznikly ty kmeny, které měly středisko v lesích a převážně byly
dobytkářské a lovecké? Jest to nesouhlas, na nějž již shora poukázáno.
Odpory ty jsou obětí, kterou přináší L. zamilované své thesi, že veškera
moc svůj základ má v zádruze. Kdyby kladl větší důraz na vůdcovství
silných ve válkách jako na zdroj moci a na boj vůbec jako na movens
tvoření větších celků, odpadly by ty odpory. Útvar kmene jest jistě starší
než zaujetí pevných sídel. Rovněž skoro zbytečným se nám zdá vsouvati
nějaké fratrie jako člen mezi rod a kmen; historického dokladu pro ně
není, neboť páně Lippertovo hledání zbytku fratrie v starém pojmu
»osady« jest zcela nejasné a nepochopitelné. Celé vsutí fratrie do
organisace národní připadá nám.pouze jako umělý článek spínající rod
a kmen, konstruovaný proto, aby skok od postavení starosty ke knížeti
nebyl tak náhlý. Co se pak týče dalšího vývoje od kmene k jednotě
národu celého, zdá se nám, že v celku postup jest správný. Zprvu
jednoty jistě nebylo, byla utvořena teprve mocí. Velmi vhodným zdá se
nám také důraz kladený na absolutní moc starších vládců v Čechách;
v hledání ústavních institucí v dobách nejdávnějších čeští historikové
jistě mnoho hřešili. Neobmezená moc knížecí teprve zvolna ztrácí tento
svůj ráz, a obec zemská jest útvar doby pozdní. Ovšem nutno se varovati
názorů svědčících theoretické uvědomělosti osvíceného absolutismu ;
vědomá theorie jest moci dob těch cizí.
L. někdy to zapomíná a zapomíná rovněž při výkladu správních
a soudních zjevů té doby ukazovati na vliv ciziny; ten byl jistě veliký.
Již nomenklatura to ukazuje. Dvorské a správní úřady Přemyslovců
vznikly recepcí útvarů západních; jest to zcela nutné a přirozené u knížat,
kteří domácích vyvinutých forem neměli a s dvory zahraničnými byli
v neustálém styku, především sňatky svými.
O jedné věci nutno se ještě zmíniti. L. místy v podrobném
líčení si vede tak, jak historik ex professo z pravidla si nevede; někdy
užívá poněkud volně a zběžně pramenů a časem pouští svojí fantasii,
jejíž plodnost s opravdovou úctou jinak jest uznati, příliš uzdu. Pří
kladem toho jest třebas umístění časové bitvy mezi Čechy a Lučany
na Turském poli do polovice 10. st. Frankové jsou r. 805 s Čechy
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v boji; L. tvrdí, že Čechové ti jsou kmen Lučanů. Není to nepravděpodobno. K r. 807 stojí v kapitulare Karla Velkého, že, »si partibusBeheim fuerit necesse solatium ferre«, ze tří mužů vždy jeden do války
vyzbrojen býti má. Tu soudí p. L., že hotovost tak ustanovená jest
určena na pomoc (solatium) Čechům, kdyby ti toho měli potřebí; nutné
tedy Čechové či spíše Lučané byli v r. 807 přáteli a spojenci Franků»
těšíce se francké podpoře. Čtrnácte vévod českých r. 845 v Řezné po
křtěných jsou vévodové Lučanští a Plzeňští; svazek přátelství tedy trvá.
Ale r. 846 Ludvík Němec, táhna skrze Čechy, přepaden; stala se tedy
v Čechách velká změna, která patrně způsobena tím, že přátelé jeho
Lučané již nebyli při vládě v kraji svém. Proto vyslovuje L. domněnku
že r. 845—846 odehrála se porážka Lučanů od Čechů, kteří dosud ve
styk s Franky nevešli. Hypothesa tedy visí na hypothese a, což nej
význačnější jest, interpretace hlavního pramene jest zcela nesprávná. Uve
dené kapitulare nemíní nikterak zajišťovat! pomoc Čechům, když ti toho
mají zapotřebí, ale ochranu říše proti Čechům, kdyby hranice francké
z Čech byly ohrožovány.
Zcela správně již tomu tak rozuměl Palacký. Že Čechové po
čítáni pak mezi národy Frankům poplatné, nemění na věci ničeho; uni
versální tendence říše francké potahovala pod moc svoji i jiné národy»
o jichž věrnosti a klidu silné byly pochybnosti. Tím rozpadá se celá
umělá budova vročení mythického boje Lučanů; kritický historik sotva
se vůbec o nějaké vročení povídky Kosmovy bude pokoušeti. Jiný případ
zběžného použití pramene jest až příliš nápadný. Letopisy Opatovické
k r. 1108 vypravují, že vévoda Bořivoj II. celý Hradecký kraj »popu
lavit«. L. to překládá doslovně »den ganzen Grätzer Gau besiedelt« a
činí z toho veliké vývody o pozdním osazení kraje toho. Bude kterýkoli
znalec středověké latiny v nejmenší pochybnosti, že větu přeložiti má
»celý Hradecký kraj zpustošil?« Jiným bujným květem fantasie jest vážné
míněné vysvětlování jména Přemyslova z klassického Promethea a do
mnění, že jméno to jest původu knížecího a teprv koncem 11. století
v život vešlo. Tak přece historik nemá pracovat!!
Ke knize L. připojena jest mapa, na které znázorněn jest rozsah
lesů za dnů dnešních, konstruovaný rozsah lesů za dob prvého osazení
Čech, stezky obchodní lesem vedoucí, hranice krajů a vesnice svobodníků.
L. nemá s kartografickými podniky štěstí. Kdysi v článcích svých o po
robě v Čechách mluvil o mapě Čech, na níž porobené vesnice naznačeny
jsou, a dle níž není v Cechách věku dvanáctého místa pro svobodné
obyvatelstvo. Tehdy Peisker osvítil podnik ten tak, že L. o kartě té
mluviti přestal a obrátil se k zmíněnému grafickému podniku, který
má znázorniti stará území kmenová a rozsah vzdělávané půdy· v nej
starší době. Mapa ta stůně však touže nemocí jako mapa prvá, totiž
malým měřítkem a nesprávnou všeobecností v detailech. Pohlédneme-li
na mapu tu, kde tmavou zelení nynější stav lesů jest znázorněn, dosta
neme nesprávný pojem o našem lesním bohatství. V naší době daleko
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tolik lesu netrvá, jak na mapě té jest znázorněno; porovnání s jakým
koliv listem generální mapy přesvědčí. Již prvý podklad není dosti
správný; co se týče však konstrukce starého stavu lesa, není jasno,
jak L. k hranicím lesa toho došel. On sám uvádí >Lhoty« a »Újezdy«
jako pomůcky, ježto za nepochybné má, že všechny vesnice toho jména
na lesní půdě vznikly. Budiž; ale tím daleko nejsou podepřeny veškery
ty hranice starých hvozdů, které naznačuje slabší zelení. Rovněž ostatní
pomůcky pramenné k rekonstrukci té užité jsou většinou ceny více než
pochjbné, hlavně pro příliš volnou interpretaci. Naše mínění jest, že na
mapu tak nepatrného měřítka, s tak všeobecnými pomůckami rekon
strukci starého lesa, ač-li při stálé fluktuaci jeho rozsahu vůbec se lze
o to pokusiti, provésti nelze. K podobné práci třeba zcela lokálních vy
šetřování na místě samém, všímání si poměrů půdy a zpráv archivních
ze všech století; výsledek by pak sotva ohromnou tu práci odměnil,
protože, jestli jest možno vyšetřiti přibližně, kam až sáhal les pohraničný
až do doby velké kolonisace v 13. století se počínající, nebude asi
nikdy možno vyšetřiti původní míru lesů ve vnitru země. Stejné jako
rozsah lesů jsou příliš zběžně a povšechně taženy důležité stezky ob
chodní ; zde třeba také především lokálních zpráv archivních dob po
zdějších na podporu domněnkám do doby starší. Celkem se nám zdá
býti mapa L. výsledkem poněkud zběžné práce.
Však dosti těch poznámek. Již nahoře jsme si vyhradili, že nechceme
ani přibližně vyčerpat! bohatství spi^i L. Opakujeme to ještě jednou
s důrazem, aby nikdo, našimi námitkami sveden, neobdržel nepravého
obrazu celého díla. Vytkli jsme jen řadu vývodů, k nimž se nepři
dáváme. Tím však daleko obsah díla není vyčerpán, ani nemá mu zá
sluha býti upírána. Naopak. Dílo L. jest dílem velikého významu pro
dějiny české. Zde poprvé celé thema v celistvosti projednáno, nové
myšlenky o starých záhadách a nové záhady na světlo vyvedeny. Jsou
celé kapitoly v knize té, o nichž jsme shora zmínky neučinili, a které
v plné míře pozornosti zasluhují, jako kapitola o processu právním,
ordálech a přísaze.
Nahoře učinili jsme výtku spisovateli pro přílišné někdy bujení
jeho fantasie; ale tato fantasie naopak na mnohých místech opravdu
obohacuje naše názory o poměrech dob dávných nevšedně. L. mimo
jiné pak spravedlivě smí si zásluhou přičísti odstranění mnohých za
staralých předsudků, zvláště v názorech o ústavních institucích. Jemu
ovšem snáze jest předsudku se zbaviti, když některé zakořeněné před
stavy s ním nerostly jako s námi. Zvláště však chceme ještě jedno
podotknout!. Spis L. jeví snahu po nestrannosti, a nenalézá se v něm
nikde onen nádech národních vášní, jehož se některé drobné práce
téhož autora úplně nevystřehly.
Podotýkáme ke konci, že k dokonalému posouzení díla nutno
vyčkati dílu druhého, který bohdá dlouho nedá na sebe čekati.
Josef Susta.
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Arnošt V. Kraus, Goethe a Čechy. V komissi u Buršíka a Ko
houta 1896.
Před dvěma léty prof. Kraus vydal první díl spisu se stejným
názvem, jehož účelem bylo pojednati o účastenství Goethové na české
zemi a lidu jejím; díl druhý měl obsahovali úvahu o Goethové působení
na českou literaturu. Letos podává knihu, v níž oba díly, tedy odpověď
na obě otázky: čím byly Čechy Goethovi a čím byl Goethe Čechám,
jsou sloučeny v jedno. Proti prvnímu dílu obsahuje spis v nové úpravě
mimo některé dodatky menší vlastně jen o jednu stať více, totiž kri
tickou úvahu o českých překladech dél Goethovýcn: přirozeno, že na
zamýšlený díl druhý vypadlo poměrně velmi málo.
Přiznáváme se upřímně, že naše napjetí, s kterým jsme očekávali
druhý díl práce Krausovy, bylo provázeno obavou a jakousi předtuchou,
že toho vlivu Goethova na literaturu českou nebude lze konstatovati
mnoho, že bádání v tom směru dojde k výsledku negativnímu, a naše
předtucha se splnila. Pravíť Kraus v doslovu sám: >Přesvědčil jsem se,
že vlivu Goethova nelze konstatovati nijak než jako jeden a ne právě
nejsilnější z prvků mocného vlivu celé německé literatury. A jelikož
k vylíčení tohoto důležitého živlu literatury naší musí přece dojiti,
nemělo by účelu, vytrhovat! stopy Goethovství z tohoto celkového
obrazu.« A doznává, že u každého jiného básníka je snazší vystopovat!
jeho vliv na naši literaturu nežli právě u Goetha.
Myslíme nyní tím spíše, že «otva se podaří v té věci konstatovati
něco víc. Prof. Kraus věnoval bádání mnoho času, mnoho práce a
veškerou akribii literárního historika, a nemohl vystopovat! více. Vždyť
ani jinak býti nemůže. Celý ten styk Goethův s Čechy činí dojem
spíše náhodnosti nežli nějakého vřelého zájmu; je více osobní a for
mální než věcný; s druhé pak strany šlo naše snažení oněch let směrem
tak různorodým a jiným nežli byly sféry, do kterých se vznášel genius
básníkův, že nějakého přímého vlivu nemůžeme ani čekati; tenkráte se
vliv Goethův minul účinkem, a později byly nám příbuznější směry
jiné. Celý ten vliv se omezuje vlastně jen na řadu překladů z jeho děl.1)
Kraus sleduje každý krok Goethův v Čechách; uvádí každý detail,
opravuje data i jiné údaje a vůbec se vší možnou důkladností vzal na
se a provedl úlohu, kterou jsme my Čechové byli povinni veleduchu,
a jimž může pro ty doby stačiti, že o nás aspoň věděl; a že stran
vlivu Goethova na naši literaturu dospěl k výsledku negativnímu, je
zásluhou nemenší, než kdyby byl dokázal opak.
y K
*

♦

♦

Archiv Český, dil XV. Redaktor J. Kalousek. — Dopisy rodu Š/amberského 1449—1526 vydali A. Rezek. Fr. Mareš, a J. Kalousek; Listiny ar
chivu někdy Olešnického vydal J. Emler. (První část od čísla 1—72 vydána
i) Srovn. nyní k otázce té také nové dílo Murkovo. (Redakce.)
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v díle XIV.; v díle XV. přibývají čísla 73—176 z let 1415—1525; v listině
z r. 1472 č. 143 král Vladislav oznamuje, že byl otevřen hrob krále Ladi
slava a že mrtvé tělo »nemělo znamení takového, ježto by mohlo domněno
býti, žeby tráven byl< ; latinská listina Jana, biskupa Vratislavského, z r. 1493
obsahuje svědectví Beneše z Waitmíle o víře krále Jiřího, totiž o výpovědích
králových o přijímání podobojí a podjednou); Listiny Zvíkovské a Orlické
1357—1459 vydal J Kalousek, Trutnovské desky manské 1455—1539 vydal
K. J. Nováček; Výpisy z knih vinničných 1359—1576 vydal týž (1. část).
♦

*

*

Právník XXXV. 1896 sešit 11-21 obsahuje v literárních zprávách re
ferát o Čelakovského Privilegiích král, měst II., bibliografický přehled cizí
právnické literatury za r. 18?5 (oddíl D. Právní dějiny a spisy všeobecné) a
článek Dra. Kadlce, Ruská právnická literatura.

Památky archaeologické a místopisné XVII , 23. — B. Aíatčjka,
Přestavba a výzdoba chrámu sv. Tomáše při kláštere poustevníků řádu
sv. Augustina na Menším městě Pražském (.stručný přehled dějin kláštera do
počátku přestavby r. 1718, již řídil Kilián Ignác Dinzenhofer, postup a po
drobný popis celého díla i jednotlivých dekorativních částí zejm dél Reinerových. Rube isových, Skřetových, Brokofových a j.); J.Koula, Vuz Eggenberský; J. X, Woldřich, Předhistorické výzkumy v jihovýchodních Čechách
z r. 1895; J. L. Fič, Archaeologický výzkum ve středních Čechách; 7. Felcman, Archaeologický výzkum »Údolí Svatojiřského« a okolí; K Mádl, Síň
domu č. 552-1. v Praze; K. Čermák, Hrnčíři v Čáslavi a jejich památky;
7. Smolík, O třech klíčích nalezených u Dobřichovic; E. Fiala, Nález Čistéveský; pokračování starších článku. — Zprávy a drobnosti: Albíkova poprsí
sv. Petra a Pavla (K. Mádl určuje jejich zhotovení o něco později než r. 1412,
jak dosud míněno); Zápisky českobratrské v Mladé Boleslavi (F Bareš,
o majetkových poměrech zejm. z 16 stol.); Smlouva o vyučení a umění illuminatorském z r. 1403 (A. Tadra)\ O stavu kláštera Sázavského na počátku
XVIII. stol, (týž, připojen list K. J. Dinzenhoffera); Příspěvky ku zvonařství
v Čechách severních. Některé zvony slité v Praze (F. Bareš), Měšťané a stu
dující Pražští r. 1648 (A. Rybička}·, Zaniklá osada Slávnice (blíž Týna n. Vit.;
F Faktor), — Levý, Dějiny města Rakovníka (ď. Winter).
Časopis společnosti přátel starožitností českých v Praze, IV (1896)
2, — L, Šnajdr, Osada příslušná k pohřebištím v Podbabé; J, Ý, List
erbovní Rozynú rytířů z Javorníka (Maximilianův z 21. dubna 1574), 7Šimák, Vikart z Trnavy; 7 Král z Dobre Vody, O středověkých pečetech
(s vyobrazením a popisem pečetí: Přemysla I., Václava I., Přemysla II). A, Hli
necký, Za přítelem B. V. Konečným (s podobiznou); i* Schmidt, Záhadný
nápis na zvonu ve Strenicích; (Expertus), Otázka zachování starobylého rázu
Prahy (přehled důležitějších kroků v té příčině učiněných se zmínkou o vý
sledku, jaký měly, — zboření kostela sv. jana na Zábradlí); E Košák, Zpráva
o stavbě kostela v Humpolci (otisk jediné zprávy o přestavbě z r. 1722);
K, Procházka, Abatyše Žofie Albinka z Helfenbur*ca žádá o zvon ke sv. Klimentu na Levý Hradec (otisk této žádosti z r. 1610) Připojeny znaky s po
pisem : pánů ze Smiřic, pánů z Vrbna, pánů z Fulštejna, města Budyně n. O.,
města Č. Dubu, pánů z Vlašimi, Bzenců z Markvartic, Rotemberků z Ketře,
Krajířů z Krajku, města Rakovníka (také dvě pečeti;, městyse Čechtic.

Český Lid V. 6, VI 1. — C, Zibrt, Další zprávy o Rybecoulovi; týž
L netištěných zápisků Krolmusových, týž Žákovské slavnosti na sv. Řehoře;
P. Váša, Kamarýtova sbírka »Českých národních písní duchovních«; 7 Kouta,
Několik myšlének, v čem a kde dlužno hledati starožitnost vyšívání česko
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slovenského; Příspěvky k dějinám č. blouznivců náboženských: I. Zibrt,
Píseň o svatbě krále marokánského (otisk); II. Šimák, O králi Marokánu
(otisk zlomku písně dle rukopisu neúplně zachovaného); III. A. Jirásek, Píseň
o napomenutí (dle tisku z r. 1801 doplňuje se předešlá píseň otištěním za
jímavějších slok); IV. týž, Adamitská listina (otiskuje se jakýsi návod, jak vy
slýchaný by měl odpovídat!); V· J. Nováček, Pobratimství zlodějů r. 1668
(Že smolné knihy v Heřm. Městci); týž Pověst »Kubata dal hlavu za Blata«
(otiskuje se listina Vladislava II; z r. 1509 táhnoucí se k této pověsti); J. F Král,
Komedie o sv. panně mučedlníci Barboře (otisk lidové hry z XVIII. stol.);
Č. Zibrt, Žákovské slavnosti na sv. Blažeje; týž, Vyobrazení her a zábav
staročeských; K. Čermák, Národopis klíčem k archaeologii; J. Cvrček, Z ar
chivu Ochranovského (přísloví, zmínky o zvycích a pověstech z VIII. a IX.
foliantu); Č. Zibrt, Pověsti o Přemyslovi ve Slezsku (otisk článku Tomkova
z Lumíru 1856); F Lego, kroj a vyšívání lidové na Blatech; J. Nedoma,
Výslech domnělého Čaroděje r. 1737 (zajímavý výslech Matouše Rosola
(Nerada) z Hřed na panství Točnickém); Paběrky z rukopisů staročeských;
A. Patera, Jak lapiti zloděje (dle rukopisu un. bibl. XI D 7 fol. 25*;; K Tille,
Ze srovnávací literatury lidové; J Hošek, Povídky z okolí Svojanovského
(ve vých. Čechách); F. Pátek, Česká literatura folkloristická za rok 1894
a 1895; hojný přehled literatury české i cizí.
Osvěta XXVI. č. 7—12. — K. Kadlec, O úkolu právního dějepisu slovan
ského; týž, Hermencgild Jireček (životopis a podrobné ocenění vědeckých
prací z oboru slov, práva); J. J. Toužimský, Ristič o srbské válce 1876; J. K.
Prášek, O archaeologickém nálezu u Dobřichova; 3*. Chilandarec, O svátých
otcích Athonských (stručné životopisy mužů, již na sv. Hoře působili a jichž
památce určena druhá neděle po sv. Trojici); J. K Prášek, Nipurské
zprávy o nejstarších dějinách lidstva; K. Gabler, Karel Havlíček (zajímavé
podrobnosti a vzpomínky z dob studií i z doby pozdější, zejména o plánu
Havlíčkově usaditi se v Srbsku) J. Kalousek, Dvě anglické knihy o dějinách
českých (obšírný a celkem pochvalný referát o spisu hr. Lútzowa a Ed.
Maurice; viz ČČH II 250,268); J. J. Toužimský, Dr. Julius Grégr; K Flajšhans,
Nejnovější názory o Josefu Dobrovském (polemika proti Masarykově >České
otázce«); pokračování a dokončení článků starších. U všech čísel mimo 9
Rozhledy po dějinách současných od VL Svobody.

České Museum filologické II. 1—4.
J, ľ. Prášek, HugoWinckler a vý
sledky jeho bádání staroorientalského; R. Novák, Observationes in scriptores
historiae Augustae; J. V, Prášek, Enneakrunos; týž, Příspěvky kHerodotovi;
A. Patera, Legenda o sv. Tomáši, arcibiskupu Canterburském z XV. století
(otisk z rkp. kapitul. H. 12); J. B. Mašek, Známý a přece nedosti poznaný
rukopis (univ. bibl. XI C2); T Hrubý, K Tacitovi; týž, Cicero jako člověk
a filosof. — Úvahy a zpiávy mimo jiné: G. Wissova, Die Saecularfeier des
Augustus (R Novák, pochvalně); J. Řehák, Učebnice dějepisu pro nižší třídy
škol středních I; F. Sembera, Učební kniha dějepisu všeobecného pro nižší
třídy I.; J. Vlach, Dějepis obecný pro nižší třídy I. (J Pražák); R. Dvořák,
a F Šujan, Dějepis všeobecný v obrazech pro nižší třídy I. (J. Pražák, po
chvalně s některými opravami; K. Mádl, Dějiny umění výtvarných (J. V.
Prášek pochvalně); A. Kirchhoff, Thukydides und sein Urkundenmaterial
► Prášek); K Kubelka,· Cicero a Antonius (Prášek pochvalně); List J. Do
brovského ^29. XII. 1821) rusk. minist. vyuč. Šiškovú otiskuje se z časopisu
Živaja Staringa); Lavrov a Sferanskij, Korrespondence Šafaříkova s Bodjanským
(srv. Polívkův článek ČČH II, 81); Pětuchov , Hat OyMaTL II. I, IIIa^apiiKa
h B B. raHKH. K HCTopin pyccKO-ueiucKHXT yueHMXi u .iHTepaTypHbixb choiuchíÍi
bt nepBOii uojobhhI XIX. BiKa; F Hommel, Geschichte des alten Morgenlandes (Prášek); Gardthausen, Augustus und seine Zeit (Prášek velmi chválí);
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JK Ihne. Römische Geschichte, 2. Aufl. (Prášek*: O. Melzer. Geschichte der
Karthager (Prášek pochvalně); J. Svoboda. O amphiktyonii delfské (Prášek i;
K. Pöhlmann, Grundriss der griechischen Geschichte nebst Quellenkunde
2. Aufl. (Prášek); 7. Nikel. Herodot und die Keilschriftforschung (Prášek);
A. Podlaha. O řeckých překladech písma sv. starého zákona (Prášek); Pausaniae Graeciae descriptio ed. H. Hitzig, et H. Bluemer (Prášek).

Hlídka 1896, 8—12 vedle pokračování a dokončení starších článků tyto
nové: V. Wintera. Poměr Fridricha II. k náboženství; J. Svozil, Česká otázka
a reformace; A. Bayer, Přehled dějin uherského Slovenska; F. Pryč. Kdy se
narodil Kristus Pán; (bibliografie této otázky).
Časopis katolického duchovenstva XXXVII. 6.—10. A. Podlaha. Zkáza
Sodomy a Gomorrhy a původ Mrtvého moře; Μ. Vojáček. Sv. Benedikt s bra
třími, patronové zemští (připojen částečný překlad latinského jejich životopisu,
vydaného v M. G SS. XV.). — V liter, přehledu: A. Lenz. Vzájemný poměr učení
Petra Chelčického, starší jednoty č. bratři atd. (A. Soldát, srv. ČČHII. 246»;
Lapótrc. L’Europe et le Saint Siěge á ľépoque carolingienne (V. Vojáček).
Vlast XII. 10 -12, XIII 1—3. — F. J. Košťál, Josef A. Šrůtek; J J. Holý,
Vzpomínka na Huga Jana Karlíka; R. Dolejlek. Mnoho-li klášterů zaniklo
bouřemi husitskými; A. Dostál. Listy a básně A. V. Šmilovského Leopoldu
Zvonařovi; A. Hlavinka. O původu národní písně; F Kryštufek. Mistr Jan
Hus. V literárních přehledech referát o Halouzkově spise kněz Mecenáš
Bedřich hrabě de Sylva Tarouca (Škrdle· a odpověď Lenzova na Gollův re
ferát ČČH II 246 n. i)

Slovenské Pohľady XVI. (1896) č. 7—11. — Šk. Slováci a Madhři na juhu
Nitrianskej stolice; E Šujanský. Výpis zo zápisnej knihy mesta R. (z 18 února
1632); Št. MiMk, Všeličo zo Spiša (popis některých rukopisů psaných od
písařů ze Spiše, zpráva o tiskárně v Levoči se seznamem knih tam tištěných
z 17. a 18. st. a konečně zpráva o rukopisných dílech jednajících o Spiši
z 16-18 stol ); Pamat Štefana Koreňa; Obyvatelstvo svobodných kráľ miest
v Uhorsku na počiatku XVIII stoletia; A Lombardini, Zniov; E. Stodola.
Obyvatelstvo Uhorska v dobe pragmatickej sankcie r 1720—21

Sborník Museálnej Slovenskej Spoločnosti I. 1. — P. Křižko. Sľuby a verolomstvo u našich predkov; F V. Sasinek, Pravek Slovanov 1. Jornandes
2. Nestor.; .SZ Μ., Slovo o kolonisácii Spiša; týž. Niektoré dejepisné po
známky o Spiši; tyž. Poznámka o XVI. spišských královských mestách; P,
Sochán. Národopisná výstava českoslovanská v Praze.

sauucKu HunepaTopesaro lopseBCKaro ynusepcHTeTa. 1896.
Nr. 1. 2. — J. Kvacsala. Fünfzig Jahre im preussischen Hofpredigerdienste
(D. E Jablonsky) Vortrag gehalten in der Aula der Universität (Skizza
mnohostranné, hlavně však ku prospěchu církví protestantských a Jednoty
bratrské směřující činnosti Jablonského, vnuka Komenského. Soud o něm
zní: »Wenn auch kein epocheschaffender Genius, hat er der evangel. Kirche
in einsichtsvoller Liebe und unerschüttlicher Treue gedient, helfend, was
in schwerer Lage grosses ist: Das Bestehende zu erhalten«, což platí
hlavně o Jednotě); lliTyxoB'b, Hai» óyMars II. J. Ula^apuKa n B. B. ľaHKíi
lvi. iicTopiň pyccKO-veniOKiix-b y^euHbixi» n .niTopaTypHbix% chouichíh bt> iiepnoíi
uoxoBUut XIX. BtKa (13 listů Bodjanského Hankovi týkajících se literatury,
vědy a života slovanského vůbec. Příspěvky k biografii Hankově. Listy Chom!) Psáno jiným tonem než onen referát.
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jakova, Solověva a Greča témuž. Šafaříkovy poznámky o literatuře ruské
r. 1835 podle zpráv Pogodinových. Všecko ze sbírek českého musea otištěno),

österreichisches Literaturblatt v V. ročníku (1896) přináší referáty
o některých knihách týkajících se dějin českých, jako jscu: Loesche, Mathesius (č. 8), L. Wintera, Die Culturthätigkeit Břewnovs (č. 9), Lenz, Vzájemný
poměr atd. 'č. 11), Bretholz, Geschichte Mährens (č. 12), Levý. Dějiny Rakov
níka (č. 18), Stief, Ge chichte der Stadt Sternberg in Mähren, Bretholz, Ur
kunden zur Geschichte der Belagerung Brünns 164 i und 1645 (č. 20;.

ZP RÁVY.
1/. Můrko. docent dějin slovanských literatur na universitě ve Vídni,
vydal právě svůj habilitační spis (373 str) »Deutsche Einflüsse auf die An
fänge der böhmischen Romantik Mit einem Anhang: Kollár in Jena und beim
Wartburgfest.« Přineseme později o této zajímavé knize obšírnější zprávu.
Jaroslav Vlček spojil svá pojednání, kterými r. 1895 přispěl k jubilejní
literatuře Šafaříkovi věnované, v celek Práce jeho vyšla jako první svazek
nového podniku, »Literární knihovny« (Buršík a Kohout).
Pod titulem Čechy a Prusy ve středověku vydaná první část knihy J. Galia
obsahuje dvě kapitoly: 1. Sv. Vojtěch. — Biskup Jindřich Zdík. — Obě křížové
výpravy Přemysla Otakara II — 2. Poslední dva Přemyslovci. — Jízdy krále
Jana na Litvu. — Karel IV. — Druhá větší část, která vyjde v nejbližší době,
přinese ostatek: 3. Obrat a přechod. — Účastenství Čechů ve válkách pru
ských r. 1410 a 1414. — 4. Od smrti krále Václava do smrti císaře Sigmunda. — Čechy, Polsko a Prusy za války husitské. — 5. Účastenství Čechů
ve válce Ibleté (1453—1466); Bernart z Cimburka a Oldřich Červenka z Ledeč.
— Poslední válka Německého řádu s Polskem (1519—1521).

Dr í\ Gabler vydal své studie o Karlu Ludvíku Naundorfovi, kterého
pokládá za syna Ludvíka XVI. (srovn. Č. Č. H. II. 261), také po němečku ve
zvláštní knize »Ludwig XVII. Eine historische Streitfrage und ihre Lösung«,
která právě vyšla o Praze (Fr. ŘivnáČ).

Fr Piekosinski, professor Krakovský, bude vydávati genealogicko-heraldicko-sfragistický čtvrtletník »Herold polski«.

Veliké historické publikace Mnichovské akademie pokročily minulého
léta takto: 1. Allgemeine deutsche Biographie dospěla k 41. svazku. Redakce
připravuje již doplňky k celému dílu a rejstřík. 2. Chroniken der deutschen
Stadte\ vyšel sv 24 ‘Soest a Duisburg) a 25 (5 sv. kronik AugŠpurských; léta
1512—1530). 3. Reichstagsakten starší serie postoupily k 11. sv., v němž
zpracován je Beckmannem konec vlády Sigmundovy. Sv. 10., jenž obírá se
dobou římské jízdy, vydán bude drem. Herrem. Z akt sněmovních mladší
serie vyšel 2. svazek Karla V. Svazek třetí se připravuje. Bude obsahovat!
dobu od března 1522 do března 1523. — Smrtí Winkelmannovou opozdilo se
připravené již vydání druhého svazku Fridricha II. (Jahrbücher), jenž vyjde
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teprve nyní. 4. Wittelsbašská korrespondence staršího bavorského oddělení je
u sv. 4.» vydaného drem. Brandim (I. 1553—1555), obsahujícího důležité kusy
k dějinám náboženského míru Augsburského. (Tyto vyjdou také zvlášť, jak
se v zprávě dí, jako pomůcka k cvičením historickým.)

V hist.-fil. třídě Vídeňské akademie navrhl Arneth, aby byly vydány
Dispacci di Germania. Mají vyjiti ve třech skupinách. Prvá má poČíti rokem,
ke kterému se dostanou Venezianische Depeschen vom Kaiserhofe (Č. Č. H.
II., 102) a jiti až k Ferdinandu III., druhá bude obsahovat! 1. 1657 1711, třetí
dobu pozdější. — Hartel navrhl historicko archaeologické a filologické pro
zkoumání balkánského poloostrova a vydání katalogů středověkých knihoven.
Petrohradská carská akademie ohlašuje themata k historickým pracím
na konkurs o cenu hr. Uvarova (500 rublů). Vyjímáme zejména tato: Dějiny
starých knížectví ruských. Dějiny styků Polska s národem ruským. Dějiny
mořeplavby u národů slovanských do 18. století. Popsati obsah pramenný
moskevských sbírek letopisných (Voskresenské, Nikonovské. Lvovské atd.)
a vylíčiti vzájemný jejich vztah. Zbádati podrobně zprávy sbírky TatiŠčevovy,
rozdělit! je dle pramenů a vylíčiti stupeň hodnověrnosti.

Pařížská École des Chartes bude vedle svého časopisu (Bibliothčque)
vydávati v neurčitých lhůtách sbírku {Mémoires et documents) obsahující vétší
pojednání s doklady. Budou to zvláště these či práce těch, kdo se podro
bují zkoušce archivářské.

Velké a nádherné dílo o Kalvínovi a jeho době vydá E. Doumergne
v Lausanne. Je vypočteno na 5 svazků, a každý svazek bude státí pro subskribenty 100 fr. Dílo má vyjiti do 5 let.
Theodor Mommsen slavil 30. listopadu m. r. 79. narozeniny. Stařec téměř
osmdesátiletý připravuje právě pro Monumenta v kritickém vydání Liber ponti
ficalis (sbírka životopisů pap.). V revue Cosmopolis měl nedávno krásnou
rozpravu o G. Corneliovi Gallovi, básníku a válečníku doby Augustovy.
Pod titulem Das neunzehnte Jahrhundert in Deutschlands Entwickelung
počne r. 1897 vycházet v Drážďanech řada monografií, jako Geich, der geisti
gen und sozialen Strömungen (Th. Ziegler), Politische Geschichte (G. Kauf
mann) atd.
Kdežto německé dílo se připravuje, anglické, za to stručnější,
r. 1896 již vyšlo. Jest to sbírka rozprav (essay) od rozličných spisovatelů
vydaná v Londýně pod společným titulem The civilLation of our day z v pěkné
úpravě, jak právě jen Angličané své knihy vydávají (394 str.). V knize je ně
kolik íllustrací v textu, několik map a tři podobizny Stephensonova, Hillova
a Maxe Müllera; z toho patrno, že our civilisation znamená hlavně, ač ne
výhradně: anglická civilisace. Závěrek zní, že 19. století na svém sklonku ·
slibuje mnohostranný pokrok v blízkém století 20.

Dne 28. listop. 1896 zemřel ve Vídni Dr. Albert lig, ředitel II. skupiny
(zbraně a výtvory uměleckého průmyslu) umělecko historických sbírek nejvyššího dvoru císařského. Ilg narodil se 11. října 1847 ve Vídni; za univer
sitního studia jakožto žák Eitelbergrův věnoval se hlavně studiu dějin umění
a již téhdy zaměstnáván byl při Rakouském museu pro umění a průmysl, při
němž jmenován r. 1871 officiálem a r. 1873 kustodem. R. 1876 ustanoven za
kustoda při tehdejší sbírce Ambrasské a stav se řiditelem oddělení umělecko
průmyslového, řídil jeho přesídlení a instalování ve stkvělých místnostech nové
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budovy dvorních museí. — Velice rozsáhlá byla činnost jeho badatelská a
literární; na poli vědeckém hlavně pracoval o době Rudolfa II. a periodě
barokního slohu. Četnými články přispěl do »Mittheilungen der Centralkommission für E. u. E. der Kunst- und historischer Denkmale« a do »Jahr
buch der kunsthistorischen Sammlungen des allerh. Kaiserhauses« ; z těchto
mnohé týkají se umělců v Čechách působivŠích (Adrian de Fries, Jahrbuch I.;
Francesco Terzio, Jahrbuch IX. a j.). V »Quellenschriften für Kunstgeschichte
und Kunsttechnik«, jichž redakci po Eitelbergrovi převzal, vydány jsou od
něho: Theophilus Presbyter: Sehedula diversarum artium; Herakíius, Μ. A.
Biondo a Cennino Cermini Redakcí jeho vyšly též: »Kunstgeschichtliche
Charakterbilder aus Oesterreich-Ungarn« (1893). Četné publikace obrázkové
opatřoval· textem, úvody a seznamy. Hlavní a takořka životní jeho dílo jest
objemný spis »Leben und Werke Joh. Bernh Fischers von Erlach des Vaters«
(1895). — S památkami českými se lig častěji zabýval a jmenovitě památností
Pražských byl horlivým ctitelem i ochráncem; poutaloť jej ku Praze studium
doby Rudolfínské a umění barokního. Hlavně jeho vystoupení, ve veřejnosti
a v centrální komissi, jest děkovati, že — jak doufáme nejen na čas, ale i pro
budoucnost — zachován byl Dienzenhofrův kostel sv. Karla Boromejského,
když již místní konservatoři nechali jej padnouti. Cestou veřejného tisku,
články feuitletonovými dovedl buditi zájem pro věc, kritisovati neohroženě
a energicky hájiti své názory. Věda historická, discipliny musejní, výzkum a
záchrana uměleckých památek ztratily v něm neumorného pracovníka.
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F. 1). O. Obreen, generální ředitel říšského musea v Amsterodamu,
zemřel dne 1. listopadu 1896 v stáří 57 let Ředitelem musea byl od r. 1883
a řídil instalaci jeho v nové, velkolepé budově Cuijpersově. Fotografickou
publikaci Braunovu o obrazárně Rijksmusea opatřil textem vědeckým.
Značných zásluh si dobyl na poli dějin umění nizozem ;kého, jmenovitě založením časopisu: Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis (od r. 1877),
obsahujícího archivální výzkum a zprávy.

V Bologně zemřel v stáří 70 let náš krajan Jan KntiHtk-Stdio, rodem
z Plzně. R. 1818 byl členem studentské legie a potom odveden k vojsku;
a tak se dostal jako důstojník do Bologně v době, kdy v tomto městě byla
rakouská posádka. Později se věnoval učenému povolání, byl docentem, kustodem musea, na konci bibliothekářem a archivářem university. J. KmínekSedlo byl zvláště aegyptolog a vydal v tomto oboru některá pojednání vlašským jazykem.

i
i
Rada města Prahy zřídila poradni komissi znalců (architektů), která
J
bude dávat dobrá zdání o věcech, jež rozhodnou, co se z Prahy přestavbami,
!
novými stavbami, regulacemi a assanacemi v budoucnosti stane. Bude hlavně
Ina tom záležeti, pokud se exekutiva a znalci dohodnou, a co se týče zacho
vání historického rázu Prahy, pokud u těchto k platnosti přijde směr kon♦' ■
servativní, který nejméně platil v poslední době, kdy stavitel byl purkmistrem.
FI _____
1'
Z bývalých členů historického semináře české university K. Krofta
fvstoupil do přípravného, kursu Institutu pro rakouský dějezpyt při Vídeňské
j
universitě. — Za příčinou studií historických a literárně-historických meškají
U
toho času v Berlíně spolupracovníci našeho časopisu Dr. Boh. Navrátil a Dr.
Jan Krejčí. — Spolupracovník tohoto časopisu Dr. V. Novotný jmenován byl
S
konceptním praktikantem při zdejším c. k. místodržitelském archive.
t
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Messer Brunetto Latini, Dantův předchůdce a učitel.
Napsal Jar. Vrchlický.

I.

Úvod. — Brunetta Latiniho život a osobní poměr k Dantovi.
Čteme v XV. zpěvu Pekla Dantova o podivném setkání žáka
s učitelem v prapodivné společnosti. Starý grammatik Priscian, slo
vutný své doby právník Francesco z Accorsy, biskup Andrea de
Mozzi kráčejí zde s Brunettem Latinim v davu jiných sodomitů,
těch, kteří v žití svém hřešili proti přírodě a v třetím prstenu
sedmého kruhu pekelného pykají za svůj hřích.
Všimněme si, kterak se Dante chová k Brunettu Latinimu.
První oslovení jeví úžas, že v této společnosti s ním se setkává:
Vy tady^ ser Brunetto ?

Z toho právem souditi lze, že vina Brunetta Latiniho byla
v životě veřejném ne-li vůbec neznáma, aspoň úzkostlivě tajena, když
o ní ani jeho intimní žák potuchy neměl a zde svůj úžas takto
vyjadřuje. Brunetto Latini odpovídá:
.... >Snad bude vhod ti, synu milý,
když s tebou půjde — tlum ať dále spěje —
zpět Brunetto Latini malou chvíli?«
A Dante:
.... Zcela z duše mé se děje;
i posadím se s vámi, jestli chcete,
když ten, s nímž tady kráčím (Virgil), tomu přeje.
Načež odpovídá Brunetto Latini:
>O synu — . . kdo z této tísně kleté
na chvilku zde se zastaví v svém chvatu,
sto let pak leží, nechť jej oheň hněte.
Jdi, půjdu vedle lemu tvého šatu,
pak dohoním svůj zástup dosti záhy,
jenž v pláči pro svou věčnou muku lká tu.«

Ale Dante netroufá si sejiti s dráhy, by kráčel těsně vedle
něho. Výslovně připomíná
.......... hlavu schýle,
jsem Šel jak člověk, jenž jde v úctě . . .
V dalším postupu děje rozvine se mezi oběma rozhovor, který
se točí hlavně kol místních poměrů, výstrahou básníkovi, by střehl
č. č. H. III.
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se svých vlastních krajanů a především fiesolských (lidstvo zaslepené»
jež v sobě z hor má cosi od kamene), a končí se z úst Latiniho věštbou
pro Danta plnou budoucí jeho slávy. Pro nás je nejdůležitější tato
odpověď básníkova:
»Byť tužby mé se zcela vyplnily,
.... vy byste lidské těla svazky
byl ještě neopustil, mistře milý!
Neb tkví v mém duchu obraz váží lásky
ten otcovsky a drahý* nenadále
jenž se mnou sdílel ony blahé zkazky,
jak zvěčňuje se člověk v žití stále;
jak drahé mi to* vždycky zvistovati
chci* dokud budu živ* ku váži chvále.

Familiárnost prvního oslovení ustupuje úctě žáka k učiteli.
Vyciťujeme plně nejen z oslovení »obraz vaší lásky, ten otcovský
a drahý«, ale tušíme i spolu, čím byl Brunetto Latini Dantovi.
Vedl jej k nej vyšším hrotům lidského poznání, k tomu, »čím zvěč*
ůuje se člověk v žití stále.«
A rovněž konec rozhovoru jest pln smíru a vítězství pro milo
vaného mistra, k němuž oddanost a lásku zastíniti nemůže ani toto
setkání s ním v luhu pekelném. Dí Brunetto Latini:
»Lid, s nímž se nesmím sejít zde, nuž vřele
chci Poklad svůj ti ještě poručiti,
víc nežádám si, neb v něm žiju cele.«
A Dante dodává:
Pak obrátil se a z těch zdál se býti,
o sukno zelené již běhávají
ve Veroně a v závody se řítí,
Však ne co ztrácejí — leč vyhrávají.

Není pochyby, že nebýti této nesmrtelné episody »Božské ko
medie«, byl by messer Brunetto Latini, přese všecky své skutečné
a na dobu, v které žil, velké zásluhy, přese všecku práci celého
dlouhého života, padl u širších kruhů v zapomenutí. Ale Dante»
dle vlastních, jinde pronesených slov »hned náplast zjednal ráně«.
Uvádí svého učitele v podivné společnosti, odsuzuje a trestá jej
dle spravedlnosti, ale v tom již a tím zachraňuje jej v básni své
lidstvu. Messer Brunetto Latini žije a žiti bude, pokud se čisti
bude báseň Dantova. Jinak sotva jen odborník by sáhl k jeho dílům
většinou nepřístupným, ale zvěst velkého Florenťana, nezapírající
v ničem úctu a lásku a vděčnost k bývalému svému učiteli, klestí
cestu i po letech nejen k osobě, nýbrž i k práci jeho.
Způsob, jakým Dante na místě tak hnusné neřesti zachází
s bývalým učitelem svým, potírá v zárodku starou již námitku, že
se zachoval žák k učiteli svému nevdiin^ odhaliv kruhům budouc
nosti nejširší a nejvzdálenější pečlivě skrývané slabosti svého mistra
a předchůdce. Kdo tak mohli souditi, neměli pravého pojmu o spra-
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vedlnosti básnické, jíž se Dante ani na vlastní osobě své nezprone
věřil, odsuzuje sebe sama mezi hrdé a pyšné, »jimž sešijí tam
(v Očistci) jednou víčka obě,« ale zároveň nevycítil též té měkkosti
a něhy, která jest ztajena v celé scéně, jíž Dante vedle jiných
míst dokázal, že mu sluší přívlastek «svrchovaného mistra hněvu'
i úsměvu«. Co tu při veškeré objektivní přísnosti vře ztajené něhy
a přítulnosti, co pravé, oddané a synovské lásky)
Však opusťme již báseň a hleďme si na základě přístupných
pramenů posunouti k sobě trochu blíže historickou a literární po
stavu tohoto messera Brunetta Latiniho, bývalého učitele a v jistém
slova smyslu i poetického předchůdce Dantova. Jako poeta nesáhá
ovšem ani po kotníky svému vděčnému, úctyplnému a přece přís
nému žákovi. Je prostý veršovec, rýmař, jeden ze zákopníků, kteří
pozdějším klestili dráhu. Ale jest také zároveň na svou dobu veliký
učenec, který objímá svůj čas, který zná dle možnosti minulost
a jeví čilou snahu, to, co ví, sděliti s jinými. Jeť on snad první
soustavná hlava mladé kultury italské a vůbec jistě první., kde jde
o domácí jazyk vůči latině a oblíbené tehda frančině. Velké dílo
své, které tak vřele odporučuje svému žáku, o němž i v »Pekle«
praví:
víc nežádám si, neb v něm žiju cele,
psal ovšem věren panující módě francouzský, avšak básnické jeho,
jaksi více populární zpracování, psal již jako žák jeho, Dante, řečí
obecnou, každému srozumitelnou.
Messer Brunetto Latini pocházel ze staré a šlechtické rodiny
florentinské původem »dalla Lastra alla Loggia«, předměstí florentinského. Při vzniku politických stran Guelfů a Ghibellinů přidrželi
se Latini strany guelfské. Málo jest celkem známo o předcích
jeho. Děd jeho, messer Latino, byl priorem cechu obchodníků
a umělců roku 1204; Ugo, jeho strýc s otcovy strany zasedal
v obecní radě kolem r. 1255, v době, kdy se jednalo o ratifikaci
nějakých obchodních smluv se Sienou. Otec Brunettův slul Bonaccorso. Brunetto Latini záhy proslul učeností, avšak i též věhlasem
politickým. Byl před tragickou bitvou u Montaperti vyslán k Alfon
sovi Kastilskému od republiky, aby žádal ho o pomoc. Ale po pádu
strany své byl nucen, jako jiní, opustiti vlast, i odebral se do Fran
cie, do vyhnanství. Zde napsal onen svůj »Poklad« (Tesoro), který
tak vřele odporučuje Dantovi v citovaných již verších. Při obratu
ve prospěch strany guelfské se vrátil domů, stal se tu notářem,
bojoval ve válce s Pisanskými a redigoval smlouvu míru mezi oběma
republikami. Roku 1287 stal se volbou priorem, kteráž důstojnost
se opakovala v jeho rodině i později v letech 1385 a 1389. Zemřel
1294, rod jeho vymřel podle'Lorda Vernona (Infemo II. 515)
v století sedmnáctém. Toť jest krátké historické resumé, jak je
5*
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uvádí Scartazzini ve své nejnovější »Enciklopedia Dantesca, dizionario critico e ragionato di quanto conceme la vita a le opere di
Dante Alighieri« (Hoepli Miláno 1896) L pag. 1110. *)
Stručnou zprávu Scartazziniho, skoro doslovně svrchu uvedenou,
srovnávám s krátkým životopisem Brunetta Latiniho, který jest při
pojen k bibliograficky vzácné, třeba jinak nekritické edici jeho děl,
již mám před sebou, a která vyšla v Neapoli r. 1788 nákladem
Tommasa Chiappariho, z které též cituji další potřebné doklady.
Řekl jsem, že pokládám vydání to za kriticky nesprávné. Důvod
k tvrzení tomu v tom shledávám, že jest přitištěna taková bezduchá
a filologicky nemožná slátanina, jakou jest — přese všecky po
známky a výklady edice, stejně nesrozumitelné jak text sám —
obskurní pamflet známý pod titulem »Pataffio«. Tato — burleska
jest málo řečeno — podivná skladba sotva mohla vyplynouti z péra
Brunetta Latiniho, a hned za ní je otištěno »Tesoretto«, poetické
a populární zpracování velkého jeho díla francouzského. To nekritičnost vydavatelovu dosti zřejmě dokazuje.
Z literárně historické noticky edice naší jest patrno, že rok
narození Brunetta Latiniho určití nelze.2) Dle všeho zdá se, že
nešťastná bitva u Montaperti sběhla se dřív, než jeho politické poslání
bylo vykonáno. Rovněž nelze bezpečně a určitě vyšetřiti, jak dlouhý
byl jeho exil ve Francii. On sám se zmiňuje v »Pokladu« (II. kap.
29) o vyhnání své strany z města a sebe též jmenuje. Na začátku
svého komentáře k Ciceronově »Rétorice« udává rok 1260 jakožto
začátek svého exilu. Tento nemohl dříve býti skončen až smrtí
Manfredovou u Beneventa (26. února 1266). Zde vznikl jeho »Po
klad«, jejž prý proto psal francouzský, že tam žil, a že frančina byla
za oné doby nejen více rozšířená a obecná, nýbrž i nejvíce líbezná
(sopra tutte lingue piů comune e piu dilettevole). Taktéž i hostitel
neb mecenáš či přítel, který jej v době vyhnanství přechovával, není
jménem znám. Brunetto Latini mu sice z vděčnosti svůj »Poklad«
připsal a mluví o něm nejednou s velkou úctou a láskou, ale, kdo
byl, neprozradil. Dle jiných zpráv či domněnek žil v oné době
Brunetto v Paříži a učil zde filosofii. Starý životopisec našeho vyi) Při této příležitosti probírá Scartazzini spornou otázku z doby novější,
má-li se psáti Brunetto Latini, či Latino. Řeší ji tím způsobem, odbývaje ji
jako docela zbytečnou, že, kdyby byl messer Brunetto při křtu byl dostal
jméno dědovo, byl by se musil ovšem psáti Latino, avšak křestní jeho jméno
jest Brunetto a Latini jest jméno rodinné, které se dle jiných analogií nikdy ne
měnilo. — 2) Luigi Gaiter, který ve Veroně roku 1878 vydal na základě Chabaillově starý překlad »Pokladu« Bona Giamboniho, klade narození Brunettovo
do roku 1220. Byl by tedy Br. L. o 45 let starší Danta. Uvádí, že název »ser«,
který mu Dante první přiložil, a po němž jej ostatní opakují, ukazuje na
hodnost notáře, kdežto na hodnost sekretáře republiky ukazuje titul >dittatore del Comune«. Podobnou hodnost zastával též troubadour Piero dalle
Vigne, sekretář Fridricha II., o němž Dante se šíří ve zpěvu XIII. Pekla.
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dání připisuje mu dále též účastenství v trojspolku Florentinských,
Janovských a Lukeských proti Pise a přičítá jeho zásluze vznik
školy rétorické a filosofické ve Florencii i velkou snahu o zvele
bení latiny i mluvy domácí. Autor nazývá jej docela vynálezcem
a tvůrcem terciny, jíž prý podal vzor Dantemu ve svém »Pataffiu«,
a velebí jej jako otce a zakladatele domácího písemnictví. Uvádí,
že Dante i Quido Cavalcanti byli žáky jeho, a šíří se o vlivu La*
tiniho na Božskou komedii.
Rok úmrtí Brunetta Latiniho jest rovněž nejistý. Starší zprávy
uvádějí 1294, Villani 1295. Pochován byl ve své farnosti v kostele
»di santa Maria Novella«, kde prý i jeho obraz (od Giotta) se za
choval. V pohřební kapli Dantově v Ravenně jsou čtyry medagliony
představující Cana grande, Virgila, Quida Cavalcantiho a Brunetta
Latiniho.
Podobizna připojená k citovanému již námi vydání Chiappariho
ukazuje muže v letech dospělejších v obvyklém hávu státního úřed
níka své doby, notáře a učence. Tahy nesou jistý znak unavenosti
a umdlení. Nos, jako u podobizny Dantovy, jest orlí, koutky rtů
svislé, oči pod vysokým zbrázděným čelem jsou zapadlé, malé,
však pronikavé, brada energicky vystupuje, líce jsou vpadlé, hlava
kryta jest kápí Dantovskou, již ovíjí legendární vavřín.
Abate Mehus učinil sbírku všech chvalořečí o Brunettu Latinim
pronesených. Tiraboschi, jeden z prvních průkopníků moderní kri
tiky Dantovské, srovnal je a konstatoval, že všichni pozdější spiso
vatelé opisovali své předchůdce Giovanniho a Filippa Villani-ův.
Stačí tudíž uvésti úsudky těchto dvou místo ostatních.
Giovanni Villani, dotknuv se smrti Brunetta Latiniho, připojuje:
»Byl velký filosof a svrchovaný mistr rétoriky jak v moudrém roz
hovoru, tak i v moudrém péře. Byl »dittatorem« obce naší, ale
byl človlk světský (ma fů mondano uomo). A o něm zmínku činíme,
jelikož byl počátkem a mistrem »in digrossare di Fiorentini«
a učil je dobře mluviti a souditi a říditi obec naši dle zásad poli
tických. <
Filippo Villani praví: »Brunetto Latini byl professí filosof,
úřadem notář a požíval pověsti slavné a byl věhlasný. Muž, lze-li
říci, hodný, aby přičten byl ke zkušeným a starým orátorům. Byl
čilý, učený a svérázný, překypující jistými v řeči obraty líbeznými,
ale ne bez přísnosti a vážnosti a skromnosti, která dodávala jeho
rozmarným řečem záruku pravděpodobnosti nejveselejší, řeči líbezné,
jíž často až k smíchu ponoukal. Byl dbalý úřadu a přece dvorný,
byl ochotný, přísný a vážný a celým chováním svým ctnostný
a šťastný, že mohl duchem nejpřísnějším snésti všecky urážky zuřivé
své otčiny s největším klidem a moudrostí.«
Proti těmto velebícím hlasům ozývají se dvě vážné námitky.
První, že byl dle svědectví Dantova ser Brunetto potajný chlipník
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proti přírodě, a druhá, dnes dle všeho pouhá domněnka, že byl
autorem ošklivého pamfletu »Pataffio«.
Na obě námitky jsme již narazili. Dante skoro proti vůli své
setkává se se svým učitelem v kruhu sodomitů a šetří jej, jak jsme
ukázali, jak jen může. Villani v chvalořeči své vytýká, že byl »uomo
mondano«, a Brunetto Latini ve své básni sám celkem k tomu
se přiznává:
E poi ch' io son mutato
ragion ě che tu muti;
chě sai che siam tenuti
un po co mondanetti.
(Cap. XXI.)

Ale toto *poco« dosti povídá. Však, že byl by autorem »Pa
taffia*, této >piú triste e pazze cose, che s’abbia mai viste ľ Italia,«
jak dí Perticari, tohoto »sozzo breviario de’ bagascioni e de’ pederasti« jak praví Monti, po důkazech, které v této záležitosti provedl
Francesco del Furia, dobře věřiti nemůžeme. Žádný ze současníků
neb pozdějších autorů, kteří o Brunettu Latinim psali, o něm jako
o autoru »Pataffia« se nezmiňuje. Ani Domenico Aretino, ani Buti,
ani oba Villaniové, teprve mnohem později Benedetto Varchi v svém
>Ercolano< označil Brunetta Latiniho autorem »Pataffia«, ale zmýlil
se v tom patrně o celé století. Tenkrát, kdy žil Brunetto, nebylo
v Itálii ještě ani tuchy o takové poesii. Důkazy filologické i histo
rické toho rekapituluje Gaiter ve vydání »Pokladu« již citovaném.
Brunetto Latini není tedy se stanoviska moderní kritiky autorem
»Pataffia*, této obscení slátaniny století pozdějšího, a je proto zcela
pochybené tvrzení, že by byl dokonce »Pataffiem* dal vsor Dantovi
k tercinám »Božské komedie«. V čem a kde a jak byl v skutku ser
Brunetto Dantovým předchůdcem, vyšetříme v poslední části tohoto
článku, kde jednati budeme o authentických dílech sekretáře repu
bliky florentské a kde na základě nejnovějšího bádání i vlastního
názoru osvětlíme poměr děl Brunetta i Danta. Zatím jde nám jen
o osoby a styk jejich životní.
Zvali jsme posud všeobecně v širším slova významu Danta
žákem Brunetta Latiniho — na základě udaném básníkem v cito
vaném již místě »Božské komedie*. Avšak výraz mistr neb učitel
připouští snadno různý výklad, a nám zbývá přesné stanovení tohoto
poměru. Byl vskutku Brunetto Latini v nejužším slova smyslu, jak
si to představujeme, Dantovým učitelem? Odpověď první dává
Dante na to sám, když praví:
.... tkví v mém duchu obraz vaší lásky
ten otcovský a drahý, nenadále
jenž se mnou sdílel ony blahé zkazky,
jak zvěčňuje se člověk v žití stále ....

Výrok tento postačil úplně Boccacciovi; pravíť ve svém ko
mentáři, »že tímto ukazuje autor, že od tohoto ser Brunetta se
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učil filosofii«. Mínění toto zavládlo obecné, až kritický Tiraboschi se úzkostlivěji přidržel znění textu Dantova a začal klásti
neobvykle hlavní váhu na slovo »nenadále« (v originálu určitěji)
»ad ora, ad ora«, z čehož redukoval, že jen ob čas, jen nikdy míval
mladý Alighieri s Brünettem vážné rozhovory filosofické, že však
z toho nijak nenásleduje, že by byl býval Dante v pravém slova
smyslu žákem, t. j. navštěvovatelem výkladů, které prý dával Brunetto
Latini privátně výboru florentinské mládeže. Proti tomuto novému
pojímání poměru mistra či učitele a žáka se ozvala opposice; Fauriel,
Balbo, Ginguéné, Fraticelli a Maffei drželi se svědectví Boccacciova;
Todeschini, Imbriani, Wegele, Bartoli a Scartazzini přisvědčovali
opět Tiraboschimu, a podařilo se jim zatlačiti mínění starší; proti
nim darmo polemisovali Gatter a Sundby. Professor Scherillo
v článku svém, v »Nuova antológia« novembre 1888 uveřejněném,
ukázal k této citelné mezeře v bádání Dantovském a poznovu na
razil na otázku v sebraných svých studiích nazvaných »Několik
kapitol ze života Dantova« (Torino 1896.) Dnes jest přání jeho aspoň
částečně vyplněno. Ausonio Dobelli podjal se namáhavé úlohy, zjistiti
přesně literární poměr Dantův k Brunettu Latinimu a výsledek
svých pracných studií podává v VIL —VIII. svazku výborného, pouze
studiím Dantovským zasvěceného sborníku »Giomale Dantesco«
(číslo říjnové 1896), kde vyplňuje jeho práce, v této otázce defi
nitivní, víc než plných třicet stran.
Je to práce vskutku mravenčí, uvážíme-li, že autorovi bylo
stejně a dokonale ovládati nejen celé dílo Dantovo, nýbrž i celé
dílo Brunetta Latiniho, aby vystihnul stejnosti i odchylky v názo
rech obou a vytkl místa příbuzná, analogická neb na prosto se
různící a odchylná. Nad to bylo autorovi ovládati celou literaturu
této otázky, která již dle jmen svrchu vytčených z obou táborův,
abych krátce řekl Boccacciova i Tiraboschiho, jest veliká a dosti roz
ptýlená i nepřístupná. Dobelli s minutiosností neobyčejnou vykonal
tento těžký úkol. Nechceme předbíhat! výsledku jeho, jejž si pone
cháváme na konec, a který bude na místě teprve, až budeme mluviti
o poměru dél Latiniho a Danta. Prozatím nám běží jen o poměr
osob, o styk přátelský, o otázku, byl-li Dante přímo žákem Brunetta
Latiniho, či zdali jen z nahodilého styku s ním a občasných roz
hovorů (ad ora, ad ora) se dával poučovati. Této otázky ani
pracná studie Dobelliho definitivně nerozhodne. Člověk může býti
žákem i mrtvých (Kanta, Schopenhauera atd.) pouze na základě jich
spisů, a žákem oddaným a fanatickým. Dante se sám přiznává
k osobnímu styku s Brünettem Latinim, jde tedy jen o míru tohoto
styku, a tu vězíme právě v nejistotě následkem nedostatečných
pramenův a myslím též poněkud následkem úzkostlivého čtení
a z něho pochodící interpretace Tiraboschiho. Je to mé zcela
osobní mínění, jemuž váhy nepřikládám, ale které spíš jako cizinec
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než Vlach mohu pronésti, že mně totiž ono osudné »ad ora, ad
ora«, z kterého vznikl celý spor, příliš neimponuje. Proč? Jednoduše
proto, že jest na konci verše, že jest rýmem terciny, a každý prak
tický básník ví, co všecko se neudělá někdy k vůli harmonickému
zcelení sloky. Kdyby ono »ad ora, ad ora« stálo v prostředku neb
na začátku terciny, mělo by pro mne váhu daleko pádnější a více
rozhodující, ale právě to, že jest nutným zvukem k doplnění terciny
(předchází ancora, accora a nutně následuje ad ora), zdá se mi,
že zde Tiraboschi přehlédl techniku básnickou a že příliš přisáhal
na slovo mistrovo. Scartazzini vykládá »ad ora« = sovente t. j.
často. Stýká-li se někdo s někým často a s ním své náhledy vy
měňuje a je jako Dante za své přijímá (což Dobelli svou studií
pracnou stkvěle dokázal), pak nevidím věru valného rozdílu v tom,
je-li již stálým, řekněme pravidelným, zapsaným žákem jeho anebo
jen *ob čas« — volnější výklad slova »ad ora«, asi jako naše
»druhdy« v pravém svém významu — jeho přívržencem. S mého sta
noviska je celý spor přehnaný. Ať již Dante měl osobní účast na
pravidelných výkladech o filosofii Brunetta Latiniho, ať jen pri
vátně buď při návštěvách a procházkách s ním o nejvyšších zá
hadách lidstva hovoříval, zůstane konečně jedno, když výsledek,
totiž dílo jeho, svědčí o velkém vlivu, který měl mistr na svého
posluchače.x)

Scartazzini soudí: Jest faktum nepopiratelné, že Brunetto Latini,
»velký fllosof a mistr svrchovaný rhetoriky«, (Villani VIII. 10) měl velký vliv
na duševní vývoj Dantův; ovšem nevysvítá ze slov básníkových (Peklo XV.
82—87) nutnost, aby byl jeho učitelem v pravém a vlastním slova smyslu,
spíš je to narážka na poměr Či poučení otce neb staršího přítele. Jinak
a o jiných učitelech Dantových bez výhrady nejlépe jest se přiznati, že
nevíme ničeho. (Scartazzini: Dantologia Cap. II. pag. 62.) A něco dále (pag. 66.):
Tvrdí někteří staří, že ser Brunetto byl pravým Dantovým učitelem, a s Balbem
v tom se snášejí i všichni moderní vykladači básníka. Ale těžko jest pochopiti,
že by Latini v oněch dobách po svém návratu z vyhnanství, zastávaje tak
důležitý úřad republiky, mohl současně, jak Benvenuto Rambaldi tvrdí, se
zabývati udílením hodin mládeži.
Scartazzini má tu na mysli výrok Rambaldiho >Et non solum docebat Dan
tem, sed et alios juvenes florentinos, unde multos feci magnos eloquentes et
morales«.
Jedno vždy zbývá nepopiratelné, skutečný vliv nauky Latiniho na Danta,
který se jeví, jak Dobelli ukázal, v jeho díle patrně; o bližších osobních stycích
se asi již sotva více dovíme.
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(Dokončení.)

Věku 16. dostalo se rovněž několik cenných zpracování. V oboru
však vnitřních poměrů neobjevila se žádná větší práce, což má svoji
příčinu v tom, že vydávání pramenů se zarazilo a zastavilo. Zastavila
se nejen Tomiciana, ale i listy Hosiovy. A. Pawinski vydal zajímavou
a pěknou práci »Mlode lata Zygmunta Starego« (Warszawa 1893) a
monografii »Ostatnia ksi^žna Mazowiecka« (Warszawa 1892). Tuto druhou
studii doplnil Ferd. Bostel prací stejnojmennou, našed nové prameny
(Kwart. histor. VI. 3. 1892). Týž napsal články »Nieznana relacya
o šmierci Zygmunta Augusta« (Kwart histor. VII. 3. 1894) a »Me
mory al z r. 1574« (Kwart. histor. IX. 1. 1895), mimo to seznámil ve
řejnost s »Edyktem Batorego z r. 1580.« F Koneczny v monografii
»Walter von Plettenberg, landmistrz inflancki, wobec Zákonu, Litwy
i Moskwy 1500—1525« (Rozpr. Ak. Um. Krak. 1. 28) odbývá le
gendu livonskou, která se vytvořila o osobě tohoto mistra. Manteufflův
»Úpadek paňstva inflanckiego« jest bezcenný (Przewodnik nauk, i lit.
1895).
Důležitá jest publikace T Wierzbowského o biskupovi Uchaňském
pod t. » Uchansciana*« jichž V. díl vyšel pod t. »Jakob Uchaňski, arcybiskup gniežnieňski (1502—1581), monografia historyczna« (584 str.
Warszawa 1895). První čtyři svazky obsahují prameny sebrané autorem
v archivech a bibliothekách celé Evropy. Svazek 5. podává zpracování
a resultáty. Zpracování, založené na základě všeobecně historickém, jest
značnou kořistí dějepisu vůbec. Slabou stránkou autorovou jest, že ne
rozumí dostatečně středověku a proto leccos mylně pojímá z přechodné
doby mezi věkem 15. a 16. Co do Uchaňského samého jest spisovatel
toho mínění, že on jest vlastním původcem vítězství katolictví, a v celku
vážně má za to, že on položil základ »katolické reakce.« Mínění toto,
odporující naprosto všem dosavadním úsudkům, ovšem rozhodně nedá se
držeti. Naopak, právě prameny tak pečlivě Wierzbowským sebrané pře
svědčují čtenáře, že Uchaňskému bylo katolictví dosti lhostejné, jen když
mu zůstaly katolické hodnosti a důchody církevní; zůstaneť nadále pří
kladem primasa, který se co nejnešťastněji k hodnosti své dostal, a hlavou
strany toužící po církvi národní, rozhodnuté pro schisma; velice pode
zřelá zůstane upřímnost jeho ujišťování, že chce zůstati na půdě kato
lické a že usiluje jen o získání dissidentů. Wierzbowski chce při tom
udělati z Uchaňského velikého člověka, takový aspoň dojem máme ze
čtení; z pramenů však, o které se autor opírá, vidí se jasné, že primas
sám často dobře nevěděl, co chce. Dílo to tedy má cenu potud, pokud
registruje materiál; vzhledem na souhrn pramenů a množství sebraného
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materiálu musíme je počítati k publikacím velmi důležitým; autor však
nemá dostatečné schopnosti konstruovat!.
Mezi nejnovéjší spisy náleží dílo Poznaňského biskupa Edv. Likowského »Unia brzeska« (Poznán 1896), monografie velké události
historické, tak nemilé velebitelům schismatu. Již Orest Lewicki, professor
university kyjevské, Rus a pravoslavný, prohlásil, že jest zpozdilé vy
světlovat! si náboženskou unii Rusi s Římem jen působením jesuitů
nebo pronásledováním pravoslaví od vlády polské, hledaje příčiny v lůně
církve samé. Likowski ukazuje, že myšlenka unie vyšla od Rusův samých.
Práce tato opírá se o prameny, o značné množství materiálu archiv
ního a používá náležitě i literatury ruské. Úvodní části, jež líčí krátkými
rysy poměr církve pravoslavné k Římu před unií břesťskou, lze vytknouti,
že v ní nedošlo povšimnutí dílo Lewického, Powstanie Šwidrygielly, a
že o Kazimírovi myslí, jakoby byl přál unii, kdežto král tento měl by
platiti za protivníka jejího. Velkou zásluhou spisovatelovou jest, že upo
zornil a svědectvími pramenů ruských dokázal, že Rusové před unii
břesťskou hromadně přecházeli k církvi římské; unie měla to právě
zameziti. Církev pravoslavná byla plná kacířství; nauky arianské, kalvinské a anabaptistické přijímalo i duchovenstvo, jako nauku církve vý
chodní; biskupové neměli naprosto theologického vzdělání. Pravoslavná
šlechta pohrdala popem a pokládala jej za sedláka, na něhož nejednou
uvalovala robotu; v záležitostech víry přizpůsoboval se pop choutkám
ruského šlechtice. Kníže Konstantin Ostrožský snažil se zreformovati
církev pomocí unie; nemaje však pojmu o theologii, sám šířil kacířství,
chtěje > opraviti některé věci v církvi, zejména v příčině svátostí a jiných
vynálezkův lidských^ a když nenalezl souhlasu pro podivnou směs svých
náboženských názorů, čerpaných ze všech sekt 16. věku, když církev
pravoslavná nechtěla se poddati jeho vůli, postavil se pak proti unii.
S polské strany na unii pomýšleli nejprve jezuité, ale potom, dle mínění
spisovatelova, od záležitosti té se odchýlili a v praktickém provádění
unie vůbec ani se neúčastnili. Dále se líčí boj proti unii a následující
reakci, jejímž výrazem jest obrácení metropolity Smotrzyského; spis
sáhá obsahem svým asi do r. 1630 a opravuje mnoho mylných dosud
ustálených mínění; na př. metropolita Rahoza nikterak nenáleží k tvůr
cům unie; Ivovský biskup Balaban přistoupil k ní zprvu jen z osobních
pohnutek; za to Bernardovi Maciejowskému, který byl nejprve na bi
skupství Luckém, třeba přičíst! veliké účastenství. Zřídlo unie tkví ve
sjezdě čtyř vladyků v Belzu r. 1590, před synodou v Břešti Litevském, která potvrdila jejich deklarace. Jest to na ten čas nejlepší mo
nografie toho předmětu; a jest velmi dobře psána, velmi bohata infor
macemi; předmět však vyčerpán ještě není a očekává další pracovníky.
Některé části díla Likowského vycházely dříve v měsíčnících. Tím
se vysvětluje, že některé jednotlivosti opraveny jsou v rozpravě Ivana
Franka, 1 dziejów synodu brzeskiego r. 1596 (Kwartalnik histor. 1895,
DL seš. 1.). Práce tato věnována jest kritice polemického spisu sepsa

Historiografie polská v posledních letech.

75

ného mezi r. 1600 a 1605 p. t. »Perestroha žilo potrebnaja na potomnyje časy pravoslavným christianam. < O toto dílko opírali se dosud
historikové unii nepřízniví jako o jistý pramen dějepisný. Franko uka
zuje na jeho nespolehlivost. Autor tento, Rusín, Polsku nepříznivý) jest
v historickém bádání objektivní a píše, jak mu nestranné bádání o pra
meny se opírající psáti velí.
Dávno již žádné dílo nedosáhlo tak jednomyslného uznání jako
spis Kazimíra Morawského^ Andrzej Patrycy Nidecki, jego žycie i dziela.
(Kraków 1892. Nákl. Akad. Um.). Spis tento v ohledu literárním při
pomíná znamenitostí svou bezmála dílo Szajnochowo »Jadwiga i Jagiello.«
Nidecki (1522 — 1587) byl filolog-humanista, proslulý vydavatel fragmentův Ciceronových; cizí dějepisci humanismu a filologové nikdy na
něho nezapomněli, ale Polákům objevil jej teprve K. Morawski tímto
dílem. Život Nideckého poskytuje autorovi příležitost psáti o poměrech
na dvoře královském (nejlepší dosud zprávy o kanceláři královské),
o působnosti biskupů polských v době humanismu a téměř o všech
znamenitějších osobách tehdejších, zejména o Zamojském, Anně Jagellovně a o Bathorym. Padovská akademie, Robortello, Manutius, Sigonius,
FalloppiOj Guillandinus, Muretus, poprvé jazykem polským náležitě vy
líčeni — polský humanism pak poprvé sestaven v synthetickou jakousi
kostru. Oddíl »Kierunki duchowe za Batorego« jest základem k dějinám
kultury polské, a celý spis dílo v tomto ohledu monumentální. — Autor
neobmezuje se věcmi literárně humanistickými. Zejména v druhé části
rozšiřuje proud vypravování často na záležitosti politické, stopuje
poměr Nideckého ke králi Štěpánovi; máme tu také znamenité odstavce
o Anně Jageliovně, o působnosti Zamojského v těchto letech, o válkách
s Moskvou, mnoho nových podrobností a takové dějepisecké vystižení
doby, že spis, ač jaksi jen biografie zapomenutého učence, ve skuteč
nosti jest nejdůležitější snad studie k dějinám polským XVI. věku
vůbec a zároveň jediná podobná studie z posledních let. Spis mimo
to psán jest vřele a ačkoliv velmi kriticky, přece s velikou vřelostí,
již přenáší na čtenáře. Vždyť spisovatel zamiloval si věk 16., »když
zasedali jsme u velikého stolu Evropy, že ve výměně myšlenek a citů,
které lidstvo zajímaly a jím otřásaly, ozýval se hlas polský a nebyl po
slední« ; tento právě význam Polska 16. věku, spojení jeho s Evropou,
autor znamenitě vylíčil s hlediště všeobecně-evropského. Kdyby spis
tento napsán byl v nějakém obecnějším jazyce, byl by zařazen mezi
nejlepší spisy literatury evropské; stojí za překlady.
Adolf Pawinski vydával od mnoha let ve Varšavě společně s Ale
xandrem fablonowskjm »Žródla dziejowe« k vnitřním poměrům země.
Máme dosud 21 svazků. — Zvláštní sérií této publikace jest sbírka
»Polska XVI. wieku pod wzgl^dem geografiezno-statystyeznym.« Vyda
vatel stává se tu vůči pramenům svým pravým ředitelem novověké
statistické kanceláře; nikdo lépe nežli on neumí odpověděti na otázku:
jaké bylo Polsko? Předešlého roku vyšel svazek věnovaný Mazovsku.
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Popsána tedy a vylíčena tato provincie co do historické rozsáhlosti,
konstatována její rozlehlost, administrativní rozdělení, poměr krajů k vé
vodstvím, jejich rozdrobení, hustota obyvatelstva, poměry církevní, sta
vovské, rolnické, městské a t. d. Bylo tam 30 krajův, některé sotva
po 5 mil2, 94 měst a městeček, 1019 obyvatelův na míli2, kdežto
v téže době ve Velkopolsku poměr tento vyjádřen jest číslem 807 a
v Malopolsku číslem jen 675. Královských statků bylo sotva 5%, ostatek
všecko vsi šlechtické.
A. Jabtonowski věnuje se hlavně bádání zemí ruských. Dříve zpra
coval již Volyň a Podolí; nedávno vyšly ve »Žródlach dziejowych«
v sérii »Polska XVI. w.< 2 svazky (IX a X.) věnované Ukrajině, t. j.
vévodstvím Kyjevskému a Braclavskému. Bylo tam 10°/0 statků ducho
venských, 24°/0 královských a 66°/0 privátních. Neustálé nájezdy tatar
ské byly příčinou, že přes veškeré úsilí kolonisační připadá jedna ves
sotva na l1^ míli2; hustota obyvatelstva obnáší v severním Kyjevskú
117 hlav na míli2, v jižním sotva 97 hlav; v Braclavském vévodství
194 hlav. Čísla tato důležitá jsou v jedné věci: Kozáci postavovali
snadno deset a více tisíc ozbrojenců; bylo to z toho tak řídkého oby
vatelstva ukrajinského ? Již dávno dohadováno, že živel kozácký nebyl
výtvorem ukrajinské Rusi, nýbrž celé říše Polské; nyní číslice poskytují
pro to nevývratného důkazu.
Obyvatelstvem Ukrajiny v ohledu národnostním obírá se týž Jabionovski v článku »Etniczna postač Ukrainy w epoce zjednoczenia jej
z Koron^« (Kwart. hist. VIL 3. 1893). Až do návalu Mongolův byli
obyvatelé Ukrajiny turanští kočovníci; ještě v XV. století mělo tu pře
vahu kočovnictví. V době litevské obyvatelstvo toto mísí se s Rusy, a
vsi bývají »již ruské, ale patrný v nich jest kvas turanský.< Po vpádu
Mendli-Gireje má převahu již obyatelstvo ruské, zejména pak běloruské.
Teprve daleko ve stepi, v Zádněpří a nad Buhem jest osadnictvo maloruské. Prvek severní, velkoruský, moskevský, v osadnickém ruchu na
prosto se nesúčastnil. Více bylo Valachův; Polsko poskytovalo hlavně živlu
vojenského. Samostatnosti národní Poláci tu nezachovávali, nemajíce v celé
stepní Ukrajině ani jednoho kostela latinského.
V polovici XVI. století jsou již četní »Kozáci < pokládáni od oby
vatelstva usedlého za nepřátele stejně jako Tataři. Název jejich sám jest
turanský a přikládán byl obyvatelstvu, které po nájezdu Mendli-Gireje
zabývalo se »tatarskou loupeživou živností«. Byli již poruštěni, a po čase
vyvinula se z nich zvláštní společenská vrstva, která přibrala znaky
maloruské, ačkoliv nescházelo mezi nimi nejen Bělorusův nebo Valachův,
ale ani Polákův nebo -dokonce Tatarův. Ustavičné přibývání krve turanské trvá po celý věk XVI.
III. Století 17. a 18.
Na hranici XVI. a XVII. věku nejlépe jest umístiti dílo, jež dotýká
se doby i předešlé i následující a vyvoláno bylo studiemi při vydávání
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pramenů k odboji Zebrzydowského. Dílo to jest znamenitým doplňkem
prací Pawiňského o snémících: Alexandr Rembowski, Konfederacya
i rokosz w dawnem prawie paňstwowem polskiem (Bibliotéka ordynacyi
Krasiňskich. Muzeum Konstantego Šwidziňskiego Tom IX—XII (v jednom
svazku). Rokosz Zebrzydowskiego. Materiály historické s předeslanou
předmluvou i rozmluvou pod titulem: »Konfederacya i rokosz v dawnem
prawie paňstwowem polskiem, wydaí Aleksander Rembowski.« Warszawa
1886 — 1892, 1893. Vyšlo též ve 2. vydání jako zvláštní spis) doka
zuje, že vládní zřízení polské nebylo nějakou výjimkou v Evropě, nýbrž
jen jakousi obměnou stavovského zřízení celému západu společného,
pokud tam nenabyl převahy absolutism. Spis skládá se ze dvou částí.
První pojednává o věci té ve všeobecných dějinách, druhá specielně
v historii polské. Nedostatky feudalismu způsobily stavovské zřízení, a
toto vedlo všude ke konfederacím, které počátkem svým sáhají do
XII. věku; konfederace vyplývaly z povahy stavovského zřízení, jsouce
jeho nevyhnutelným doplňkem. Tvrzení toto podpírá spisovatel mate
riálem z veřejného práva všech státův evropských. Ve zvláštních oddílech
probírá stav měst a svobodných sedláků, pak instituce »stavů«, velmožstva pozemkového, městského a selského, stavy provinciální a generální,
formu repraesentace stavovské, vědomí jednotnosti mezi stavy a konečně
osvícený monarchism. (K poměrům českým vzat zřetel hlavně na zá
kladě Jirečka a Denise.) Všude platila zásada, že většina nemůže vnutiti
své vůle menšině, všude repraesentace stavovské vtíraly se do sfér praerogativ koruny, a konfederace usurpovaly přímo moc svrchovanou; kromě
jediné Anglie všude záležitosti veřejné opíraly se o zásady práva sou
borného, zejména o zásady smlouvy; kromě Anglie všude platila zásada,
že daň není povinností, nýbrž obětí, a výdaje státu že musí přizpůsobiti se jeho příjmům. Tisíceré podrobnosti, jež autor uvádí, vrchovatou
měrou vystačují k přesvědčení čtenářovu. — Druhá část konstatuje nej
prve, že i v Polsku byla organisace stavovská, již pak podrobuje bádání
touž methodou a v témž pořádku, jako v první části. Nejstarší jsou
městské konfederace z první polovice XIV. století, pak konfederace
šlechtické o desátky proti moci generálního starosty (ve Velkopolsku
za Kazimíra Velikého) při králi i proti králi a p. Stavovská repraesen
tace počíná teprve v XV. věku (1454, jinak 1468) a skládá se z du
chovenstva, šlechty a měst. Města sama ustoupila od sněmování koncem
století XVI., ale na znamení zásady účastnila se vždycky při volbě a
nastolování králův. Sněm a sněmík pojaty jsou úplně dle Pawiňského,
jehož děl již autor užil, a dodal sám četné nové příspěvky na konstato
vání, že ne sněm, nýbrž oněch 60 sněmíkův mělo moc svrchovanou.
Teprve r. 1677 získal sněm neobmezenou moc zákonodárnou aspoň
v oboru finančním. Byla tu sice snaha, aby sněm byl uznán představi
telem celé říše, a každý poslanec aby byl pokládán za představitele ne
vévodství, nýbrž celé říše, ale záměry tyto se nezdařily hlavně proto,
že trůn byl volební. Jakož také až do r. 1717 přesnou platnost měla
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zásada: >nic na nás bez nás,< a zásada tato vedla konsekventně k tomu,
že nebyla uznávána většina. Nedostatky ústavy odtud plynoucí mély na
hrazovat! konfederace, které v Polsku déle se udržely, protože celé sta
vovské zřízení déle přetrvalo. Konfederace byl akt legální, uznávaný ve
řejným právem; v době bezkrálovf představovala konfederace moc vládní.
Naproti tomu byl >rokoš« (odboj) nelegální, ač nescházelo pokusů na
lézt! proň právní theorii. — Ke konci díla míní autor, že theorie
o právním státě nedá se applikovati na novověké dějiny polské (jak to
učinil Bobrzyňski), neboť tu hledati dlužno vysvětlení v theorii konstituce
stavovské. Veliká tato práce Rembowského odhaluje množství podrob
ností z vnitřní historie Polska a jest dílem monumentálním, jež má dů
ležitost i pro historiografii všeobecnou; škoda, že psáno jest spletitě a
nepřehledně.
Věk XVII. zajímá od jisté doby historiky čím dále, tím více;
studie o něm jsou právě v plném proudu, ale jenom některé drobnosti
byly dosud uveřejněny. V nejbližší době dlužno právě z této doby nadíti
se obšírnějších prací.
Koztowski Stanistaw, Elekcya królewicza Wladyslawa Wazy na
tron moskiewski r. 1609 — 1612 (Przegl^d powszechny 1889 díl XXII
a XXIIL). Užito tu nových pramenů z archivu Czartoryských v Krakově.
Autor dokazuje, že mylné jest mínění, jakoby záměr dosaditi Vladislava
na trůn nezdařil se vinou otce jeho, krále Sigmunda. Kandidatura polská,
ať již Sigmundova, ať již Vladislavova, neměla žádných pevnějších zá
kladů v národě ruském, a o trvalém držení trůnu carského nemohlo
býti řeči; ani v Polsku projekt ten nebyl populární. Proti Smolensku
táhl král samovolně, bez svolení sněmu. Kdyby se ta výprava byla skon
čila nešťastně, bylo se obávati nového odboje, neboť bylo tu spiknutí,
a Gabriel Bathory pomýšlel na korunu polskou. Proto nechtěl král táh-’
nouti na Moskvu, pokud by nedobyl Smolenska, a u Smolenska nedostá
valo se mu nejednou prostředkův, neboť neměl ze země náležité podpory.
Darowski Adam, Elekcya Wladyslawa IV. na tron cárski. (Niwa
1892 Nr. 19—24.). Práce sepsaná dle tištěných pramenů ruských, jichž
však autor nevyčerpává. Velmi důležitý jest resultat, že Sigmund III.
vystoupil s kandidaturou svojí ne teprve r. 1610, nýbrž že hned od po
čátku chtěl býti zvolen za cara, hledě podržeti korunu carskou aspoň
do plnoletosti Vladislavovy. Spisovatel rovněž chrání Sigmunda proti
výtce, že jeho vinou rozbil se pokus dosaditi panovníka polského na
trůn carský.
Darowski Adam, Spory dyplomatyczne o Samozwaňców. (Bibliotéka
Warszawska 1894, březen a květen.) Nového pro vědu tu není nic,
ježto článek tento jest prostá parafrase materiálu zřídel ruských, vztahu
jících se k vyjednávání z let 1608 a 1615; prameny tyto, ač tištěné,
nenalézají se přece v každé bibliothece; rozprava tato může je tedy
nahraditi. Konstrukce tu skoro žádné není.
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A. Darowski, Polacy w Kremlu 1610—1612. Dzieje skarbca moskiewskiego (Przegl^d polski 1895 máj a červen). Dle pramenů ruských
dokazuje autor, že není pravda, jakoby polská posádka na Kremlu byla
vyloupila poklad moskevský. Plenění žádného nebylo. Užito bylo jen
části pokladu na žold vojsku a na obecné výdaje se zachováním úplně
legálního způsobu, s vědomím i svolením příslušných činitelů moskev
ských. Obšírný (vzhledem k svému obsahu) článek podává podrobné
informace jak k dějinám tohoto pokladu vůbec, tak i k pobytu Poláků
na Kremlu.
A. Darowski, Jeniec malborski. Szkic historyczny XVII. stulecia.
(Bibliotéka Warszawska 1895 čc., srpen.) Obírá se osudy metropolity
Filareta, internovaného po osm let v zámku marienburském; propuštěn
byl r. 1619, když syn jeho, Michal Feodorovič, dosedl na trůn carský.
A. Darowski, Zatargi o starostów pogranicznych 1618—1654. (Biblio
téka Warszawska 1894, listopad a prosinec.) Rozsáhlé citáty z ruských
pramenů, týkající se drobných pohraničných sporů (i o carské tituly)
v době válečné přestávky po příměří dyvilinském. Vzájemné rekriminace
neustávaly v té době ani chvilku, ani po zavření trvalého míru r. 1634.
V Moskvě připravují znenáhla již záležitost kozáckou.
Eugeniusz Barwinski, Przymierze polsko-austryackie z roku 1613
(Przewodnik naukowy i literacki 1895 listopad.) Velmi vítaný jest každý
příspěvek k poměrům polsko-rakouským za Sigmunda III., neboť jest
to pravá »terra incognita« polské historiografie. Autor ukazuje, že Ma
tyáš, ještě než dosedl na trůn Český, vypravil r. 1611 poselství
k Sigmundovi IIL, hledaje v Polsku pomoci proti Rudolfovi. Odpověď
Sigmundova jest neznáma. Po české korunovaci (24. března 1611) verbováno v Polsku vojsko proti Gabrielovi Bathorymu, který nechtěl uznati
vrchního panství Matyáše, jakožto krále Uherského. Sigmund to zapo
věděl, a vojsko již sebrané se rozešlo. Matyáš prosil o pomoc, ale ne
obdržel jí; neboť nastalo nedorozumění o Valašsko, které Matyáš chtěl
sloučiti s korunou Uherskou. Byly i pohraničné spory mezi zemí Vělufiskou a Slezskem. Poselství vypravené od Matyáše v listopadé r. 1611
má nejen zažehnati nedorozumění, nýbrž vésti i ke spolku. Sigmund
počal jednati o spolčení. V té době vystoupil Matyáš jako prostředník
mezi Polskem a Ruskem. Konečně však zavřen spolek, dle něhož Ra
kousko a Polsko mělo sobě poskytovat! pomoci pro případ vnitřní bouře,
jakož i proti vnějšímu nepříteli. Matyáš podepsal tuto smlouvu 23. března
r. 1613. Sněm polský ratifikoval ji teprve 10. dubna r. 1615. Autor
má za to, že smlouvu tuto dlužno pokládat! s počátku za tajnou, a po
zději ze zvláštních (neznámých) příčin publikovanou. Důvodů pro to
nemá; stačí konstatovat!, že ratifikace po dvě léta potkávala se s obtí
žemi, z toho však ještě nikterak nenásleduje, že by byl král původně
měl úmysl obejiti se bez ratifikace sněmu. Proti tomu svědčí ve smlouvě
zmínka o nástupcích (v říši volební!). — Sigmund doufal, že získá pomoc
Habsburkův proti Švédům a Rusku, Rakousko nadálo se pomoci proti
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protestantům. V předvečer války 301eté má smlouva tato veliký význam.
Autor opírá se o archivní prameny z archivu Czartoryských a z řím
ských »Tek« akademie nauk.
Hlavní novější práce o XVII. století jest objemný spis W. Czermaka. Piany wojny tureckiej Wiadyslawa IV. (Rozprawy Ak. Um. Wydzial historyczno-filozoficzny sv. 31.). Autor obírá se hlavně vlivem za
hraničné diplomacie na plány Vladislava IV., průběhem diplomatických
úmluv a stopováním skrytých intencí, jakož i skutečných zájmů hlavních,
států evropských vzhledem k zamýšlené velké výpravě na Turecko
Nových pramenů poskytly mu Bibliotheka Ossoliňských a Krakovské
Akademie; Lvov zejména má tak zv. >Teki Lukasa,< kopie to z ar
chivů francouzských, hlavně z aktů ministerstva des affaires etrangěres,
Krakov pak >Teki rzymskie,< které obsahují vedle vatikánských i vý
pisky z jiných archivů, mezi nimi i z benátského »Archivio di stato.«
Hlavní resultát jest, že Benátky hleděly Polsko vtáhnout! do války
s Tureckem, aby měly volnější ruce na Kandii, že si přály oslabení
Porty, ale nikterak nepřály si úplného zničení říše turecké, oč právě
šlo králi Polskému. Naproti tomu velmoži polští vůbec této války si ne
přáli ze sobeckých soukromých ohledů. Král, nemaje peněz, počítal na
zahraničná subsidia, jež ho zklamala. Přípravy k válce byly nerozvážné,
neboť vystupovaly proti konstituci polské, ač král viděl, že bez podpory
stavů ničeho nedokáže. Nejvíce zvědavými činila vždycky historiky otázka
poměru krále ke kozákům; dosti obecně bylo míněno, že Vladislav chtěl
užiti kozáků k velikému státnímu převratu, proti šlechtě, že chtěl takto
moc svoji povznést! a šlechtu přinutit! k válce s Tureckem. Bylo známo,
že r. 1646 král tajně smlouval se ve Varšavě s vyslanci kozákův; po
zději (po smrti jeho) Chmielnicki zneužíval jména jeho ve válce proti
říši Polské. Spisovatel ukazuje, že kozáci obdrželi r. 1646 jen 2 privileje (vydané však od krále samovolně bez účastenství stavů), z nichž
jeden dovoloval zvětšiti vojsko >regestrové< z šesti na dvanácte tisíc,
druhý pak zbrojení na výpravu černomořskou. Privileje tyto zůstávaly
až do pozdní jeseně r. 1647 tajně uschovány u Barabáše, plnomocníka
kozáckého, nejsouce použity a provedeny, neboť provádění jich učiněno
bylo závislým na jistých okolnostech, které se nedostavily; a tyto právě
dokumenty (žádných jiných nebylo), byvše Barabášovi ukradeny, poslou
žily Chmielnickému proti intencím královým a kancléřovým k odboji. Byl
tedy vliv králův na povstání úplně mimovolný; nicméně právě proto toto
tajné dorozumívání krále s kozáky bylo rozhodně chybné. Důležitá práce
tato opírá se o pozadí současné historie všeobecné a objasňuje mnoho
nejen z dějin polských, nýbrž i ruských, multanských, švédských, be
nátských a francouzských.
A. Kraushar, Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego admiraía i wodza Hollendrów w Brazylii, starszego nad armat^ koronn^
za Wiadyslawa IV. i Jana Kazimierza. R. 1592 — 1656. 2 sv. Peters
burg 1892. 1893. — Arciszewski byl velitelem dělostřelectva korun
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ního 1646—1650. V dobé válek kozáckých řídil obranu Lvova a účast
nil se výpravy zborovské. Odporoval všemu vyjednávání a radil přijmout!
velikou bitvu, ruče za to, že dovede krále s posilou ke Zbaraži. Když
zvítézil náhled kancléře Ossoliňského, aby se vyjednávalo, Arciszewski
složil úřad a ustoupil na vždy s jevišté. — Spis psán jest neobyčejné
rozvláčné.
W< Czermak, Polska wobec wyniku wojny trzydziestoletniej. (Przewodnik naukowy i literacki 1895 červenec.) Krátký, ale velmi dobrý
článek uvažuje o všeobecně historických následcích války 301eté. Obsa
huje dvé správné poznámky k dějinám polským: »Dynastická politika
Vasovců nestačí k vysvětlení následujících válek švédsko-polských, ježto
Švédsku šlo o »dominium maris baltici«; proto chyba se tu stala, že
Polsko se vyhnulo válce 301eté a nedopomohlo zavčas povaliti válečnou
moc Švédska. Rakousko bylo r. 1644—45 hotovo dáti Polsku Slezsko
za rozhodnou pomoc; zanedbání této příležitosti byla veliká neobratnost.
Henryk Sawczyňski, Sprawa reformy sejmowania za Jana Kazimierza
1658—1661. (Kwart. histor. 1893. VIL 2.) Práce tato probírá důkladné
a podrobně záměr ustanovení řádu sněmovního, který by učinil konec
rozličným zlořádům a nepřímo obmezil právo užívati líbením veto tak, že
by bylo fakticky přestalo existovati; proto zamýšleno odstranit! instrukce,
poslancům od sněmíků dávané. Sněm r. 1658 učinil v té věci jisté změny,
a následující sněm 1659 odkázal důkladné probrání tohoto předmětu
»konvokaci« zvolené k ratifikaci míru Olivského. Konvokace odevzdala
záležitost tuto radě královské, ale v této věc zanikla; projekt vypracován
nebyl. Opětné počato s tím r. 1661, ale dvůr již se o to na sněmě ne
staral, jsa zaměstnán provedením volby knížete d* Enghienského za života
králova. Práce Sawczyňského jest polemická odpověď na článek W. Czermaka, Próba naprawy Rzeczy pospolitéj za Jana Kazimierza. (Bibliotéka
Warszawska 1891 díl I.) Autor šířil se v ní o sněmě r. 1660, ač toho
roku sněmu nebylo, opíral se o prameny, které pokládal za neznámé, ač
byly tištěny před 25 lety, a literaturu předmětu a předešlá zpracování
úplně ignoroval.
T, Korzon, Elekcya za žycia króla (Výňatek z nevydané monografie
»Dola i niedola Jana Sobieskiego«) (Bibliotéka Warszawska 1895
listop.). Pojednání počíná se právě tam, kde se končí předešlé pojednání
Sawczyňského: od sněmu r. 1661. Dvůr byl připraven na občanskou
válku o francouzskou kandidaturu; švédské vojsko za francouzské peníze
mělo plán tento násilně provésti, a velení měl přejmouti sám kníže
ď Enghien. Sněmy z r. 1661 a 1662 prohlásily se proti volbě za
živobytí králova; podplácení ve velkých rozměrech nepomohlo. Jan Ka
zimír rozhodl se pro abdikaci již r. 1662; měl odjeti do Francie na
opatství, kdežto královna zůstati měla nadále ve Varšavě. — Druhá část
pojednání věnována jest spolkům vojenským 1661 — 1663, v nichž Sobieski
hrál úlohu »nejasnou a téměř obojetnou<, bera plat francouzský.
č. č. h. ni.
6
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IViktor Czermak, Potrójne šluby Jana Sobieskiego i Marysieňki
(Przevodnik nauk, i lit. 1890 listop., prosinec). Sobieski třikráte dal se
oddati se svojí >Marysieňkou< (Maruškou) t. j. s Marií Kazimírou
ď Arquien. Poprvé ve Varšavském kostele karmelitánském 24. VI. 1661;
byla to jakási svatba ideálná, jakoby svatba, jakési romantické zasnou
bení, nám dnes ne příliš srozumitelné, ješté za živobytí jejího muže, vévody
Sandoměřského Jana Zamojského, který zemřel teprve r. 1665. Podruhé
do opravdy byl oddán s ní jako vdovou 19. dubna 1665, šest neděl po
smrti Zamojského; tato svatba byla tajná, načež došlo k slavným a
veřejným oddavkám teprve 6. července téhož roku. Sobieski kolísal se
r. 1664 a 1665 mezi stranou Marie Gónzagy a Lubomirského. Jsa získán
konečně pro královnu, zjevně se horší, že královna znova jedná s Lubomirským. Královna, bojíc se Sobieského, manévruje tedy obratně, aby jej
přinutila k neodkladnému oženění s paní Zamojskou, sobě úplné oddanou,
a chce jej tím připoutati již ke straně francouzské. Poněvadž tělo ne
božtíkovo nebylo ještě pochováno, sňatek tento z ohledů slušnosti musil
býti tajný, a proto byl opakován ještě jednou slavnostně v červenci.
IV. Czermak, Mlodosč Jerzego Lubomirskiego (Kwart. hist. VIII. 1.
1894) obsahuje léta 1616—1636 ze života pověstného odbojníka, týká
se tedy samého jitra života. Pro dějepis jest důležito konstatování úplně
podstatné, že genealogie Lubomirských před polovicí XV. století jest
velmi pochybná, a sama Luboměř, sídlo rodové, ještě roku 1480 nebyla
jejich majetkem, nýbrž jen državou nabytou právem zástavním. Lubomirští vzmohli se solnými doly. Život Stanislava, otce Jiřího L., vylíčen
jest summárně. Následuje popis vychování domácího do 15. roku, pak
další učení v Kolíně n. R. a cesta do Itálie. Autor obírá se obšírněji
příčinami posílání mládeže za hranice pro vyšší vzdělání, a jakým lidé
vzdělání to míti chtěli.
.Z Przyborowski, Rok urodzenia króla Michala Wišniowieckiego
opravil datum jeho narození z r. 1638 na 1640; umíraje čítal tedy sotva
celých 32 let. (Kwartalnik hist. 1895 sv. IX. s. 3. totéž v Bibl. Warszawské 1895 čc.)
Alexander Čzotowski, Wojna polsko-turecká 1675 r. (Kwartalnik
historyczny Vílí. seš. 4. 1894) líčí dle pramenů onu válku, k vůli které
nově zvolený král Jan III. odložil korunovaci. Vedle pramenů vydaných
sebral autor současné prameny rukopisné. Ukazuje se, že slavná bitva
u Lvova, ve které Sobieski se čtyřmi tisíci vojska rozprášil desetkrát
četnějšího nepřítele, nebyla svedena na pozemcích vsi Zniesieně, nýbrž
u Lesienic. Turci mámili krále s počátku nadějí pokoje, Sobieski však
prohlédl tyto plány. Zajímavo jest, že sultán tehdy navrhoval společnou
válku proti Moskvě, což bylo odmítnuto. Nechuť Páce, hetmana litevského, k Soběskému ukazuje se po této práci ve světle ještě jasnějším;
úmyslně zpozdil se s příchodem na bojiště. Bitva u Lvova a pak pro
slulá bohatýrská obrana Trembovle vylíčeny jsou tu se všemi podrob
nostmi. Slavná > Žofie < Chrzanowská jest historicky Anna Dorota Chrza-
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nowská z domu »von Frezen«, rodem Němkyně; sám Chrzanowski, ne
obyčejně nadaný velitel, původem měšťan, teprve po válce dosáhl šlechtictví. Pojednání to jest v každém ohledu tak dobře psáno, že může
býti vzorem podobných monografií.
Přicházíme k 18. století. Neobjevilo se žádné dílo, které by mělo
zásadní význam pro tu dobu.
Pro dobu Augusta II. jest zaznamenat! jen jednu monografii: A"
.SZ Kujoty Sprava toruňska z roku 1724 (Roczniki Towarzystva Przyjaciól Nauk Poznaňskiego svazek XX. 1894). K vůli pouličním bouřím,
které se skončily útokem lidu toruňského na klášter a kostel jezu
itský, vydal dvoiský soud řadu přísných výroků, mezi nimi i několik
ortelů smrti. Záležitost ta nadělala tenkráte velikého hluku po celé
Evropě a posloužila za záminku k současnému i pozdějšímu očerňování
Polska. Autor velmi svědomité ještě jednou všestranně probírá celou
otázku a co do politického významu jejího ukazuje, že král August II.
sám chtěl a postaral se, aby s Toruni naloženo bylo co nejpřísněji. Přál
si totiž, aby státy protestantské, zejména Prusy, užily té věci za záminku
ke vstoupení na hranice říše Polské; nadál se, že, když v tomto případě
vydá Prusku a Rusku některé provincie, zajistí sobě jejich pomoc k do
bytí dědičné vlády v ostatku Polska. Autor podává i stopy diplomati
ckých kroků v tom směru.
Po smrti Augusta II. skoro celý národ byl pro Leszczyňského; udržel
se však August III. zahraničnou intervencí. Téměř jednomyslný soud
současníků i historiků odsoudil Augustovce. Ještě r. 1886 psal Szujski,
že na jejich straně nevidí nic jiného nežli »závist, podlost a násilí«. Tu
r. 1887 projevil své mínění v této otázce T. Wojciechowski, O powtórnej elekcyi Stanislawa (Rocznik zarz^du Akademii Um. r. 1887) a vy
stoupil s tvrzením, že právě Augustovci »zachránili vlast«, neboť situace
evropská byla tenkráte taková, že odstranění kandidáta ruského hrozilo
hned zkázou státu polského. Dříve ani nikdo nepřipouštěl, že by bylo
možno pochybovat! o prospěšnosti volby Leszczyňského a šlechetnosti
jeho přívržencův: odtud stalo se to pochybným, neboť nikdo Wojciechowskému neodporoval; byly proti sobě tyto dva naprosto odporné
náhledy. Teprve r. 1895 dostala se otázka tato ku předu, když Simon
Askenazy uveřejnil v »Bibliotéce Warszawské« (leden) »Materyaly
i notatki z przedostatniego bezkrólewia«. Jsou to výňatky z korrespondence Ožarovského, posla Leszczyňského ve Versailles, a Ossoliňského
(který přebýval tehdy s Leszczyňským v Královci); o tyto a četné jiné
již tištěné materiály se opíraje, píše spisovatel krátkou skizzu jednání
vedeného mezi Rakouskem, Saskem, Pruskem a konfederací Dzikowskou,
Stanislava podporující. Skizza tato nerozhoduje ještě otázky, která volba
byla politicky případnější. August II. pokládá se přímo za zrádce na
trůně, August III. za politického pleticháře; nicméně ukázáno tu, že pří
vrženci Leszczyňského neskládali se nikterak z lidí svátých, že pamato
vali na svůj osobní prospěch neméně než Augustovci, a co do jejich
6*
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»moudrosti< ukazuje se až příliš jasně úplná neschopnost jejich ve věcech
veřejných. Historická legenda o Leszczyňském padla již úplně — a potud
zvítězil konec konců Wojciechovski. Resultát to velmi trpký — ale, jelikož
pravdivý, nutno jej přijmouti.
Zajímavý jest odstavec o missi králevice pruského, pozdějšího Fri
dricha II., k Leszczyňskému; Fridrich meškal za tím účelem v Královci
v říjnu 1735. Čím dále, tím jasněji ukazuje se, že v Polsku nebylo člo
věka, který by byl jakž takž obeznalý v politice.
Za Augusta III. byla opět událost toruňská. Popsal ji J. Kranshar*
Zatarg JMC* Pana Lukasza Konopki z miastem Toruniem. Kartka archiwalna 1742—1756. Kraków 1895. Velitel královského dělostřelectva
Lukáš Konopka pohnal bezprávně dva Toruňany před soud pro peněžní
pohledávku, a poněvadž byli konšely, rozšířil půhon na celý magistrát.
Žalobce podal tribunálu Piotrkovskému, kterýž byl fórum nekompetentní,
neboť pře náležela královskému soudu »dvorskému«. Záležitost tato rozrušila celou říši, neboť tribunál vydal v průběhu jejím dekret odsuzující
celé město Toruň k infamii a vyhnanství. Nic nepomohlo, že král sám
zakročil, vydal universal a výrok tribunálu ve svém soudě zrušil. Konopka
jal se brannou mocí provádět! výrok tribunálu, napadl městské statky
a svedl krvavou půtku; nastaly nové processy, a konečně — Konopka
přece spor vyhrál! — Spis psán jest, jako všecky spisy tohoto spisovatele, na způsob feuilletonu, s tendencí do očí bijící potisknout! co nejvíce papíru.
5. Askenazy^ Materyaly i notatki z dwóch sejmów (Bibliotéka Warszawska 1895 říjen) podává několik neznámých výpisků pramenných
k sněmům z r. 1744 a 1746; k tomuto cenné výňatky z diaria. Francie
a Prusko spojují se se stranou republikánskou proti monarchistům, kteří
hledí zvětšiti brannou moc státu, zajistiti nástupnictví jednomu z králeviců, ale zároveň vejiti ve spolek s Rakouskem a dále s Ruskem a
Anglií. — R. 1746 král Polský a kurfiřt Saský sbližují se s Francií;
Francie však nepřála si opravy státu polského, a vyslanec její obdržel
instrukce, aby všeliké reformy mařil, jda ruku v ruce s vyslancem
pruským.
Zajímavý pro vládu Augusta III. a Stanislava Augusta Poniatowského jest spis Z Z. Sulimy, História Franka i Frankistów. Kraków 1893.
Frank byl zakladatelem židovské sekty Edomitův, jejíž členové ochotné
přijímali křest; několik šlechtických rodin polských z nich pochází.
Dobrodružné příhody Franka a jeho dcery Evy vylíčeny jsou větším
dílem na základě'materiálu z druhé ruky. Dlužno však povážiti, že pří
mých pramenů v tomto případě nelze tak snadno získati, neboť jak lze
dobrati se pramenů židovských ? Autor nepodává konečného výroku
o Frankovi; čtenář však nabývá dojmu, že to byl veliký podvodník.
K dějinám volby posledního krále a zároveň ke karakteristice
jeho osoby máme cennou práci: Simon Askenazy^ Die letzte polnische
Konigswahl. Góttingen. 1894. V týž den, kdy zavřen byl mír v Huberts-
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burku, píše Fridrich II. Kateřině II., dávaje již návrh na společnou akci
v případě bezkráloví. Již v únoru r. 1763, tedy 8 měsíců před smrtí
královou určena v Petrohradě kandidatura Poniatovského nebo Adama
Czartoryského. Na kandidaturu však pomýšleli všickni tři synové
Augusta III., jakož i Jan Kliment Branicki. V únoru r. 1763 smlouvá
se Poniatowski s Petrohradem o detronisaci Augusta III., ale plán tento
byl tehdy zavržen na dvoře Kateřiny II., a to působením Paninovým.

Ve větším rozsahu projektované dílo K. Waliszewského, Polska
i Európa w drugiej polowie XVIII. wieku. Wst^p do historyi ruchu politycznego w tej epoce (Kraków 1890) nezdařilo se. Autor snaží se
ukázati, že pokrok, který se v Polsku v té době objevil, zakládal se bez
mála přímo na filosoficko-společenském hnutí západním. Jest tu probráno
množtví podrobností ze všech oborů života, zejména z oboru hnutí duchov
ního ; ale všecko nesystematicky*
Mnohem lépe podařila se témuž spisovateli publikace > Ostatní posel
Polski do Porty Ottomaňskiej. Akta legacyi stambulskiej Franciszka Piotra
Potockiego, starosty szczerskiego. Z archiwum roskiego žebral i wydal
K Waliszewski. Tom. 1. 1789 —1790 Tom. II. 1791—92. Paryz 1894.«
Obsáhlé a podrobné prameny vydány jsou pořádně a dobře, a vydání
jejich jest velice včasné. Známo, že Kalinka ve svém monumentálním
díle >Sejm czteroletni« líčí Poniatowského jako velmi dobrého politika.
Mezi jiným chválí jej za to, že nedopustil k offensivní smlouvě s Ture
ckem proti Rusku, působení Potockého v Cařihradě odsuzuje za to, že
pracoval k takovémuto spolku. Waliszewski upozorňuje v předmluvě, že
Kalinka v charakteristice Petra Potockého dopustil se několika chyb,
které prameny úplně vyvracejí; co pak se hlavního předmětu dotýče,
vyslovuje přesvědčení, že lépe bylo biti se v Rusku ve spolku s Turky,
než bez tohoto spolku a beze vší pomoci vůbec. Nepřipouští tedy (jak
to učinil Kalinka), že úplné odevzdání se do vůle Kateřiny II. i bezpodmíněné plnění přání jejích bylo by Polsko zachránilo. Stanislava
Augusta pak odsuzuje naprosto i jako člověka i jako pracovníka; v tomto
ohledu má pravdu. Kalinka v horlivosti své bezprostředně pustil se
v rehabilitaci tohoto milce severní samovládkyně, který milcem zůstal i na
trůně. Kdyby nebylo této úplně zbytečné a prameny nikterak neospravedlněné sympathie Kalinkovy k osobě králově, nebylo by hašteření a
kyselostí, jež neustále vyvolává polemika o poslední léta Polska.

Jubileum věkopamátné konstituce třetího května vyvolalo celou řadu
více nebo méně zdařilých pojednání. Zejména vytknouti dlužno hlouběji
založenou práci St. Starzyňského, Konstytucya Trzeciego Maja na tle
wspólczesnego ustroju innych paňstw europejskich. Lwów 1892. Ač
koliv autor neúplně užil literatury k dějinám polského státního práva
a stojí při tom na stanovisku již zastaralém, jakoby vládní forma v Polsku
byla bývala >parlamentární< v novověkém toho slova významu, nicméně
získal si zásluhu sestavením celé řady zajímavých podrobností.
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Hlavní dílo této doby doby týká se jejího konce. Jest to veliká
monografie >Košciuszko<. Žyciorys z dokumentów wysnuty przez K.
Kraków 1894. Autor ve svědomitém bádání nevyrovnatelný podává
rodokmen Košciuszkův od poč. XVI. věku, poznav každého člena tohoto
rozvětveného rodu zvláště. Pramenů poskytlo mu hlavně polské museum
v Rapperswylu, které také vzalo na se náklad, pak archiv Czartoryských
v Krakově a veřejná císařská bibliotheka v Petrohradě, vedle jiných
menších; literatury předmětu použito jest nejpečlivěji. Jest to podrobný,
velmi důkladný životopis, který stopuje reka našeho krok za krokem,
opravuje mnoho mylných pověstí a podává velmi mnoho neznámých
dosud zpráv. Všecka období života rekova probrána jsou stejně důkladné
a stejnoměrné. Karakter Košciuszkův ničeho neztrácí podrobnou ana
lysou ; zůstává vždycky čist jako křišťál. Dílo toto podává nám konečně
potřebnou kostru faktů, z nichž nejeden svým významem sáhá daleko
přes rámec přesné biografie.
Hojnost příspěvků mohlo by se zaznamenat! pro dějiny polské po
rozdělení říše; vyšlo mnoho pamětí, něco aktů i zpracování. O té době
však bylo by nesnadno psáti tak stručně, krátce a obsažně, jako v tomto
článku; poslední Odstavec musel by se poměrně značně rozšířiti, třebas
jen proto, že by bylo potřebí českého čtenáře upozornit! na zásadní
odpory úsudků na každém kroku se objevujících, jakož i na politické
a nikterak vědecké příčiny toho. Rovněž nikdo v Polsku nepokusil se
o takový kritický přehled literatury k dějinám XIX. století. Doufejme,
že, než století to se skončí, přece se toho někdo odváží.1)

Francouzské školství vyšší za doby revoluce.2)
Napsal Fr. Drtina.

L
Nynější stav a utěšený rozkvět školství francouzského datuje
se od doby války francouzsko-německé. Veliká pohroma, jež v ne
blahé době této stihla Francii, byla jí zároveň blahým poučením.

x) Článek tento byl hotov již na podzim 1896. Co se týče úsudků v něm
pronesených, rozumí se, že redakce spisovateli ponechala volnost i zodpovědnost.
(Pozn. redakce.)
2) Hlavní prameny literární: Compayré Gabr., Histoire critique des do
ctrines de ľ éducation en France depuis le seiziěme siěcle 3. vyd. Paříž
1881. — Liard Louis, L* enseignement supérieuren France 1789—1889. Paříž
sv. I. 1888, sv. II. 1894. — Picavet Fr., Ľ éducation (vyšlo ve sbírce La vie
nationale, bibliothěque des sciences sociales et politiques) Paříž 1895. —
Ernst v. Sallwurk^ Bildung und Bildungswesen in Frankreich während des 17.
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V této trapné škole neštěstí obnoveny síly její, a když zaplaceno
ohromné výkupné vítězi, obráceno veškeré úsilí na zvelebení života
vnitřního a obnovu ruchu kulturního. Reformy dalekosáhlé v oboru
školství byly uskutečněny v době nedaleké. Všechna práce ta brala
se však výhradně směrem, jenž vytčen byl již před stoletím zása
dami veliké revoluce francouzské. Revolucí tou byla vrácena země
národu, a ve všech sborech zákonodárných pozornost přední obrá
cena k reformě školství francouzského. Studium ruchu školského
za doby revoluce jest proto nejlepším úvodem pro pochopení vý
voje dalšího a přítomného stavu francouzského školství.
Před revolucí nebylo ve Francii podstatného rozdílu mezi
školstvím středním a vysokým. Universita byla jediným ústavem
všeobecným, jehož účelem bylo podávati vzdělání přípravné na fa
kultě nižší, artistické (faculté des arts), omezující se toliko na latinu,
řečtinu, rhetoriku, filosofii a počátky věd, i vzdělání odborné na
fakultách vyšších. Před r. 1789 měla Francie 22 university, jež
však neměly všechny čtyři fakulty.1) Vedle nich důležité místo
zaujímaly ve školství vysokém školy specielní, jako Collěge royal
(nynější Col. de France) a Jardin du Roi (nynější Muséum ď histoire naturelle) a jiné. Nejvýše stála universita Pařížská, na níž
při fakultě artistické dle zvyku středověkého ještě i v době revoluce
rozeznávaly se čtyři národnosti: francouzská, pikardská, normandská

und 18. Jahrhunderts (ve IV. díle 1. sv. Schmidovy Geschichte der Erziehung
vom Anfang an bis auf unsere Zeit· Stuttgart 1896. — A Buisson* Dictionnaire de pédagogie. Paříž 1882, 1887. — Grtard Oct., Education et instruction
4 sv. Paříž 1887. — Liard L.» Universités et facultés Paříž 1890. — Sicard
ľ abbé Augustin, Les études classiques avant la révolution Paříž 1887. —
Tentýž, Ľ Education morale et civique avant et pendant la révolution (1700—
1808) 1886. — Ferraz^ La philosophic en France pendant la révolution 1890.—
Joyaen E., La philosophic en France pendant la Révolution (1789—1795): Son
influence sur les institutions politiques et juridiques, Paříž 1893. — Pinloch^
Die Reform der Universitäten in Frankreich und ihre geschichtlichen Vor
bedingungen i ve Wychgramově > Deutsche Zeitschrift für ausländisches
Unterrichtswesen 1896 Beiheft str. 2.). L’instruction publique en France
pendant la Révolution. Discours et rapport de Mirabeau, Talleyrand-Périgord,
Condorcet, Lauthenas, Romme, Le Peletier de Saint-Fargeau, Calěs, Lakanal,
Daunou et Fourcroy, publiés par C. Hippeau. Paříž 1881. — Allain E. ľabbé,
La question de ľenseignemet en 1789. ďapré les cahiers. Paříž 1886. —
Procés-verbaux du Comité destruction publique de l’Assemblée legislative
publiés et annotés par F. Guillaume. — TýŽ Procés-verbaux du Comité de
{’instruction publique de la Convention nationale (obé ve sbírce Collection
des documents inédits. Paříž, Imprimerie nationale, 1890 a 1891.).
!) Ostatní university francouzské (mimo Pařížskou) byly zakládány v tomto
postupu: Toulouse (1223), Montpellier (1289), Avignon (1303), Orléans (1305),
Cahors (1332), Grenoble (1339, přenesena do Valence r. 1452), Angers (1364),
Orange (1365), Aix (1409), Dôle <1423, spojena s Besangonskou r. 1692), Poitiers
(1431), Caen (1436), Nantes (1460), Besancon (1464), Bourges (1469), Bordeaux
0472), Reims (1548), Douai (1572), Pont-ä Mousson (1621), Pau (1772), Nancv
(1769).
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a německá, jakož i Montpellierská, kde zvláště vynikala fakulta
lékařská.
Zvláštní a vynikající postavení zaujímala vždy prote
stantská universita Štrassburská, na níž fakulta artistická označovala
se ode dávna názvem faculté de philosophie a podávala mnohem
vyšší vzdělání literární i vědecké. Geografickou polohou byli pro
fessori nuceni znáti latinu, frančinu i němčinu, čímž záhy se vyvinula
větší všestrannost. Mimo to protestantské vyznání fakulty této vy
světluje menší upjatost a větší přístupnost její směrům novým.
Vychování a vyučování universitní dálo se tehdy tímto po
stupem: Dítko bylo přijímáno na universitu ve věku 9—10 let.
V 17—18 letech stávali se studující mistry svobodných umění, ve
věku 21—22 let doktory na ostatních fakultách. V městech men
ších (bez universit) a na venkově byly většinou školy klášterní
t) Historický vývoj Pařížské university poskytuje některá zajímavá fakta:
Až do 12. století nebylo vlastně v Paříži university, nýbrž jednotlivé školy
samostatné, z nichž vynikala zejména Škola theologická při kathedrále Notredámské založená, jež podléhala bezprostředně autoritě biskupově, a škola na
hoře Sv. Jenofévy (Ecole de la montagne ^ainte-Geneviěve), obsahující trivium
i quadrivium, která asi nezávisela úplně na autoritě církevní, nýbrž požívala
jisté míry samostatnosti. Spojením obou těchto škol vznikla vlastní universita
Pařížská, když na počátku století 13tého učitelé i studenti se pod tím jmé
nem zorganisovali jakožto korporace autonomní, uznávaná papežskou stolicí
(od Innocence III. a IV.). Universita měla čtyři fakulty. Na artistické roze
znávaly se již tehdy zmíněné čtyři národnosti, i udělovala učňům svým tři
hodnosti 1. determinance čili baccalauréat, 2 licence, 3. maitrise nebo doctorat.
Studenti, zvláště chudí, pro něž zakládána stipendia, bydlili společně, jako
dosud jest v Anglii, v kollejích (collěges), z nichž jednu z nejstarších pro
fakultu theologickou založil Robert Sorbon, podle něhož pak všeobecně
i fakulta tato byla nazývána Sorbonnou. Kollejí těch bylo při celé universitě
asi 50, celé pak okolí jich záhy bylo nazýváno čtvrtí latinskou (Quartier
latin). R. 1452 za Karla VII. byla pro universitu Pařížskou vyhlášena nová
statuta, za vlády pak Františka I. r. 1529 založeno naproti universitě, která
ve ztuhlé konservativnosti stavěla se na odpor novým myšlénkám a pokroku
vědeckému, Collěge du Roi, jakožto druhá vysoká škola Pařížská, existující
do dneška pod názvem Collěge de France. »Ústav tento«, praví Renan, »byl
universitě, čím byty staré kolonie Anglii, otevřeným asylem každému, komu
není dobře v zemi mateřské « Větší nebezpečí vzrostlo však universitě, když
řád Jesuitský r. 1563 otevřel vlastní collěge de Clermont. V zápase tom uni
versita podlehla, a oprávněnost kolleje Jesuitské i rovnoprávnost s universitou
byla uznána. Universita byla částečně reformována za Jindřicha IV. r. 1600,
ale po celé stol 17. a 18. nedovedla pokračovat! s duchem času a stala se
útočištěm bezduchého mechanismu. Proto revoluce, chtějíc organisovati školství,
viděla se nucenu zrušiti především universitu Ostatní podrobnosti o vývoji
university Pařížské viz v Buissonově slovníku paedagogickém, jakož i v těchto
spisech: E. Dubarte' Histoire de I’ universitě depuis son origine jusqu’ä nos
jours Paříž 1829. — Vallet de Viriville, Histoire de ľ instruction publiqiíe en
Europe et principalement en France depuis le christianisme jusqu’ á nos jours
Paříž 1849 — Ck. Thurot* Ďe ľ organisation de ľ enseignement dans ľ universitě
de Paris au moyen-áge Paříž 1850. — Ck, Jourdain, Histoire de ľ université
de Paris au XVII et au XVIII. siěcle Paříž 1862. — H. Lantoine, Hist. de
1’ enseign. secondaire en France au XVII. siěcle Paříž 1874.
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(jež spravovali les frěres de la doctrine chrétienne, jichž zakladatelem
byl Jan de Salle a kteří zvláště o vyučování elementární usilovně
a zdárně pečovali). Na nich naučilo se dítě mimo náboženství toliko
čisti, psáti a počítati. V kolleji v prvých šesti třídách, které byly prů
pravou ke studiím na nižší fakultě, učilo se stále na základě statutu
z r. 1598. Hlavní péče byla věnována ovšem latině, vedle níž po
vážlivě byl zanedbáván nejen jazyk mateřský, nýbrž i řečtina. Marně
usilovali mnozí vychovatelé Port-Royalští (zvláště Saint-Cyran, de Sací
a Lanceloť) a zejména osvícený paedagog francouzský Rollin o to, aby
vyučování dějepisnému bylo popřáno více místa, a by frančina byla
horlivěji pěstována, *) aby i filosofie Descartesova do škol se za
vedla. Vzdělání věcné a vědecké bylo naprosto nedostatečno. Do
šesté třídy (nejnižší) bylo podmínkou přijetí, aby žák znal základní
formy početní; nad tuto znalost elementární se nepovznesl, až ve
filosofii (dvě léta trvající), kde se učilo základům mathematiky
a fysiky. Celé vyučování bylo ještě oduševněno posledními zbytky
scholastiky Duch lidský nepozoroval přímo přírody vnější ni fakt
minulosti, ale spokojoval se pojmy všeobecnými a entitami vybájenými, jež zabraňovaly mu přístup ke skutečnosti pravdivé. Nejvyšší
dvě třídy byly rhctorika a filosofie. V prvé umění řečnickému bylo
vyučováno na základě vzorů starověkých, latině i frančině; vedle
toho pak verše latinské pilně byly skládány. Celé vyučování uvázlo
v banálně všeobecnosti beze vší věcnosti a hloubky. Teprve v nej
vyšší třídě, filosofii, dvě léta trvající, seznamováno žactvo s nej
všeobecnějšími prvky věd positivných. Počíná se logikou a postupuje
se dále k metafysice a worálce. Professor mechanicky diktuje ze
zápisek, které často zdědil po předchůdci svém, a jež jsou tak oby
čejně mrtvým souborem názorů zastaralých. Staré kommentáře spisů
Aristotelových jsou jediným pramenem moudrosti této. Teprve po
čátkem 18. stol. Kartesianismus dochází uznání, oč se hlavně při
činil Dagoumer spisem svým > Philosophia ad usum scholarum
accomodata« z r. 1703, jakož i Rollin. Jádrem vyučování filoso
fického byl té doby jakýsi Spiritualismus náboženský, jenž úzkost
livě uzavíral se všem novým myšlénkám a naukám doby své
a ztrácel se v mlhavé dialektice. V druhém roce pode jménem
9 Ve škole Port-Royaiské záhy ujala se zdravá reakce proti jedno
stranné paedagogice jesuitské; tak zejména při vyučování latině počínalo se
frančinou, i grammatika byla již francouzský psána, Čile překládáno z latiny
do frančiny a usilováno o překlad plynný a uhlazený, bedlivě přihlíženo
k obsahu, a sledována uvědoměle tendence, aby čtení spisovatelů klassických
působilo především na srdce a mravní zušlechtění mládeže Zvláště sledoval
cíle tyto Charles Rollin (*1661 v Paříži, působil po 40 let jako učitel na Collěge de Plessis, na Collěge de France a na Collěge de Beauvais), jenž reformní,
dalekosáhlé názory své vyložil v klassickém spise > Traiti des čtudes* (ve
2. svazcích r. 1726\ a od spisovatelů francouzských s nadšením bývá nazýván
světcem vychovatelství a mudrcem křesťanským (Villemain a Compayré).
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fysiky vyučováno hlavním základům vid přírodních i mathematiky.
V jedněch rukou obyčejně bylo ono vyučování filosofické i toto
odborně vědecké soustředěno.
Velkolepé vynálezy fysikální 18. století nedošly na školách
těchto žádné pozornosti.
Velmi trpce odsuzují současníci tento způsob studia. Charakte
ristická pro všeobecnou nespokojenost jsou zvláště slova Diderotova:
»Na fakultě svobodných umění studují se dosud pod názvem krásné
literatury dva jazyky mrtvé, které prospívají toliko malému počtu
občanů; žáci je studují šest až sedm roků, aniž se jim naučí. Pod
názvem rhetoriky učí se dříve umění řečnickému nežli myšlení
a umění dobře se vyjadřovat! bez myšlének; pod názvem logiky
naplní si hlavu Aristotelskými subtilitami a jeho velevznešenou, ale
velenepotřebnou naukou o syllogismu i dovednosti, jak rozvodnit!
(délayer), na sto stránkách tajemných, co by se dalo jasně vyložiti
na čtyřech; pod názvem morálky nevím, co se vykládá, ale vím,
že se neřekne slova ni o vlastnostech ducha ni srdce; pod názvem
metafysiky přetřásají se these prázdné a pichlavé, první to živly
skepticismu a fanatismu, zárodek to neblahé schopnosti uměti ke
všemu odpovídat!; pod názvem fysiky rozumí se plané řečnění
o prvcích hmotných a o soustavách světových; ni slova z přírodo
pisu, ni chemie, málo něco o pohybu a pádu těles; velmi málo
pokusů, ještě méně anatomie, nic z geografie . . .< x)
Počet professorů byl nedostatečný. V Paříži na fakultě filoso
fické působili dva: jeden přednášel filosofii, druhý mathematiku
a fysiku, na fakultě theologické bylo v Paříži 11 professorů, na
právnické 7 (6 pro právo kanonické a civilní, 1 pro právo fran
couzské), na fakultě medicínské rovněž 7. Mimo Paříž čítaly ovšem
sbory professorské ještě daleko méně členů. Ba Sorbonna Pařížská
byla vlastně jedné doby celou universitou. Fakulta právnická ome
zovala se zajisté dlouho na výlučné studium práva kanonického,
jsouc tak doplňkem studií theologických, kdežto na fakultě lékařské
o studiu vědeckém nebylo vůbec té doby ani potuchy, všechna práce
nesla se směrem výlučně praktickým.
Všimněme si ještě podrobněji fakult vyšších.
Fakulta theologická těšila se po celý středověk suverenitě
nepopěrné, dogmatům na ní hlásaným podrobovaly se i ostatní
fakulty. Čím více theologie pozbývala své platnosti svrchované, tím
více též celek universitní ztrácel jednotu organickou, a jednotlivé
fakulty i potom pojeny byly v celek umělý toliko výsadami spo
lečnými a jednotnou správou. V 18. stol., kdy právě ve Francii
na poli literatury filosofické nastal ruch čilejší, a myšlénky nové
a volné na povrch se povznesly, přirozeně poklesala i autorita starol) Oeuvres de Diderot ^vydání Assézatovo v 18 sv.) 1876—77 sv. 111. str. 453
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slavné Sorbonny, jejíž hlas do nedávna rozhodoval v otázkách
dogmatických, a četné censury spisů znamenitých byly jen zna
mením neklamným, jak v úpadku jest tato instance do nedávna
vševládná.
Právě však dlouhou nadvládou fakulty theologické udušen byl
samostatný život i na fakultách ostatních, a mrtvý, mechanický klid
nedával tu po dlouhé doby vzniknout! činnosti úspěšné a samo
statné. Toliko na fakultě filosofické podávalo se skutečné vzdělání,
jež však nedovedlo se vymaniti na mnoze z pouhé formálnosti
a nemělo žádného porozumění pro vymoženosti vědecké doby své.
Fakulta právnická a medicínská klesly na pouhé přípravky
k určitým povoláním životním, a ani takto neplnily svého úkolu,
byly v úpadku: měly sice posluchače, ale ne studentů, udělovaly
hodnosti akademické, ale zanedbávaly činnost učitelskou.
Největší úpadek bylo znamenati za dob těchto na fakultách
právnických. Předmětem učebným bylo po nejvíce právo civilní
a kanonické (dle statutů z r. 1679), mimo to něco málo z práva
francouzského. Jen na fakultě Štrassburské pozorovat! i zde pokrok:
vyučováno tam i právu říše německé a dějinám veřejného práva
evropského. Na mnoze však přednášky byly toliko ohlašovány —
ale nekonány. Nekázeň bezpříkladná zavládla brzo všude. Počet
professorů klesl na některých fakultách na jednoho, jenž, chtěje
pro sebe podržeti všechny důchody, vzpíral se všemu rozmnožení.
Přednášky veřejné nekonány, za soukromé draze musilo býti pla
ceno. Studenti každý trimestr dávají se zapisovat! pro formu, ale
nechodí do přednášek. »Na školách právnických jen 50. část stu
dentů chodí do přednášek professorů. Ostatní zůstávají doma
a konají toliko na konci každého trimestru cestu do města univer
sitního, aby jména svá dali vepsati do seznamu. *) Professoři diktují
opisovačům, kteří opisy tyto prodávají. Není žádné kontroly pilnosti.2)
Ještě větší zlořády zavládly při zkouškách. Kdo dobře zaplatil, po
jistil si příznivý výsledek. >S měšcem zlata lépe každý pochodí
nežli s thesí sebe učenější.«3) Často postup zkoušky napřed vy
jednán, a kandidátu v čas oznámeny i námitky, k nimž mu bude
odpovídati. »A tak mocí peněz beze všech studií vznikají právníci,
obhájci vdov a sirotků, soudci, ba i správci nejvyšší statků, života
a cti občanů.«4) Což divu, že za takovýchto poměrů fakulty na
zývány posměšně: »boutiques ou magasins de parchemin«.
Na fakultách medicínských jsou poměry stejně neutěšené. Není
studentů. R. 1789 v Paříži zapsáno 60, v Montpellieru ani ne celé
sto. Vyučování, spoléhajíc v theorii na starých názorech Hippokra-

0 Cahiers de 1789; Saint-Sauveur-le-Vicomte, Tiers Etat. — Sr. Liard*
Ľ enseignement sup. en France str. 72. — 2) Liard 1. c. str. 73. — 3) LoistUur Ľ universitě ď Orléans pendant sa période de décadence p. 33. —
4) Liard 1. c. 74.
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tových, praxe úplně zanedbává. V Paříži po celý rok fakulta nejvýš
dvě mrtvoly má k disposici Samočinnost studentů za takových
poměrů je ovšem naprosto vyloučena — jsou pouhými diváky při
sekcích a experimentech. Rovněž není klinik, fakulty a nemocnice
jsou úplně odloučeny od sebe. Nedbalost studentů, prodejnost
hodností akademických i malá svědomitost professorů byly též
zde na denním pořádku. I tu je ve Štrassburce stav mnohem pří
znivější.
Takto university klesaly stále více. Hlavní příčinou neodvrat
ného tohoto jich úpadku byla přílišná utkvělost konservativná ve
formách zastaralých. Možno říci všeobecně, že university za doby
této nijak nestály na výši osvěty současné, ano všechen pokrok
moderní, úžasný vývoj věd přírodních a z nich rodící se změněný,
podstatně nový názor světový vlastně neexistovaly pro né, ano
vznikaly často proti vůli jejich. Uvážíme-li, jak v racionalistickém
století 18. právě práce vědecká hýbala celým světem, jak od ní
očekáváno nejen uspokojení touhy po vědění, nýbrž zvláště obnova
a oblažení člověčenstva, jak zkrátka věda stávala se mohutným fak
torem společenským, není divno, že na university pohlíženo jako
na balast zdržující žádoucí pokrok a vývoj, a že nevyspělost jich
vědecká byla počátkem a předzvěstí neklamnou jich úpadku.
Ve Francii proti tomuto směru školství veřejného záhy jevil
se odpor všeobecný, jemuž první výraz byl dán vypuzením Jesuitů
r. 1762. Mínění širších vrstev i odborníků bylo v nej vyšší míře
nepřátelské universitám, a touha po reformě všeobecná. Tato nesla
se hlavně za ustavením skutečného školství národního, jež by
nejen vyhovovalo potřebám praktickým, ale též prospívalo pokroku
věd, jež by nejen vzdělávalo rozum žactva, ale i vychovávalo
a zušlechťovalo srdce jeho.

DROBNĚJŠÍ ČLÁNKY.
2. Proti revoluci francouzské. Drobná literatura brožurková z konce
minulého století vykazuje i několik spisků, na Slovensku vydaných, jež
okázalým způsobem hlásají nesouhlas s ideami francouzské revoluce
i jejími skutky, a důrazně se opírají všeliké jejich propagandě.
Nejmenovaný člen školy Bernolákovy, píšící západoslovenským ná
řečím, bezpochyby katolický kněz a snad týž, jenž přeložil také > Oprav
divý Testament krála francůského Ludvika XVL* (v Trnavě, u Jelínka,
1793, 8°, str. 16), tamže téhož roku vydal: * Smutný Pohreb nešťast-
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livého krála francúského tého ména Ludvika šestnáctého verný svojému
pánovi poddaný srdečne lutuje« (8°, str. 15). Promlouvaje ke krajanům,
utvrzuje domácí smýšlení royalistické, zamítá republikánské zásady fran
couzské, a hrozí Francii, že v odvetu za královraždu bude rozkouskována
mezi ostatní národy evropské.
Hlavním původem francouzského vzbouření byl »ten ukrutný kníža
Orlean . . lebo on skrze svoje s podvodným kunštom vymyšlené písma
u tého divokého ludu ho obžaloval . . A poneváč francúský národ od
svéj přirozenosti k novým a podvodne vymyšleným vecám náchylný
jest, usilovali sa proti spasitedelnéj víre bojovať, prikázaní božské a roz
kazy královské rušiť a samého krála ai famíliu jeho nepřátelským spúsobom prenásledovať.« Pomsta za to dostaví se záhy. »Preto inší čnostliví národy budú sa vás (Francouzů) chrániť . . budete držaní za
poddaný celého sveta, a na místo Slobody, pre kterú ste nešlechetne
krála zkrváceli, dostanete včil reťaze na ťela, které vaše údy na veky
tížiť budú; přijdete do žalára pronásledování celého sveta« . , >Ó hltaví
vlkové! včil ste sa tej nevinnej krvi, po kteréj vaše žíznivé srdca
dychtily, do lúbosti napili . . Zdáliž by neplakala inšá krajina pře svého
pána zeme, který skrze literně umení cirkev svatu katoličku rozmno
žoval, a rozličného nového učení ochraňoval?« Proti Francouzům »povstávajú už včil praví kresťani . . Ten meč, s kterým oni naproti vám
idú, . . tú bláznivú krev z ťela vašeho nešlechetného vyleje, a vašu
Slobodu, o kteru ste sa jako hladoví vlkove tahali, ve vazen věčnu
obrátí . . Slovom: stratili ste krála vašeho, který od začátku králování
svojého zem vašu k šťastlivému konci vedol; stratíte ai království
a všecky krajiny vaše, o které sa v krátkém čase inší králové vespolek
ďeliť budú.« Jindy bývalo jinak! »Ľutujem velice francúskéj krajiny, keď
ju na moju pamať uvádím. Ona to predné místo medzi inšími krajinámi
mala, s vymyšlenýma kunštámi, všelijakým umením nckteré zemi prevy
šovala, poneváč obyvatelově její královské rozkazy poslušne nasledovali« ..
Ale vše vzalo za své od té doby, co rozlehlo se heslo: *Ó nech
panuje sama sebú naša krajina! včil radujte sa srdca naše, lebo sme
už nad poddanosťú zvíťazili; Sloboda, Sloboda včil medzi nami panuje !*
Kterak to? Vždyť »žádná ďedina bez rychtára, žádné mesto bez právního
sudce nemôže byť«, jinak vznikne boj všech proti všem. »Ale Buh to
nedopustí; lebo ruka císařská, silný proti vám meč držícá, celu vašu
smělost a udatnost ukrotí, a cestu z Frankfurtu, Parýzu, a inších
hlavních mest, vám ukazuvať bude . . . Vinšujem též, aby vám hrdla
ukrotili, abyste Slobodu volať nemohli . . aby o vašem francúském měnu,
které ste po celém svete rozmnožiť chceli, žádná památka vác nebola.«
Proto »obracujem sa k vám, moji milí vlastencove . . pravdu chrániť:
že bytnost králov od počátku tohoto sveta trvá, a sama přirozenost naša
ustanovila, že musí jeden pán byť, kterému lud, jako pastýřovi ovce,
sverený a poddaný jest; lebo sám Boh patriarchovi Abrahámovi připověděl, že z jeho rodu králové narodzeni budú« . . »Varujme sa toho
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nešťastlivého přikladu francúského národu, . . . varujme sa všeckých
rozbrojov, které by ke skaze našej vlasti usilovaly« . . .
Týmž duchem nese se i spisek: * Strom bez kořene, a čepice bez
hlavy. To jest: Neštastný stav krajiny bez krále, a města bez vrchnosti.
Při příležitosti nynější nešťastné francouské revolúcie . . skrze Michala
Institoris (Mossotcy) předložený. Pro obecnější pak vzdělání s přídavkem
žalostné smrti Ludvíka XVI. krále francouského na světlo vydaný.
V Prešpurku 1793,« 8°, str. 54. Institoris, narozený 1733 na Bystřičce
v Turci, byl kazatelem ev. slovenské církve prešpurské (1758—1803)
a je znám snahou, dokázati potomkům Českých bratří v Čechách, za
Josefa II. přijímajícím vyznání helvetské, že luterství je jim bližší.
Knížka má titulní rytinku: umělý »strom svobody«, okrášlený
fábory, na vrcholku čepici s nápisem »Jacobin«, kmen znamená »Con
stitutio«, dřevěné klíny jej podpírající jsou »Egalité«, »Custine«, »Robespierre« a »Marat«, a sekera je podtínající má odkaz na Matouše III.,
10. Obrázek je přebrán z nějakého tisku maďarského, jak nasvědčuje
podpis: »E gyókeretlen fa s feliil a sapkája fó nélkiil: Francia szabadság példája« (Tento strom bez kořene a jeho čepice bez hlavy je
příkladem francouzské svobody).
Text Institorisův je vlastně kázání v den jmenin císaře Františka II,
rozvržené ve dvé: »živě před oči« představený »nešťastný stav krajiny
bez krále a města bez vrchnosti«, a applikace toho »k našemu užitku
a vzdělání.«
Příklady ze Starého zákona a pod čarou fakty z dějin obecných
doličuje se, co je anarchie. Francouzská revoluce a) místo svobody dala
národu svévoli, b) místo jednoho krále vladařů několik set, c) místo jedné
bastilly spoustu žalářů, d) místo starých zákonů co den nové, e) místo
zkušených ministrů měšťany, kupce a řemeslníky, f) místo evangelia
knihy Voltairovy, g) místo řádných daní obecnou loupež. Hlavním pra
menem všeho toho pak je neznabožství: »Francouská země již dávno
jest hnízdo všelijakých křesťanského náboženství lehkomyslných posmě
váčků, kteřížto svůj hadí jed, francouskou výmluvností a líbezností oslazený,
dalece a široce po světě rozlévali.« V poznámkách pod čarou čteme
některé zajímavé posudky francouzské povahy a působení její na sou
časníky. »Jest to ovšem cosi zvláštního a podivení hodného, že již i ti
staří Galii, kterých Julius Caesar téměř před dva tisíci roky Římanům
podmanil, právě takové byli natúry, jak nynější noví Francouzi . . A hle
takovíto zvětřelí a lehkomyslní lidé jsou nynějšího tak řečeného osví
ceného světa největší mistrové. Náš kroj a oděv, krok a komplementy,
kuchyně a stůl, mravy a obyčeje, to všecko musí býti podle nejnovější
francouské módy, nechce-li kdo neohoblovaným a nevypitvaným troupem
slouti na světě . . . Než, milí přátelé, když my sobě Jakobínskou zdivělost a jejich skutky ze srdce ošklivíme, pročže, prosím, přece mnozí
tyto Jakobínské červené čapky tak chtivě pochytili? Ó bychom již
jednuc přestali býti francouské opice, když můžeme býti stateční Uhři,
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Němci aneb Slováci! . . Mne v pravdě bolí mé srdce, kdykoli mi prichodí
na pamět, jak snadno tento lehkomyslný národ téměř celý svět mohl
omámiti . . Ten francouský ulíčený jazyk, za kterým mnozí tak velice
se zbláznili, že přitom i za svůj vlastní matěřský jazyk se stydí, ti
francouští zvětřelí Guvernéři, Madamy, Mamsele, kterým zvlášť nižšího
stavu rodičové své dítky k vychovávání odevzdávají, ty francouské pod
vodné novosvětské knihy, módy, galanterie, za kteřími nynější svět tak
velice lipne, toto, hle, jsou ti néšťastní zvůdcové, kteří za našého času
celé městá a krajiny převracejí, a je z jejich starootcovského statečného
roucha, mravů, ctností, i ze samého starého křesťanského náboženství
a bázně boží, a sice za drahé peníze, zvláčejí. Ale kdože sobě co dá říci ?«
Applikace toho všeho je samozřejmá. »Jest to veliká bláznivost,
žádati rovnost mezi lidmi, kterých i samé přirození nerovně formuje.«
Jeden má silná ramena a »zmužilé údy«, aby konal »tvrdou práci«,
druhý »dobrou hlavu a rozum«, aby města a země spravoval. Na zemi
jsou hory i doliny atd. A »dokonalá rovnost ani jen mezi rozumným
stvořením se nenalézá, ale i zde jedno druhému jest poddáno. Kohout,
ku příkladu, jest opravdový král mezi svým slepičím pokolením . . On
jest na svém dvoře takový samopanovník, že žádného druhého podlé
sebe trpěti nemůže. Mezi včelámi pak ještě mnohem velebnější, víc než
monarchitský regiment můžeme znamenati. Zde jedna mucha, ale mnohem
větší a důstojnější nežli jiné, jest ne jen královná, ale spolu i matka
svého celého pokolení . . A to jistě zkušujeme na větším díle i mezi
jiným nerozumným živým tvorem, které se v tovarižství drží, mezi
ptáctvem, hovadý, rybámi, žížalý a zeměplazy . . Na větším díle, pravím.
Nebo o mravencích čteme, že nemají vůdce, ani správce, ani pána . .
Ale kdeže mezi lidmi nalezneme takový pracovitý, svorný, opatrný
národ, krajinu, město, jakoví jsou mravenci ? Z nás bez vůdce a správce
nic by nebylo . . Anjelé nebeští mají své kníže a archanjela; pekelní
dáblové svého Lucifera a Belzebuba; i ty zbojnické zberby a bandy
svých vůdců a hejtmanů — i jakžebychom tedy my rozumní lidé měli
sobě na to ztěžovati, že nám Bůh vrchnost představil?« Učení novokřtěnecká nebo quakerská ať nás nematou. »Vrchnost jest boží obraz
a náměstník na této zemi.« Pročež mu přísluší a) čest a bázeň, b) po
slušnost a poddanost (»i zlá a tvrdá vrchnost přece jest lepší, jako
žádná«), c) »daně aneb porcie, cla aneb mýta, třicátky a těm podobné
poddaným naložené platy«, d) modlitba poddaných.
Přidané vypsání smrti Ludvíka XVL Institoris zavřel »slovy Nauvídského ostrovtipného novináře, v náš jazyk přeloženými«. Překlad asi
kulhá za originálem, jak patrno na př. z veršů: »Kdož jest té vražedlné
roty hlavním vůdčím? Kdo královské krve tím žíznivým škůdcím? Děsí
se natura: krále krevní přítel, Orlean, nemravů v obci plný pytel. Lidská
srdce, prosím, co při tom cítíte, když o ukrutnosti tak hrozné slyšíte?«
Tendenci knížky znovu dotvrzují poslední slova básně: »Bůh varuj
každého křesťana z milosti, od francouských mravů, svobody, vlídnosti!«
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Horlivý protivník republikánské Francie ozval se ještě jednou, a již
radostněji, proti ní. R. 1799 v Prešpurku vydal knížku novou: >Od
Boha zlomená pýcha našich i božích nepřátelil* (8°, str. 40). I to je
kázání a sice na slova: »Bůh pyšným se protiví, ale pokorným dává
milost.« Opakuje staré výčitky o francouzské domýšlivosti. »Na světě
sice každý národ má jakousi nacionálni choleru a pýchu^ každý se
jistými, buďže opravdovými anebo jen domnělými přednostmi nad jiné
národy vypíná. Ale snad žádný národ pod sluncem, aspoň v naší Europé,
není tak pyšný a vysokého ducha, jako francouský. Tito lidé obyčejně
sebe toliko samých drží za rozumných, manírných, učených, ke všemu
způsobných na světě; ostatní pak všickni jsou toliko chatrní sprostáci
a tak řečení barbari před jejich očima. Tento národ všudy chce přednost
míti, do všech jiných národů se míšeti, všeckým zákony predpisovati,
všeckých po svém šmaku, módách, obyčejích obraceti.« A uváděje
některé výroky z Zimmermannovy knihy »Vom Nationalstolze«, Institoris
dokládá: »Francouzi se domnívají, že by měli právo všem národům
zákony predpisovati, poněvadž celá Európa od jejich modečinitelů, parokárů, krejčírů, kuchařů zákony přijímá.« Ale přišlo na ně pokoření.
> Kde jest jejich druhý Alexander, nádherný Bonaparte (volá Institoris),
který ještě jen před rokem celý svět strašil a mezi hvězdami chtěl
klásti hnízdo své? Tam hle se již kdesi krutí s ostatkem svého zdrobeného vojska okolo toho Červeného moře, v kterém někdy pyšný
Farao se svým celým vojskem jest pohřížen a zatopen. Kde jest ta
slavná mořská armáda, kterou pominulého roku, s nákladem mnoho
millionů, proti Egyptu a odtud Bůh ví kam jinam byli vystrojili? Aj
kterak jeden den nenadále skrze Nelsona . . jest celá zkažená a stro
skotaná! Kde jest celá Vlaská země a v ní tak rozličné slavné města
a pevné hrady, od nich nespravedlivě podmaněné a pod zástěrou svobody
v smutné rabství uvedené? . . Aj kterak toto všecko, co tito nesprave
dliví loupežníci za tři roky jedno po druhém sobě podmaňovali, za čtyři
měsíce skrze naše a našich věrných přátelů, Russů, zmužilá a vítězná
vojska spátkem jest nadobudnuté. Kde jsou ty nesčíslné poklady, ty
bohaté loupeže, ty milliony stříbra a zlata, které z dobytých měst
a krajin, z zdírání podmaněného lidu, z loupení knížeckých paláců
a Bohu posvěcených chrámů a oltářů nashromáždili ? Aj jak se to všecko
již kamsi podělo, tak že více ani nevědí, čeho by se měli lapati a odkud'
své veliké krajinské i vojenské výdavky napomahati ... A toto snad
jsou ještě toliko počátkové bolestí a předchůdcové hroznější zkázy« . .
Tolik vyjímáme z drobných hlasů naší probouzející se literatury
o světodějném obratu francouzském. Hlasy ty, jinak bezvýznamné, za
tehdejšího nedostatku domácí publicistiky jsou význačné právě jen svým
konservatismem a také nacionalismem, který o několik let později, za
vydatné protinapoleonské podpory vládní i agitace zahraničné, v písem
nictví našem ozýval se již obecně.
Jaroslav Víšek,
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3. K listině Otokarově z 16. pros. 1222. (Emler, Regesta II,
ě. 2643.) Hammerschmidt otiskl r. 1700 ve své »Gloria et maiestas
sacrosanctae regiae ex. et nullius dioec. Wissehradensis ecclesiae ss. aposto
lorum Petri et Pauli« na str. 167 —170 listinu, kterou prý vydal
Otokar I. dne 16. pros. 1222, aby urovnal spor mezi kapitulou a proboštstvím kostela na Vyšehradě. Dokument ten jest, ne-li nepravý, alespoň
silně interpolován. Svůj pramen, odkud by jej byl otiskl, Hammerschmidt
nejmenuje. I mohlo by vzniknout! podezření, že on sám takto chtěl
obohatiti svůj diplomatář, ježto odjinud textu jeho neznáme.
Zde mohu podati však zprávu, že text ten znám byl již r. 1671.
V rukopise archivu městského v Praze č. 335 zapsán jest na fol.
304a—307a výpis z kvaternu druhého blankytného půhonů a obeslání
pří z r. 1675 desk zemských (menších), tedy z kvaternu, který, pokud
vím, nyní se více nevyskytuje, o žalobě >kdež Ferdinand Leopold Benno
sv. říše Římské hrabě z Martinic, probošt, Adam Václav, sv. písma
doktor, i celá kapitola vejhradního král, kostela sv. Petra a Pavla na
Vyšehradě žalují na JMC. rychtáře, purkmistra, konšele i celou obec
Nového Města Pražského z těžkého, s pozdvižením též mocnou a brannou
rukou stalého, vejtržného oučinku«. Zde pak na několika místech do
týkáno jest naší listiny. Pravit se tu, že: »obžalovaní dne 14. Aug.
1. 1671, když s počátku psaný děkan s kanovníkem residentialním
v potoku Botiči za zdí městskou pod Vyšehradem, ke kostelu sv. Petra
a Pavla náležejícím od slavné paměti krále českého Přemyslava (!)
1. 1222, dřív než ještě Nové Město bylo, nadáním, jehož kapitola Vyše
hradská od toho času vždycky (vyminie časy rebelský a kacířský)
v pokojném držení a užívání byla, ryby loviti dali, proti témuž děkanovi
lidi a chasu obecní pozdvihli . . . jakž táž žaloba ve dskách zemských
v kvaternu obeslání a žalob proměnné barvy třetím k soudu zemskému
většímu 1. 1671 (=DZM. 154.) ve čtvrtek po sv. Jiljí opatu t. j. 3. dne
měsíce Septembris pod lit. C. 19 to vše v sobě šíř obsahuje a zavírá.
Tu jménem a na místě JMC a Kr. . . Leopolda ... nejvyšší páni úředlníci
a soudcové zemští, nahledše se vší pilností do akt a spisův . . . totiž
do . . . nadání krále Přemyslava na česko přeloženého . . ., toho všeho
bedlivě pováživše, takto o tom . . . vejpovídati ráčí: Poněvadž jsou páni
původové (t. j. Vyšehradští) ... že jest . . . potok . . . hned od mlejna
Nuselského až do řeky Vltavy . . . capitole Vyšehradské nad pamět
lidskou . . . netoliko jistým od někdejšího českého krále třetího Přemy
slava pod datum v Praze dne měsíce Prasince 1. 1222 mezi tehdejší
capitolou Vyšehradskou z jedné a proboštem, tož nájemníkem gruntův
capitolních z strany druhé stalým při žalobě pod lit. A přiloženým
rozeznáním . . . právo dostatečně provedli a dokázali ... Z těch příčin
se častěji jmenovaní původové ... při právě, vlastnosti a dobře fundírovaném possessu potoka Botiče . . . dokonale zůstavují.
Teige.
Č. Č. H. III.
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Codex juris municipalis regni Bohemiae. II. Privilegia králov
ských měst venkovských v království Českém z let 1225—1419. Vydává
JUDr. Jaromír Čelakovský (Praha 1895).
Publikace tato je pokračováním rozsáhlé sbírky, kterou vydavatel
zahájil r. 1885 vydáním privilegií měst Pražských, a která má ve XIV
odděleních obsahovati všecky prameny pro právní historii měst českých
důležité. Ač účelem sbírky je především poznání vývoje poměrů právních,
má obsah její přece zároveň nemalý význam pro místní dějepisce; ale
také pro dějiny země obsaženy tu jednotlivé příspěvky. Díl přítomný
tvoří první část — asi čtvrtinu — druhého oddělení věnovaného krá
lovským městům venkovským (s vyloučením královských mést horních).
Pojem měst královských vymezuje vydavatel poněkud široce, nazývaje
tak nejprve ta města, která na půdě korunní povstala, králi neb jeho
úřadům, zvláště úřadu podkomořskému, podřízena zůstávala a podnes
tohoto úředního názvu užívají. Dále počítá k nim i ta města, jež, byvše
v dobách předhusitských poddána některé světské nebo duchovní vrchnosti, teprve později stala se městy komorními. Poněvadž pak se vy
davateli nezdálo býti přiměřeno, aby se listiny jednoho a téhož města
uveřejňovaly od sebe odděleně (jedna jich část v oddělení věnovaném
privilegiím měst poddaných a druhá ve sbírce privilegií měst královských),
přijal do přítomného dílu všecky listiny jejich, tedy i ty, jež pocházejí
z doby jejich poddanského poměru. Na ten způsob snesena tu vedle
listin 35 královských měst z doby předhusitské také privilegia devíti
kdysi poddaných měst,J) z nichž na př. Německý Brod teprve r. 1634
povýšen byl na město královské. Umístění listin jejich v tomto svazku
odůvodňuje vydavatel kromě důvodu svrchu již uvedeného také tím,
že »takováto města dlouhou dobu před prohlášením jich za města krá
lovská o nabytí právního postavení královských mést usilovala a většinou
posud královskými městy se nazývají.«
Materiál takto získaný vzrostl na 877 čísel, z nichž největší počet
t. j. 751 čísel bylo vydáno českými králi, z ostatních pochází 18 od
*) Budiž zde připojen seznam jednotlivých měst s udáním, kolika listi
nami jsou v publikaci zastoupeny: Beroun 14; Budějovice 58; Bydžov 5;
Čáslav 25; Český Brod 5; Domažlice 33; Cheb 89; Chrudim 16; Jaroměř 9;
Kadaň 37; Karlovy Vary 3; Klatovy 31; Kolin 44; Kouřim 28; Králové
Dvůr 11; Králové Hradec 37; Kutná Hora 34; Litoměřice 67; Loket 13;
Louny 57; Mělnik 29; Mladá Boleslav 5; Most 59; Německý Brod 23;
Nymburk 20; Ostrov 7; Pelhřimov 5; Pemo 19; Pisek 24; Plzeň 38;
Polička 12; Prachatice 9; Rakovník 3; Rokycany 5; Slaný 22; Stříbro 16;
Sušice 16; Tachov 13; Trutnov 10; Týn nad Vltavou 1; Ústi nad Labem 29;
Vodňany 11; Vysoké Mýto 19; Žatec 61. Zde ovšem nepočítány výtahy listin
uveřejněné v poznámkách.
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českých královen, 21 od náměstkův královských, 9 od papežů nebo
jejich legátů, 14 od císařův nebo králů římských, 4 od králův uherských,
1 od falckrabí rýnského, 31 od duchovních a 24 od světských vrch
ností. Značná část (asi 250 listin) zde vůbec poprvé podává se veřejnosti
v úplném znění. Kromě toho je mnoho většinou neznámých listin a jiného
historicko-právního materiálu (něco přes 400 čísel) obsaženo v poznámkách,
jež jsou připojeny k jednotlivým privilegiím.
Většina listin psána je ovšem jazykem latinským. Teprve v privi
legiích králů z rodu lucemburského počíná se rozmáhati němčina, jejíž
užívání zá Václava IV. nabývá takového rozsahu, že z listin jeho ve
sbírce obsažených jsou 104 německé vedle 193 latinských. Listin
jazykem českým psaných z doby Václavovy uveřejněno zde 14. Ale, jak
se podobá, jsou to namnoze pouhé překlady pozdéjší. Jenom o prohlášení
nálezů panských proti škůdcům zemským daném 5. ledna 1405 (č. 711)
a listině Čeňka z Vartenberka dané 21. září 1409 (č. 832) možno
s jistotou tvrditi, že české jejich znění je původní.
Co se týče rozdělení rozsáhlé látky v přítomném dílu obsažené,
bylo by se dalo očekávati — jak již i jinde *) bylo podotčeno — že
bude roztříděna dle dvou velkých skupin, k nimž městská práva česká
náležejí, ale vydavatel rozhodl se, patrné z určitých příčin, seřaditi látku
chronologicky. Při zevnějším rozdělení privilegií venkovských měst krá
lovských na svazky rozhodovaly důvody historické.
Úprava textu je táž jako v dílu obsahujícím privilegia mést Pražských
a je provedena s velikou péčí. Vydavatel zkoušel kopie dle jejich stáří
a správnosti a snažil se pokud možno správně sestrojit! původní znění;
za základ textu vzata pokaždé nejlepší kopie, kdežto varianty z ostatních
podány pod čarou. Kde se zachoval originál — a to platí jenom o 360
listinách přítomného dílu — přirozeně pořízen je text dle něho; v ně
kolika případech (jako na př. v č. 233) přidána k otisku dle originálu
učiněného dokonce i různočtení kopií, jež dobře mohla býti pominuta.
Latinské a německé texty otištěny ad literám^ totéž platí také o dvou
výše zmíněných originálních textech českých. České překlady pozdější
otištěny v moderní transskripci. Každé listině předesláno podrobné udání
obsahu jejího. Bylo by si přáti, aby v těch případech, kde listina sama
otištěna je v plném znění, regesty ty byly stručnější. Při každé jednotlivé
listině podáno v poznámkách přesné udání, z jakého pramene pochází,
a udána, pokud toho potřebí, i příslušná literatura. Také popisu pečetí
věnována v poznámkách náležitá pozornost. — Na posledních čtyřech
stranách svazku uvedeny ještě četné dodatky a opravy.
Používání rozsáhlého materiálu v publikaci sebraného usnadněno
jest podrobným, 108 stránek zaujímajícím rejstříkem míst a věcí.
V úvodu, jenž je knize předeslán, podává vydavatel obšírné zprávy
o pramenech, z nichž čerpal. Podrobnější vylíčení vývoje právních po-

t) Mitth. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen, XXXV. Litt. Beil. str. 12.
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měrův městských, jako bylo v úvodu I. dílu, tentokráte odloženo, aby
svazek nenabyl přílišných rozměrů; vydavatel slibuje (na str. 791) vy
líčení takové podati o sobě jinde.
G. F.

Das St. Pauler 'Formular. Briefe und Urkunden aus der Zeit
König Wenzels II. — Gefunden und herausgegeben von Dr. Johann
Loserth. Prag, Verein f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 1896. 4° str. 91.
Počet formulářů ze starší doby české historie opět rozmnožen.
Profesoru Stýrskohradeckému dru. J. Loserthovi poštěstilo se mezi ruko
pisy kláštera Sv. Pavla, ležícího v údolí Labudnice (Lavantthal v Koru
tanech ), nalézti formulář obsahující listy z doby krále Václava II.,
z nichž některé jsou datovány, jiné dle událostí v nich dotčených a dle
souvislosti s jinými do určitých let dají se vřaditi, takže najisto postaviti
lze, že sbírka ta byla sestavena záhy na počátku 14. století. Až na
dva byly listy formuláře toho posud neznámy a jsou tudíž skutečným
obohacením známosti naší o době v dějinách českých zajisté důležité,
za kteréž nálezci a vydavateli sluší vzdáti upřímný dík.
Co se týče obsahu listů zde uveřejněných, právem p. vydavatel
váhu klade na to, že důležitost jejich ani v nejmenším netrpí nějaké
újmy proto, že z největší části týkají se pouze poměrů vnitřních, na
mnoze privátních, o politických a zevnějších událostech jen tu a tam
nějakou zmínku obsahujíce. Celá sbírka čítá 105 čísel, veškeré listy
pocházejí z doby panování krále Václava II., největší část jich z let
1294-1297. Jsou zde listiny krále Václava (čís. 1, 2, 20, 23, 29, 83,
84, 85, 91, 92, 103), různá to darování, potvrzení privilegií a jiné
milosti; nevlastních bratří králových, Mikuláše, vévody Opavského, a Jana,
probošta Vyšehradského, dotýká se několik čísel, poslednímu dostalo
se s mnoha stran různých darů pozemkových a jiných. Značný počet
listin (21 čísel) dotýká se Purkarta, purkrabí Magdeburského, komor
níka království Českého (camerarius regni Bohemiae), kterýž jako
správce komory královské zajisté zaujímal důležité místo při dvoře
královském; číslo 77 praví, že byl strýcem Purkarta, arcibiskupa Magde
burského, jenž žádal za náhradu výloh, které měl za příčinou cesty
své ke korunování krále Václava do Prahy. Jiné listy podávají nám
nové zprávy o biskupech Pražském a Olomouckém, o členech panských
rodin českých, Tobiášovi z Bechyně, Heimanovi z Dubé, Jindřichovi
z Lipé, Raimundovi z Lichtenburka, Jindřichovi a Oldřichovi z Jindři
chova Hradce, Bavorovi ze Strakonic, Vítkovi ze Švábenic a jiných.
Převážná část listů a listin týká se měšťanů různých měst a záležitostí
jejich, a právě tato okolnost měla — dle mínění našeho — od p. vy
davatele býti více uvážena a oceněna, neboť jest snad možné, že formulář
náš psán a složen byl z listů a listin úřadu komorního a pro úřad ten.
Mnohé z listů uveřejněných jsou zajisté důležitý a zajímavý.
Text listů a listin, tak jak zachoval se v rukopise kláštera Svato’ pavelského, jest dle výpovědi p. vydavatele pln chyb písařských —
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v přiloženém facsimile jedné strany originálu jsme ovšem tak příliš
mnoho chyb neshledali — i věříme mu na slovo, že z jediného ruko
pisu těžko jest poříditi text poněkud správný a srozumitelný. Bylo tedy
potřebí p. vydavateli text na mnohých místech opravovati. Tu však nelze
nám zamlčeti některé výtky a pochybnosti. Máme za to, že p. vydavatel
na jedné straně při svých konjekturách zachází někdy příliš daleko, na
druhé straně však že nechává v textu chyby, které při pouhém čtení
již jsou viditelný. Tak na př. ve facsimile (čís. listu 75) nalézáme slovo
»ingratitudilaliter«, p. vydavatel čte: ingrancudilaliter (sic), ale do textu
klade »in iracundia taliter«. Proč? Malou změnou l v n dostaneme
slovo *ingratitudinaliter** které se dobře do listu hodí. V čísle 76 má
facsimile dobře * teneamini obligati«, p. vydavatel nesprávně klade
»teneamini, obligari«, dále »vos« místo »nos«, ke konci listu pak má
správné býti: ^nec pannos nec equos vel vinum non sumus pro illa
quantitate pecunie aliquatenus recepturi* (na místě nesprávného: »nec
per pannos nec equos vel vinum. Non sumus per illa quantitatem pecunie
aliquatenus recepturi.). I regest tohoto čísla bude pak zníti poněkud
jinak. Listině čís. 103 p. vydavatel — jak se zdá — dobře neporozuměl.
On píše (v regestu): »Der Bischof Gregorius von Prag und Johannes
von Sonnenwald verpflichten sich an die Bürger Wölfel und Znaimer
eine Schuld von 1000 Mark, für die sie gewisse Güter der St. Nicolaus
kirche verpfändet haben* an Maria Lichtmess zu bezahlen«. Jaké právo
by byli k tomu měli, zastaviti statky kostelní? P. vydavatel uveden byl
v omyl ten nesprávným čtením a výkladem jediného slova (certam); on totiž
klade v textu: »civibus Pragensibus certam ecclesiam s. Nicolai residen
tibus« a k tomu poznámku: »Hier muss ein oder vielmehr müssen
einige Wörter ausgefallen sein, da die Stelle keinen Sinn gibt. Es dürfte
zu lauten haben: terram ecclesie s. Nicolai cum residentibus«. Právě
tato konjektura jeho nemá smyslu; věta má zníti správně * civibus
Pragensibus circa ecclesiam s. Nicolai residentibus* — forma to zhusta
se vyskytující. Biskup a společník jeho nezastavili ve dluhu statek ko
stelní, nýbrž zavázali sebe (se obligaverunt* jakož správně v textu se
nalézá) k zaplacení dluhu 1000 hřiven na mistě krále* který tu summu
jmenovaným měšťanům při kostele sv. Mikuláše osedlým byl dlužen.
Král žádal dotčené měšťany o prodloužení lhůty, což povoleno, a jest
to tudíž listina královská.
I v jiných listech nalézáme ve vydání Loserthově chyby a nedo
patření, jichž bylo lehce se uvarovati. V čís. 1. jmenuje se »villa Nozzel«
s poznámkou »Wessele«. Máme za to, že nejbližší jest mysliti na ves
Nůsle u Prahy, která od králů českých častěji byla udělována. V čís. 2.
místo »vocacione« má býti ^vacatione* (jedná se o uprázdněnou faru),
snad jen chyba tisku. V čís. 11. místo »ad eandem civitatem, nunquam
recessuri« má býti *ab eadem civitate nunquam recessuri** a dále místo
»se asserunt recepisse et ad hoc reperire possunt« má býti správně
*se asserunt recepisse et adhuc recipere possunt** jako o několik řádek
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doleji dobře jest vytištěno. V čís. 12. místo »ecclesie . . spectantem
de voluntate et iusticia« má býti necelesie . . spectantis (má též rukopis)
de voluntate et scienda* \ rčení »quintum medium fertonem« znamená
»půl páté čtvrti« (t. kop) a ne »das íiinfte Halbviertel«, jak p. vydavatel
praví v regestu. V čís. 13. místo »curavit munimine comparere« má
býti * curavit minime comparere* (t. nedostavil se, forma to obyčejná);
v témž čísle na str. 35 místo »se offerens legitime probacioni« má býti
»se offerens legitime probaturum*. Při čís. 14. jest regest nesprávný,
ke konci pak místo »epistolas« má zůstati »apostolos instanter peto«,
obyčejná forma při appellacích. V čís. 15. jedná se o sukno »de Dorn«;
p. vydavateli není to jméno známo, i přidává v poznámce »ob etwa
Thorn?« U Tomka (Děj. Prahy I. 320) mohl čisti, že »Dorna« jest
město Tournay, a že rozeznávala se Tournajská sukna dvojí, lehčí a těžší,
a právě v listině naší mluví se o »quatuor staminibus de Dorn levibus«.
Sukna »de Dorna« velmi zhusta v listech se jmenují. Při čís. 18. v re
gestu místo »Bürger der Neustadt Prag« mělo správněji býti »Bürger
der Kleineren Stadt Prag«, neboť »Nova civitas sub castro Prag«
v současných zprávách jmenuje se nejinak než »Die kleine Stadt, minner
Stadt« (Tomek L 224). V čís. 21. nejsou věty dobře rozděleny; proto
měl p. vydavatel potřebí v poznámce e) dodati »Ergänze: facultatem
habebunt«, ač slova ta nahoře v textu jsou: *plenam facultatem
habendo idem (ne item, a bez rozdělení) frater noster etc.« V čís. 22.
(str. 39 dole) místo »dictorum« má býti ^dominorum nostrorum«.
V čís. 23. s počátku mělo býti naznačeno, že schází jméno vsi, o kterou
se jedná, neboť »concessic hereditatum ad nos sit . . . devoluta« nemá
smyslu. V čís. 28. (str. 44 dole) místo »sane tempore possessionis in
ipsa villa nostra semper curabit proprietatis« má býti dle smyslu správně
»sane tempore possessionis ipsa villa nostre semper durabit possessionis*.
V čís. 29. po slovech »noscat tam presens etas etc.« nemůže býti
»quatenus«, nýbrž »quod», a v inserovaném listě Otakarově má správně
býti: »Etsi de regie benignitatis clemencia nostram digne deceat (místo
»doceat«) majestatem«; na téže straně dole místo »pacificantes« má
býti gratificantes*. V čís. 43. jmenuje se »villa Chastraw«, a k tomu
poznámka p. vydavatele: »Sollte hier eine verballhornte Übersetzung
von Vroburg liegen?« K čemu to? Ves Částrov v Táborskú dobře
mohla náležeti panu Tobiášovi z Bechyně, kterýž ji v dluhu zastavil.
V čís. 44. jmenují se Pražští měšťané »Rudlinus quondam Innossii et
Fridlinus quondam Friderici inter Gallicos«. Není pochybnosti, že první
jméno má zníti »R. quondam Junossii (o rodě Junošův viz u Tomka
I. 303); při druhém jméně — jeli správné čtení »inter Gallicos« —
mělo býti aspoň poukázáno k rodině Pražské, řečené »od Kokotův
(de Gallis)« a k Fridlinovi č. Fridrichovi od Kokotů, kterýž právě v té
době častěji se vyskýtá (Tomek L 304). V čís. 45 pozn. 1. (str. 56)
uvádí se protonotář Jan jako »Propst von Saaz« nesprávně, neboť »prae
positus Zacensis« jest probošt v Sadské* takto jmenován i u Emlera,

Literatura.

103

na něhož se p. vydavatel odvolává. V čís. 63. a též v úvodě na str. 10
dal p. vydavatel vytisknout! ^hurtae pannicidarum«, kteréžto slovo zna
mená krámce č. kotce, tedy ^huttae pannicidarum« (Tomek I. 323).
V čís. 64. jmenuje se kostel Pražský >ad s. Benedictum«, k němuž
pozn. 1. (str. 66) praví: »Die Kirche durfte St. Georg sein«, kdežto
přece může míněn býti pouze kostel řádu německého u sv. Benedikta.
V čís. 74. přichází místní jméno »Deschem neb Deschein« s poznámkou
»zu denken ist etwa an Tyczein«, kdežto spíše mysliti se může na
»Dešná (Doschen)«. Při čís. 87., kdež se dovídáme o úmyslu králově,
vystavěti v Chocni na pozemcích klášteru Zbraslavskému darovaných
hrad královský, pan vydavatel jak v regestu tak též v úvodě (str. 3)
mluví o tom, že prý král tím »das Kloster in eine ewige Knechtschaft
bringen wollte« a »dass das Kloster ansonsten durch die Burggrafen
fořt und fořt beunruhigt wiirde«, kdežto v listině samé o tom ani slova
nenalézáme, a pouze se mluví o pozemcích v Chocni klášteru darovaných,
které by vystavěním hradu mohly »inquietacione continua aggravari . . .
et quasi perpetuam servitutem intrare«.
Ještě jednu pochybnost chceme zde uvésti. V úvodě str. 10 jmenuje
p. vydavatel: »Heinrich von Lipa und seine Gattin Hezika*. Jméno
této domnělé manželky pana Jindřicha z Lipé nachází se se jménem
Jindřichovým zároveň ve třech číslech formuláře našeho, a sice v čísle 40.,
kde však dle poznámky í) originál má jméno »Henico«, v čís. 44., kdež
psáno jest »Zbenica« a v čís. 46., kdež dle vydání skutečně jest »Hecika»;
avšak ani v jediném z těchto listů není řečeno, že by to byla manželka
Jindřicha z Lipé. V čís. 40. (a podobně i v obou ostatních) se praví: »Nos
Henricus et Hecica (vlastně Henico) de Lipa tenore presencium con
gregata manu dare promittimus etc«, totiž zaplatit! dluh jakýs měšťanu
Pražskému; kdyby ho však do jisté doby nezaplatili, tedy se zavazují
»civitatem Pragensem nomine obstagii intrare«. Slova »congregata manu«
ukazují na dvě neb více osob, z nichž jedna bývala vlastním dlužníkem,
druhá neb ostatní jeho rukojmími, všichni se pak zavázali k zaplacení
dluhu společně. V právních takových listinách, byla-li jmenována manželka,
bylo tak -- pokud nám známo — vždy výslovně v listině uvedeno.
Že by také ženy byly se zavazovaly k ležení v dluhu (obstagium),
není nám známo, a právě ve všech třech listinách dříve uvedených
jedná se o dluhy a o ležení v dluhu. Ostatně ani ženské jméno
»Hezika neb Hecika« není nám známo. Jest tedy aspoň více než pochybno, že »Henico, Zbenica. Hecika« jest vskutku »Hezika č. Hecika«,
manželka Jindřicha z Lipé.
I o některých jiných konjekturách a opravách p. vydavatelových
bylo by lze disputovat!; mnohá místa ve vydání nedávají, tak jak jsou
otištěna, dobrého smyslu; avšak, nemohouce srovnati vydání s origi
nálem samým, přestáváme prozatím na upozornění tomto. Vydání
p. Loserthova nutno používat! s náležitou pozorností.
Ferd. Tadra.
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Dr. Matthias Můrko, Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der
böhmischen Romantik. Mit einem Anhang: Kollar in Jena und beim
Wartburgfest. Graz 1897. XII. 4-373.
Μ. Můrko znám je chvatně v Čechách svými články o Kollárovi
česky a slovinský psanými, jakož i sympatickými recensemi a referáty
o věcech českých v Jagičově Archivu pro slov, filologii a v jiných ča
sopisech Vídenských. K habilitační práci za docenta slovanské literatury
na universitě Vídenské vybral si velmi vděčnou látku, vyložiti totiž ně
mecké vlivy na počátky české romantiky. Jest to první část obsáhlého
díla, v němž dr. Můrko hodlá pojednat! o německých vlivech na po
čátky romantiky u všech národů slovanských.
Mocný vliv literatury německé na ohrožující se písemnictví české
nikdo nemůže popírati; zásluhou Murkovou jest, že vlivy tyto v kon
krétních případech prokazuje a vykládá. K nejzdařilejším partiím spisu
jeho patří kapitoly o Šafaříkovi a Kollárovi, jimiž se Můrko již
dříve podrobněji zabýval; neboť vyličuje jejich literární význam, dostál
v úplné míře úkolu, který si v předmluvě (str. VII.) vytknul slovy:
»Meine Hauptaufgabe bestand aber doch darin zu zeigen, wie deutsche
Beispiele nachgeahmt und deutsche Ideen herübergenommen und weiter
ausgebildet wurden«. Zajímavé jsou také výklady o působení romantiky
Vídenské na Čechy a Slovany rakouské, jakož i vylíčení ovzduší, do
něhož se klade původ Rukopisů. Vůbec možno říci, že kniha Murkova
obsahuje mnoho nových a poučných myšlenek, které nezůstanou bez
ohlasu v Čechách i v cizině. Nevšední znalost literatury české, kterou
dřívější publikace jeho se vyznamenávají, jest také vzácnou ozdobou
nejnovější jeho práce.
V závěreční úvaze (str. 274. a d.) dr. Můrko formuluje resultát
své práce v tento smysl: Obrozeni řeči a literatury české má počátek
v osvícenských ideich 18. století. Potom zájem pro lidové písněy který
byl vzbuzen sbírkou Angličana Percyho, Ossian, Rousseauovo evan
gelium návratu k přírodě a demokratické ideje francouzské revoluce
působily přímo nebo nepřímo také na Čechy. Při tom však hlavni zá
sluhu o obrozeni českého národa máji vlivy německé, zvláště romantika
a její předchůdce Herder. S výsledkem takto obecně formulovaným
možno zajisté souhlasit!; za to nemůže podepsaný zamlčeti, že při vý
kladech jednotlivostí jest mínění poněkud odchylného.
Týká se to především vlivů německých; bylo jich zajisté mnoho
a byly dosti závažné. Dr. Můrko, důkladnou znalostí německé literatury
jsa vyzbrojen, výčerpal významnější téměř úplně; toliko u Čelakovského
bylo by se zamlouvalo místo pouhého výčtu německých autorův, o nichž
je v korespondenci jeho s Kamarýtem zmínka, a kteří nebyli nijak
směrodatní pro jeho poesii, ostřeji a důrazněji objasnit! vliv Schillera
a Herdera, kteří působili v aesthetické názory a v směr básnické čin
nosti Čelakovského mnohem pronikavěji, než jak to z líčení Murkova»
vysvítá.
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Naopak zase dr. Můrko vlivy německé dle mého mínění místy
zbytečně přepíná. Zdá se mi, že stanovisko, s něhož na vlivy německé
pohlíží, není dosti precisní. Přední zásadou literární historie jest zajisté
vykládati jednotlivé jevy literární především z prostředí domácího, autoru
nejbližšího. Teprve když určitý jev z tohoto prostředí přirozeně vyložiti
nelze, možno hledati vlivy cizí. V literatuře české zároveň s ohrožo
váním zrodily se jisté tradice literární, které jako mocné prostředí pů
sobily na směr činnosti českých spisovatelů. Přední snaha buditelů če
ských směřovala na př. k tomu, aby obnovili přerušenou souvislost se
slavnou minulostí národa českého a budili takto utuchlé vědomí národní;
z této snahy vykládáme si přirozeně mnohé práce historické, v nichž
dr. Můrko vidí vliv romantiky, na př. u Palackého. — Zároveň s obrozením
jevila se také hned snaha zbaviti se převládajícího vlivu německého,
a hlásán byl zřejmý odpor proti němu. Patrné doklady toho nalézáme
již v st. XVIII. v obranných spisech buditelů českých (Hanke z Hankenštejna, K. H. Tham), a Puchmajer dal odporu tomu plný výraz roku
1804 v předmluvě k Chrámu Gnídskému. Můrko vykládá však, že
teprve nenávist Němců vznícená proti Francouzům válkami Napoleon
skými vzbudila a podporovala také u Slovanů odpor proti všemu, rovněž
tak vnucenému německému (str. 29.). — K tradicím domácím hned na
počátku prvních uvědomělých projevů vlasteneckých patří též vědomí
slovanské. Nepřihlížíme-li ani k tomu, že již Frt hr. Kinský r. 1773
ve svém spise >Erinnerung< mluví »o svých slovanských pojmech o vy
chování« a nazývá se >dobrým potomkem Slovanů«, dostačí jen pou
kázat! na verše prostého pemíkáře pražského Václ. Melezínka, básníka
příležitostného v letech 70. a 80. předešlého století, který v jedné ze
svých básní jako horlivý panslavista volá:
>Budtež zdrávi vy Slováci,
Charvátové i Moravci,
nápodobně Polákové,
v slávě mocní vy Rusové!
Máte jeden jazyk s námi,
slavně kvete mezi vámi« atd.
Připomeneme-li si ještě Dobrovského, Puchmajera, Jungmanna,
Ant. Marka, kteří vědomí slovanské s důrazem ve svých spisech hlá
sali, pak nebudeme jistě hledati hlavní příčinu k myšlence vzájemnosti
slovanské teprve v napodobování pangermanismu. Takových domnělých,
ale nedokázaných vlivů je mnoho uvedeno v knize Murkově, myslím,
že v neprospěch její.
Poměr Jungmannův k romantice nezdá se býti dosti přesně vy
mezen. Je-li na př. střízlivý Kopitar pravé dítě romantiky (str. 12.),
jsou-li Hromádkovy Prvotiny >die erste bohm. romantische Zeitschrift«
(str. 33.), jsou-li Počátky čes. básnictví >die erste nwa«/wá-nationale
Streitschrift« (str. 52.), a napsal-li Palacký proto jen dějiny starší doby,
ježto byl jako romantik pro starší dobu obzvláště nadšen (str. 123.),
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pak není dosti jasné, proč u Jungmanna, který měl významné úča
stenství jak v Prvotinách tak při vydání Počátků, je romantické vlastně
jen napodobování bardství modernisovaného od Fouqué po válkách za
svobodu a zájem jeho pro indskou poesii, metriku a řeč (str. 26.).
Vždyť je jeho Slovesnost »eine stark romantisch gefärbte Stillehre und
Anthologie« (str. 32.), užívá o RK. fräse »zůstatek šedé starožitnosti
české« (eine der üblichsten romantischen Phrasen str. 38.) a provádí
emancipaci Čechů od Němců dle příkladu romantiků německých (str. 106.).
Nevím, zdali pojmenování »romantická škola« místo obvyklého
u nás názvu »vlastenecká« nebo »národní« škola, jak si Můrko přeje,
se ujme. Pokud mi povědomo, prof. Jagič již r. 1885 (Briefwechsel
zwischen Dobrowsky und Kopitar str. LXXII.) mluví o nové romantické
škole českých vlastenců posvětivších své síly obrození české národnosti
prostředkem oživení jazyka, poesie a historie, užívá však pojmenování
toho ve smyslu poněkud širším, čítaje k nim vedle Šafaříka, Čelakovského a Kollára právem také Hanku, Svobodu, Jungmanna a j. Není
pochybnosti, což zajisté Můrko také dobře ví, že romantika česká sáhá
mnohem dále za meze t. ř. školy vlastenecké v před i v zad. Roman
tiky byli nejen básníci školy vlastenecké, nýbrž i Mácha, Hálek a j.
V dějinách české literatury třeba za tím nutně oba druhy romantiků
přesně rozeznávati; užívá-li Můrko názvu toho pouze pro vlasteneckou
školu, pak přikládá slovu romantika mnohem užší význam, než jaký se
obecně s romantikou spojuje. Ostatně trochu více přesnosti a důslednosti
při užívání slov »romantika, romantický« nebylo by bývalo na škodu.
Tak jako nadšení pro lidovost vůbec, tak také napodobování li
dových písní dr. Můrko připisuje výhradně vlivu německému. »Hier
ist sogar jeder slavische Einfluss ursprünglich ausgeschlossen«, praví
na str. 71. Pokud se to týká Čelakovského, dovolil bych si malou
poznámku. Čelakovský, jak je Murkovi jistě dobře známo, byl nadšeným
obdivovatelem ruských básníků Dmitrieva a Karamzina. Dmitrieva četl
v únoru 1820, a básně jeho vnukly mu zvolání: »Aj jaký to lyrický
duch!« R. 1821 psal Kamarýtovi: »Moje nejmilejší zaměstnání a bavení
je literatura ruská; právě čtu básně Karamzinovy; ó jaký to vnadný,
jaký to mužský zpěvec, chtěl jsem z něho výtahy dělati, ale tuť bych
jej skoro celého opsati musel, tak silně se mi líbí atd.< Dmitriev a Karamzin proslavili se, jak známo, právě několika písněmi v tonu prosto
národním, které téměř znárodněly, na př. »Stoneťt sizyj golubočiki»« od
Dmitrieva a »Kto mogi» ljubitb takí, strastno« od Karamzina Pro mne
není tedy možnost nějakého .vlivu slovanského tak rozhodně vyloučena.
Ostatně pro tak vnímavého ducha, jako byl Čelakovský, který horlivě
národní písně sbíral, nebylo ani potřebí vlivů cizích, aby národní písně
napodoboval. Jinak Můrko blahodárný vliv Goethův na Čelakovského
velmi pěkně prokazuje a vykládá. Při Růži Stolisté mohlo býti ještě
přičiněno, že se v ní jeví také zřejmé stopy prosaických spisů Goethových.
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Že nadšení pro písně lidové šířilo se u nás vlivem Herderovým,
jest s dostatek známo. Uvádí-li však Můrko (str. 64.) na důkaz, že
zájem pro národní píseň vzbuzen byl německým vlivem, tu okolnost,
že v Čechách lidové písně cestou úřední »již dávno« (Kamarýt to píše
r. 1819) od kantorů byly sbírány, pak nelze důkazu toho schváliti. Ka
marýt totiž přehání, tvrdí-li, že »již dávno« ono úřední vyzvání bylo
učiněno. Víme bezpečně, že se to stalo teprve na poč. r. 1819, v Če
chách návodem F. A. hr. z Kolovrat, na Moravě a ve Slezsku na vy
zvání A. B. hr. Mitrovského. A před r. 1819 byl u nás už zájem pro
písně lidové s dostatek rozšířen, neboť r. 1814 vyzýváni byli veřejně
tiskem (v Prvotinách) pp. vlastenci, aby nám »naše líbezné národní
písně« sbírali podle příkladu Rusův a Srbův.
K poměru mezi znělkami Kollárovými a Čelakovského (str. 89.)
mám také jen malou poznámku. Znělka první, kterou Čelakovský v listě
21. května 1821 (Sebr. listy str. 53.: »Jak té vítat, slzou čili zpěvem?«)
jako Kollárovu Kamarýtovi posílá, a která dle Můrka připomíná Kotlára
a Riickertovy »Geharnischte Sonette«, jest skutečně jen nepatrně změ
něná znělka Kollárova, jak byla ve vydání básní Kollárových r. 1824 (srv.
SI. Dc. II. 99.) vytištěna. Můžeme tedy úplně věřit Čelakovskému, že
byla z Kollárových »censurou vytrhnuta«. Proto ji Čelakovský nepojal
ve své básně, a proto dosud ve spisech Čelakovského se nenalézá.
Dle dr. Můrka jest úplně nehistorické a vůbec zcela nesprávné
(str. 61.) obecně rozšířené mínění, že vystoupením básníků školy vla
stenecké přestalo bezobsažné klinkání podle vzorů německých, neboť
emancipace od Němců byla jen nepatrná, ježto veliký čin české roman
tiky, zájem pro lidovou píseň a napodobování její po obsahu a po
formě, třeba ještě více než co jiného od vzorů německých odvozovati.
Dovoluji si p. spisovatele jen na to upozorniti, že, tvrdí-li se obecné,
že v této době přestalo bezobsažné klinkání podle vzorů německých,
rozumí se tím také obecně, že přestaly se napodobit nechutné a bez
obsažné rýmovačky idyllické a anakreontické dle vzorů německých,
a místo nich nastoupilo po obsahu i po formě napodobení lidových
písní českých. Mínění toto zůstává správným i tehdy, kdyby i úplně
zajištěno bylo, že napodobení lidových písní vzbuzeno bylo jen příkladem
německým. Při tom však není obecným míněním, že by v této době
nastala úplná emancipace od Němců, vzory německé byly napodobo
vány ještě dále, jenže to nebyly bezobsažné anakreontické a idyllické
rýmovačky jako dříve.
Opraviti jest ještě toto. Čelakovského »Píseň na .družinu«, přelo
žená z ruštiny, nenalézá se v »Ohlasu« písní ruských (srv. Můrko str. 71.
pozn. 4.), nýbrž v »Slovanských národních písních« oddíl velkoruský. —
Na str. 170. nedopatřením se tvrdí, že Kollár převzal ostrý výrok o byronismu od Poláka Brodziňského. Naopak Brodziňski užil tohoto výroku
Kollárova, pokládal však mylně Šafaříka za jeho původce (srv. Dziennik
Warsz. IV. 1826 str. 177.: »mówi wydawca piešni Slowaków Szafarik« ;
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viz Č. Č. H. I. 192). — Při článcích jednajících o poměru Kotlářově
k italským básníkům (str. 215.) mohlo býti připomenuto také pojed
nání J. Blokše »Jan Kollár a Dante Alighieri« ve Vlasti IX. 563—570,
647 — 658.
Drobné tyto poznámky podepsaného nesměřují nijak k snížení zá
služné práce Murkovy; vlastní cena knihy Murkovy záleží zajisté v tom, že
obsahuje mnohé pěkně propracované stati o literatuře české a zároveň
na přetřes uvádí celou řadu důležitých otázek dosud u nás nevyjas
něných, k jichž konečnému rozřešení dr. Můrko zdařilé podává pří
spěvky. Má tedy práce Murkova cenu trvalou a jest nezbytnou po
můckou pro každého literárního historika českého.
y. Máchal.
Dr. Berthold Bretholz, Die Tataren in Mähren und die modeme
mährische Urkundenfälschung. (Zvi. otisk z Zeitschr. des Vereines
f. d. Gesch. Mährens u. Schlesiens) Brno 1897.
Posuzuje v Athenaeu VII. 147 spis G. Bachfeldův Die Mongolen
in Polen, Schlesien, Bohmen u. Mähren (Innsbr. 1889), prohlásil Goll
listinu CDM. III. str. 80 č. 109 za podezřelou a vyslovil domněnku, že
i jiné darovací listiny, otištěné v témže dílu Bočkova diplomatáře, jimiž
se rozličným klášterům a městům udělují náhrady za veliké ztráty, které
prý utrpěly při vpádu tatarském, jsou novověké padělky. Při té příleži
tosti vysloveno bylo přání, aby všecky tyto listiny podrobeny byly
diplomatické kritice. To učinil nyní Bretholz. Pojednání jeho dělí se na
tři kapitoly: I. Přehled staršího bádání o vpádu Tatarů na Moravu
r. 1241, II. Bočkovy padéltcy k dějinám tohoto vpádu, III. Přehled sou
časných svědectví o tomto předmětu. Nejdůležitější je kapitola druhá.
Boček uveřejnil ve třetím dílu svého diplomatáře 11 listin, jež obsahují
zprávy o pohromách Tatary prý r. 1241 způsobených. Z počtu toho
však nutno odečísti dvě listiny Přemysla Otakara II. (CDM. III. č. 235
pro Tišnov a 228 pro Přerov), jež vztahují se k vpádům Uhrův a Kumánů r. 1252 a 1252 *). Zbývá tudíž 9 listin podávajících zprávy
o událostech r. 1241. Z těch jediná listina Přemyslova pro Opavu daná
v Brně 1247, 3. května (CDM. III. č. 97, RBM. I. č. 1169) je pravá.
Ostatních osm. totiž CDM. III. č. 29, 34, 35, 95, 98, 109, 144, 165
(=:RBM. I. č. 1063, 1070, 1071, 1166, 1170, 1172, 1239, 1272),
x) Spisovateli je podivno a nápadno, že první z těchto dvou listin
(CDM. III. č. 225) Emler ve svých Regesteqh (II. str. 34 č. 88) označil jako
podezřelou, ač je v originále zachována. Ačkoli jsem ne něl příležitosti sám
originál její ohledati, mám za to, že podezření Emlerovo je oprávněno Již
obsah (Přemysl Ot. II. prosí papeže Alexandra IV. o potvrzení inserované
listi y bisk. Olomúckého Roberta) budí ve mně podezření, rovněž titul *rex
Bemye, dux Austrie ac marchio Moravic* je v listině z r. 1255 nemožný
(místo správného ^dominus regni Bohemie* atd.) Také okolnost, že originál
listu prosebného, adressovaného papeži, nachází se v archivu kláštera Tišnovského (nyní v zemsk. archivu v Brněl, jistě nepřispívá k důvěře v jeho pravostMyslím tedy, že list je podvržen, ovšem musí to býti padlUk starý.
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jak spisovatel přesvědčivé a podrobné dokazuje, jsou novověké Bočkovy
padělky. Přibývají tedy ke známým posud padělkům Bočkovým zase
nové, a jsme spisovateli vděčni za jejich odhalení. Bohužel však není
vším tím řada jejich úplně vyčerpána, zbývajíť ještě některé skupiny
podezřelých listin, o nichž nutno bude rozhodnouti, jsou-li padělky starými
či moderními, či jaké hodnověrnosti vůbec zasluhujíc Za těchto okolnost,
stává se nové kritické vydání listinného materiálu až do konce XIII. stol,
neodkladnou nutností, sice zmatky falsifikáty v dějinách našich způsobené
nedojdou nikdy vysvětlení.
G. F.

Ferdinand Tadra, Kulturní styky Cech s cizinou až do válek
husitských. V Praze 1897. (Spisů poctěných jubilejní cenou Král. České
společnosti náuk č. VIII.) 436 str.
Nebývá vždy snadno dáti knize zcela vhodný titul. Aspoň by titul
této knihy v některém čtenáři mohl snad vzbuditi přece očekávání
větší, nežli potom kniha splňuje. Ale bylo by nespravedlivo posuzovat!
knihu jako české kulturní dějiny před dobou husitskou. Aspirace spi
sovatelovy se nesly sice, jak čteme v předmluvě, zprvu velmi vysoko;
připomenuv, že bohužel Palackému nebylo popřáno napsati dějiny
vzdělanosti české aspoň do válek husitských, přiznává se, že pomýšlel
na sepsání toho, co Palacký nenapsal, že jemu samému na mysli ta
nulo takové dílo, které právem nazývá obtížným. Avšak potom se
toho — na ten čas — přece neodvážil. Programm díla tedy obmezen;
naznačuje se asi takto: Z Itálie a Francie šířilo se ve středověku
vzdělání do ostatních zemí střední Evropy. Má se ukázati, ve kterých
věcech Čechové přímo z pramene společné vzdělanosti čerpali a zdali
a v kterých věcech teprv prostřednictvím sousedů blíže Itálie a Francie
usedlých (rozuměj Němcův) vzdělání přijímali. — Vedle tohoto posi
tivního úkolu má kniha, jak ohlašuje předmluva hned na počátku,
úkol negativní t. j. vyvrátit tvrzení spisovatelů a historiků německých,
že Čechové za veškeren pokrok ve vzdělanosti mají děkovati Němcům.
A tu se hned praví dále: »Tvrzením takovým přizvukují někteří spiso
vatelé domácí, kteří bezpochyby se'domýšlejí, že tím učenost a jméno
jejich v cizině lesku a váhy nabyde.« To podle zkušenosti nyní již
více než desítileté znamená: hic sacer est, hune tu, Romane, caveto!
A mnohem patrněji, abychom si hned tuto nepěknou věc odbyli, vy
stupuje potom na str. 57., kde při otázce vlivu staroslovenštiny na
češtinu místo argumentace slyšíme deklamace, spisovatelovy i cizí,
v textu i v poznámce. Z takových otázek by se konečně již neměly
dělat otázky vlastenectví ! Na str. 57. polemika se obrací * proti
Dr. Flajšhansovi, ač výslovně nejmenovanému. Zde bychom tedy měli
jednoho z těch »některých spisovatelů domácích«, kteří by proti slibu
danému při promoci doktorské vědu pěstovali »ad vanam captandam
gloriam«. — Neslibují se nám tedy úplné dějiny kulturní, ale máme se
dověděti pořád dosti mnoho, totiž co odkud do Čech (vlastně Čechům)
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přišlo. Potom v provedení převládá nad věcí osoba. Vidíme mnoho
cest vedoucích z Čech do světa a na nich mnoho osob, jež jdou sem
a tam, ale nevidíme vždy také, co nesou. Abych objasnil, co míním,
příkladem: o pobytu sv. Vojtěcha v Itálii se vypravují věci známé
(podle plánu díla poněkud zbytečně), ale co ten pobyt pro něho, pro
Cechy (třeba jen negativně) znamenal, toho neslyšíme ... A tak i jinde,
vypravování přestává tam, kde by mělo jiti dále. Zůstáváme často na
povrchu věcí. Ovšem že se kniha (v hlavě XIII.) také pokouší o od
dělení, třeba jen summární, toho, co přišlo z Francie a Itálie, od toho,
co přišlo z Němec a skrze Němce (o vlivu byzanckém se mluví jen
mimochodem). Proti větě formulované ad disputandum v nejkrajnější
posici, že totiž všecko sem přišlo z Němec a skrze Němce, je snadný
boj; spisovatel ovšem neodpovídá, že nic, ani netvrdí (a po tom, co
jsme již také slyšeli, budiž to výslovně a s pochvalou vytčeno), že
jsme všecko nebo skoro všecko měli ze sebe a od sebe, avšak ana
thema vyslovené v předmluvě mne nezastrašuje, abych nepověděl, že
dle mého mínění vliv z Němec přicházející byl větší v ohledu ne
politickém (kulturním) a také v ohledu politickém, k čemuž se zde
nepřihlíží, větší, než se v této knize vyměřuje a než se u nás obyčejně
přijímá, hlavně a zvláště za Přemyslovců, kde je také výklad a rozbor,
co odkud, mnohem nesnadnější, než potom za Lucemburků. Jestliže
Čechové byli zachráněni před germanisací, jaká stihla slovanské Polabí,
zachránilo je především křesťanství, že totiž křesťanství přijali v čas,
ale také i to, že se nepříteli do jisté míry přizpůsobili a připodobnili;
snad by bylo lze hájit paradaxon, že částečná germanisace zabránila
úplnou. A také myslím, že se nebezpečenství úplné germanisace později
již nevracelo. Že se Čechy v čas staly zemí říšskou, a kníže Český
knížetem říšským, bylo výhodqu a ne na škodu, a jestliže by se ukázalo,
že staří Čechové se naučili od Němců dosti mnoho, a že se učili od
nich dříve než přímo od Románů, nebylo by třeba toho litovat. Ně
mecký vědecký chauvinism, zvláště v té extremní posici, jak tu formu
lován, tendence, s jakou píše Wolkan, s jakou píše Neuwirth (jehož
spisy a práce nicméně počítati třeba k nejdůležitějším, jež se v posledních
letech o dějinách umění v Čechách vyskytly), ovšem právem vybízí
k odporu, ale měly by nás zároveň varovat.
Kniha p. Tadrova je hojná obsahem; je v ní uložen výsledek
mnohé a užitečné práce. Jaké, bylo již naznačeno a bude patrnější
z následujícího. Poznáváme v ní velký počet osob, které šly oněmi
cestami z Čech a do Čech. Tyto osoby uvádějí Čechy v kulturní styky
s cizinou. Kulturní styky jsou spisovateli styky nepolitické. Z toho
mu nečiním těžké viny, že přece také někdy vypravuje o politických
stycích, vlastně proti svému programmu, jak jej hned v předmluvě
vyslovil; je právě nesnadno politické a nepolitické dějiny pořád dělit
od sebe; ale děje se to často nahodile. O politických stycích se někdy
vypravuje, kde toho neočekáváme, anebo nevypravuje tam, kde bychom
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očekávali. Často se také vypravují věci nedůležité se zcela zbytečnou
rozvláčností (na př. na str. 189).
Programm, jak stanoven titulem, ale ještě více předmluvou, vede
k jistým konsekvencím, které se však potom vždycky nedostavují.
Dle předmluvy očekávali bychom, že osoby, které spatříme na oněch
kulturních cestách, budou všude a důsledné roztříděny na Čechy slo
vanské národnosti, na osoby z Čech třeba ne slovanské národnosti,
a na osoby cizí, které do Čech přišly. Provedení by bylo dosti ob
tížné, ale programm v předmluvě vyložený je vyžaduje aspoň do té
míry, pokud lze. Někdy se také, jak se zdá, skutečně k tomu přihlíží.
Jestliže se na př. na str. 101 překládá Johannes de Bohemia — Jan
Čech, Hermannus de Bohemia na str. 108 — Heřman z Čech, má
snad tím býti naznačeno, že Jan byl Čech Slovan, Heřman však že
byl Čechem jen dle rodiště (ač německé jméno Čecha Slovana nevy
lučuje). Ale o tom bychom očekávali bližší výklad, očekávali bychom
pevné zásady a pravidla (srovn. ostatek str. 61 a str. 177). Na str. 39
Georgius Theotonicus de Bohemia bylo by snad lépe přeložiti Němec
Jiří (ne Jiří Němec). Tu společnost, Jiřího a jiné v Benátkách, která
se do kulturních styků dostává trochu jako Pilát do Creda (spojili se
r. 1359 mezi sebou, aby okradli kostel sv. Marka), můžeme rádi aspoň
částečně ponechati svým německým krajanům; tak na př. Petrus de
Jcrme t. j. Jermer, byl z Jaroměře, ale Jaroměř byla tenkráte německá.
Každou chvíli se musíme ptát, co znamená v této knize Čech? Tak
hned na str. 40 čteme, že i mezi řemeslníky nacházíme v Benátkách
Čechy. A doklad zní: že ve společenstvu koželuhů německých se vy
skytují : Conradus de Boemia a Petrus de Boemia. Zde tedy Čech asi
znamená jen: z Čech. Ale jinde (str. 101, srovn. též index) Andrcas
de Boemia se překládá Ondřej Čech. Na str. 150 Bor nacione Slavus
in provincia Nisanensi — je ovšem Slovan, ale také hned Slovan —
Čech? V jakém smyslu je Čechem (sr. na str. 224) Jan ze Středyy
pro kulturní styky s Itálií tak důležitý? Na str. 104—111 najdeme
dlouhý seznam osob vyznamenaných titulem papežského písaře neb
kaplana, jak se praví, osob z Čech, kde hned na počátku čteme
2 jména kanovníků Vratislavských a to z doby, kdy ještě Slezsko ne
bylo spojeno s Čechami; najde se tu i Henricus de Molendino, služebník
komory papežské, jen proto, že mu slíbeno od kurie kanovnictví Vyše
hradské, najdeme tu i Theobalda z Lucemburka, jenž byl ovšem ka
novník Pražský. Že v tomto i v jiných záznamech najdeme promiscue
Čechy slovanské národnosti, Němce z Čech, z Moravy, ze Slezska, cizince
v Čechách se zdržující, to vše má ovšem svůj význam a je poučné,
ale programmu knihy, jak řečeno, by odpovídalo spíše dělení. Zmíněný
seznam je ovšem pro kulturní styky (nechceme-li se spokojiti s defi
nicí, že každý nepolitický styk je styk kulturní) méně důležit, než
všimněme si seznamu jiného a důležitějšího. Je to seznam těch,
kdo studovali v Paříži od biskupa Daniele (kolem 1148) do počátku
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15. století. Zde můžeme nepočítat Bertolda Čecha, recte de Bohemia,
a jiné, a napočítáme přece mezi 47 osobami vždy značný počet ne
pochybných Čechů národnosti slovanské, asi 20, ale k nim třeba jistě
přidat i jiné s neutrálními jmény. Výsledek by tedy pro nás nebyl
nepříznivý. Při seznamu těch, kdo studovali v Bononii, lépe již po
věděno, že jsou z Čech a ostatních zemí českých, Slezsko k nim již
od r. 1270 počítajíc.
K záslužným stránkám knihy náleží, že v ní mnoho vybráno
z pramenů dosud tiskem nevydaných (hlavně Vatikánských); vedle
toho (příklady se najdou dále) v ní u nás ponejprv užito některých
nových důležitých publikací cizích. Že užito hojně starší literatury
domácí, rozumí se samo sebou. Ale tu je často spisovatel od svých
předchůdců příliš odvislý, co do formy i co do obsahu. Přidržujeť
se co do formy svých předloh těsněji, než bývá zvykem, takže se
v knize často na takových místech odráží nápadně i sloh jeho předloh,
přidržujeť se jich často co do věci — iurans in verba magistři — bez
kontrolly. Neuložil bych mu za povinnost kontrollovati všecko všudy,
ale mohlo a snad i mělo se tak státi častěji, než se stalo; doklady se
najdou v následujícím. Nejednou citáty do knihy přešly z druhé ruky
(na př. na str. 290). Často se cituje také neúplně, takže čtenář neví,
kde by citovanou práci našel.
Z předcházejícího čtenář poznal, v čem referent spatřuje přednosti
a záslužné stránky knihy, i v čem ho neuspokojuje. U nás se vyskytují
někdy recense, ve kterých se všecko chválí nebo všecko haní. Je to
nejhorší druh recensí. Budiž dovoleno říci ještě jednou, že tu vy
konáno mnoho pilné a užitečné práce, jak svědčí již rejstřík. V knize
té mnoho bude hledáno; spisovatel pracoval často pro jiné. Protest
jeho proti těm, kdo všecko všudy připisují vlivu německému, jest
oprávněný. Ale spisovatel sám v rozdělování toho, co komu patří, není
nepředpojatý a upadá někdy v ty chyby, které kárá. Na mnohé věci
dobře upozorněno neb právem položen větší důraz (na př. jaký vliv
provozovali Němci v městech usedlí); ovšem rozdělení takové ani pro
toho, kdo by si vedl nestranně, kdo by spíše nacházel než hledal, ne
bylo by snadné jednak pro nedostatek pramenů, jednak pro nedostatek
přípravných prací zvláště pro dobu Přemyslovců; na oboje se v knize
samé častěji naráží. Právě pro budoucí takové pokusy bude lze najiti
v knize p. Tadrově mnoho užitečného, vždy hlavně co se osob týče. —
V následujícím projdeme knihu po kapitolách; čtenář tak nejlépe
sezná její obsah. Na některých místech se zdržíme.
I. Odkud čerpali předkové naši známost cizich zemi? — Zde se
vypočítávají některé spisy zeměpisné, zvláště cestopisné, které se ještě
dnes chovají v knihovnách v Čechách, na Moravě, též ve Vratislavi,
dále se vypravuje o účastenství Čechů při křižáckých výpravách, jakož
také o jich putování do Svaté země. Více místa zde věnováno Mino
ritovi Odoricovi z Pordenone ve Furlansku, zemřelému v Udine r. 1331,
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jenž na své cestě byl přišel daleko do Asie, a jehož cestopis mu po
smrti zjednal velkou slávu. Poslední vydavatel cestopisu Cordier vy
počítává neméně než 70 rukopisů, k čemuž p. T. přidává 71. ve
V. Brodě. P. T. se ke Cordierovi přidává i v tom, že Odorica počítá
k Čechům. Možná, že právem. Neb jestliže otec Odoricův (vlastně
o něho běží) přišel do Pordenone s posádkou krále Přemysla Otakara,
jak vypravuje pramen ze 14. století pocházející,!) nemůžeme sice hned
říci, že podle této zprávy Odoricus pocházel z otce Čecha. Možná, že
otec Odoricův přišel z Čech a byl Čech (Slovan), ale možná též, že
přišel z jiné země Otakarovy, z Rakous, ze Štýrska neb z Korutan.
První možnost roste, když proti 69, či vlastně již 70 rukopisům
ostatním, položíme na váhu jediný rukopis Pařížský cestopisu Odoricova,
v němž čteme čtyřikrát fr. Odoricus Boemus, ale třikráte na rasuře
a po čtvrté in margine; než z toho přece vždy ještě nenásleduje, že
Odoricus »sám< se hlásil k národnosti české, a že my máme tím větší
»právo, ba povinnost« hlásiti se k němu tak určitě, jak to spisovatel
činí, kterému i jméno říše Sinohora, kterou Odoricus na Sumatře prý
našel, zní po česku a zdá se svědčiti pro českou národnost slavného
missionáře a cestovatele!2) To přece již je — nimis probare velle!
II. Cesty z Čech do zemi okolních vedoucí. — III. Styky obchodní. —
Tato hlava se počíná Samem — Slovanem. Dělati ze Sama Slovana —
toho bychom konečně mohli zanechat, ač to činili již Palacký i Šafařík,
jako toho také nečiní Tomek. Tak zvaný Fredegar, jediný pramen, který
máme, není »nespolehlivý«, a také není možno za to míti, že pocházel
Samo ze země slovanských Veletův v Nizozemsku, protože jich tam
nebylo. Ale aspoň tu Samo vždy ještě přichází od západu a ne (i to
již se vyskytlo) ze zemí slovanských od východu.3) — Jestliže již
v 12. století se jako kupci v Praze přebývající připomínají »Romani«,
jsou to jistě Vlachové, ale pochybuji, že tím slovem míněni též
Je tu buď Jan z Viktrinku (f 1347), buď tak zv. Anonymus Leobinensis,
pozdější kompilátor, ale nejsou to dva prameny. — 2) Na str. 6 čteme: »Za
jímavé jest, že spisovatel v části, kde popisuje ostrov Samori či Lamory
(Sumatra), jmenuje též království řečené »Sinohora«, což by zdálo se ukazo
vat! k tomu, že v čase sepsání knihy té, tedy blízko před smrtí svou, spiso
vatel náš ještě česky znal.« — Argumentaci té sotva kdo porozumí. Ostatek —
Sinohora jest jedno z různočtení, která se na tom místě vyskytují. Najdeme
dle Cordiera také Sumoltra, Sumolhra, Sumolora, Simultra, Sumolara i Sumetra. Cordier dobře vykládá, že jméno jedné z říší na Sumatře dalo své
jméno celému ostrovu. Sinohora ostatek není mezi korruptelami nejhorší, ještě
horší najdeme v tisku (Acta SS.), totiž Zumptloc. — 5) Ve výroční zprávě
vyšší reálné Školy v Telči Fr. Nerad vydal velmi dobrou rozpravu »Samo
a jeho říše«, kde se o tom s podrobnou znalostí rozsáhlé starší i novější
literatury pojednává kriticky. Referent se o těchto otázkách, zejména o po
měru Fredegarově k tak zv. Anonymu de Coversione CaranL, vyslovil v MJOG.
XI. Bylo by si velmi přáti, aby pojednání Neřádovo u nás nezůstalo bez po
všimnutí. Každé podrobnosti bych však v něm neschvaloval; tak pro spojo
vání Sama s Přemyslem, k čemuž se Nerad kloní, nevidím nikde dostatečných
důvodů.
Č. Č. H. III.

o
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Francouzové. O obchodu s Itálií, zejména s Benátkami najdeme v knize
zprávy hojnější než jinde; zde, nemýlím-Ii se, ponejprv u nás užito
publikace Simonsfeldovy Der Fondaco dei Tedeschi a jiných pomůcek.
IV. Křestanstvi a styky s kurii Římskou. — O Cyrillovi a Methodovi se v summárním úvodu praví, že zavedli písmo slovanské
(cyrillské a hlaholské); tedy dvojí! — Otom, jak se Svatopluk choval
k bohoslužbě slovanské, se zde neděje ani zmínka; v Čechách prý
byl staroslovanský jazyk v bohoslužbě i v literatuře ve všeobecné
platnosti, latinská bohoslužba udržovala se tam, kde byla sídla oněch
>lechů< v Řezně pokřtěných. V pravdě, o tom málo nevíme. Tradice,
která se nám ozývá již u Kosmy (srovn. co pověděl v té příčině
Palacký), že Bořivoj přijal křest od Methoda, nemusíme se vzdávati.
Ale v úvodě tomto se vše vypravuje tak, jako by historické bádání
zde nemělo žádných obtíží neb záhad. — Proč se na str. 58 cituje
pojednání Kalouskovo v ČČM. 1882, nevím. — O Dětmarovi, prvním
Pražském biskupu, se vypravuje (str. 59 a též 314) sice dle Palackého,
ale chybně, co u Kosmy není. Že duchovenstvo v Čechách se dlouho
doplňovalo také z ciziny, je známo. Že pokusiti se o jakousi statistiku
jeho dle národnosti, bylo by věcí ne právě snadnou, dobře vím, ale
takový pokus byl by se hodil právě tu k programmu knihy; co zde
řečeno na str. 63, je něco, ale to přece nestačí. Podobně, co se týče
klášterů na str. 320. — Christe Keinado nebylo, jak se praví v pozn.
na str. 60, při svěcení (má býti nastolení) Dětmarově zpíváno od
kněží německých. Kosmas zde praví: dux et primates. Poznámka se
obrací proti Wolkanovi, jenž prý by rád z toho, že němečtí kněží
(ale W. praví dle Kosmy, kdo zpíval) zpívali Christe Keinado, soudil
na prastaré počátky německého básnictví v Čechách. Ovšem, Wolkan
by rád soudil, ale přece nesoudí. Praví sám: »Aber für die Geschichte
der deutschen Literatur in Böhmen steht jener Lais zu vereinzelt da,
um aus ihm irgend welche Schlüsse zu ziehen.« Srovn. k tomu pěknou
akademickou přednášku Mourkovu O stycích české a německé
literatury (Aiman, akad. VI.), kde faktum, jak je u Kosmy, uvedeno
správně. — Cennou se tato kapitola stává tam, kde dále přichá
zíme k druhému jejímu předmětu t. stykům s kurií Římskou. Zde
a podobně často i dále v jiných částech své knihy spisovatel čerpá
z Vatikánských register papežských. P. T. pracoval sám v archivu
Vatikánském, a jemu patří zásluha, že první již v jiných pracích a nyní
v této knize užil oněch pramenů pro dějiny české ve větším rozměru.
Ovšem je i v tom cosi nahodilého; kde výpisky spisovatelovy pře
stávají, tam se někdy thema započaté před časem opouští, jako zde na
str. 90. Na téže stránce Milíč se musí spokojiti zmínkou v poznámce,
ač jeho pobyt v Římě by spíše zasluhoval vypsání než leccos podob
ného, co se v knize široce a zbytečně široce vypisuje. — Proč řád
českých Křižovníků byl osvobozen od peněžitých příspěvků ku pomoci
zemi svaté, na str. 72 není dobře vyloženo, ač to v Tomkově D. Pr.,
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na které poznámka odkazuje, pověděno správně a zřetelně. — Kapitola
tato na str. 55 — 56 vypravuje také o starobylých památkách na slo
vanské apoštoly, které se vyskytují v Římě. O jedné z těchto památek
lze se nyní důkladně poučit pojednáním Pastrnkovým vydaným v březnu
1896 v Časopise přátel starožitnosti. Je to onen »prastarý« obraz
s cyrillským nápisem v chrámě sv. Petra. Nejnověji L. Jelič (kniha jeho
vyšla v Záhřebě 1895) jej prohlásil za obraz namalovaný od Methoda
samého v Římě r. 868. *) P. T. se o stáří nevyslovuje určitěji, ale
také on ve své knize (str. 133 dovedný malíř, str. 367) Methoda pro
hlašuje za malíře a z toho potom mnoho odvozuje. Že třeba dělit
malíře Methoda a sv. Methoda, ukázal dávno Golubinskij (1871), kterého
uvádí již K. Jireček v Dějin, bulh. a nyní též Pastrnek v dotčeném
článku.
V.
J Uhry a zeměmi východními. — Ač to v předmluvě
není napřed ohlášeno, přece bychom očekávali, že zde bude věnována
zvláštní pozornost aktivním kulturním stykům, protože hlavní proudy
kulturní jdou ve středověku jak z jihu k severu, tak od západu k vý
chodu. Ale i zde (při stycích s Uhry) zůstáváme více na povrchu věcí,
ač proto ncupírám ceny tomu, co tu sneseno. Spisovatel se zde často
přidržuje nad míru těsně2) pojednání J. Jirečka v ČČM. 1885 (ovšem
citovaného), a na takových místech se také dostáváme někdy hlouběji.
Že však kompaktáta byla sepsána také maďarsky, to se opakuje sice
po Jirečkovi, ale ve zprávách citovaných Jirečkem, když je pozorně
čteme, toho není. — Nejcennější i v této kapitole je specialita autorova,
udání o osobnostech, zvláště o duchovních, kteří do Uher přišli ze zemí
českých.
VI. Styky s Polskem* Litvou* Prusy a Rusi, — Ke knize refe
rentově »Čechy a Prusy«, našly by se zde některé doplňky. — Po
jednání Kalouskovo v I. ročníku našeho časopisu je psáno proti
K^trzyňskému. Jak se ho autor zde v pozn. dovolává, obrací je proti
německým historikům, kteří »marně« popírají velký prvotně rozsah
dioecese Pražské. Já v té věci za pravdu dávám Kalouskovi, ale ne
mohu schvalovat ten způsob polemiky, jak se zde a jinde vyskytuje.
Zde jsou skutečně jisté záhady; jsou tu (v. nadpis článku Kalouskova)
kontroversy ne bez příčiny. — O vlivu Čech na Polsko již před dobou
husitskou by bylo lze více pověděti, než se v knize stalo. Zprávy
o užívání jazyka českého v době husitské v Polsku a na Litvě (str. 147)
měly býti revidovány. Že čeština byla nějakou dobu »diplomatickým«

9 Pastrnek k tomu podotýká: »Takový krásný výsledek byl by ovšem
s to, aby radostí naplnil všechny slovanské národy .. . Než pochříchu! Čím
více věc nabývá citového rázu, tím větší je nebezpečí, že utajené tužby
a přání kalí střízlivé oko badatelovo, tím'přísněji vystupuje chladná věda
a táže se po důvodech.« — 2) Srovn., jak mechanicky vsuta do Článku JireČkova zpráva o sporu Pavla z Prahy a Jana Laurinova. Snad na to právě
místo se dostala nedopatřením.
8*
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jazykem v těch stranách, to se často opakuje (ač právě ne těmito
slovy v této knize) — bez dostatečných důvodů. Že autor nekritického
Budiloviče neprihral, není jeho knize na škodu.
VII. Styky s Mišnít Saskem a zeměmi severními. — O Dagmar
se tu vypravuje hlavně dle Vocela. Proč, když se vypravování předlohy
drží tak těsně, ona malá odchylka na str. 162 o synu Dagmařině? —
Anglie tu má zvláštví oddělení, a tu se při jedné podrobnosti, po
známce na str. 167, zdržíme. Vyskytne-li se Adam de Usk v Anglii,
je to Adam z Usku v Monmouthshiru, Adam de Usk v Čechách je
Adam z Ústí. Kroniku Adama z Usku 1377 — 1404 vydal Thomson
1876, a z toho vydání 1877 R. Pauli otiskl některé výňatky ve
Forschungen zur Deutsch. Gesch. Oblíbená v Anglii Anna Lucem
burská, manželka Richarda IL, nazývá se tu >regina benignissima«,
a Václav IV. zůstává kronikáři proti Ruprechtovi pravým králem
Římským; kronikář totiž právo sesaditi Římského krále přisuzuje jen
papeži. P. Tadra, ač ho Pauli mohl na pravou stopu uvésti zmínkou,
že Adam je »ein Waliser«, vidí v tom více a vyslovuje »aspoň do
mněnku, že by to mohl býti Čech, Adam z Ústí . . .« Tento Adam
z Usku je, nehledě k jeho kronice, i jináč dosti znám, viz na př. jeho
životopis v Dictionary of National Biography L Na štěstí byla to
jen domněnka, a neukládá se nám hned také povinnost vřaditi ho mezi
proslulé Čechy. Za to bude třebas vyloučiti Adama z Ústí ze seznamu
kaplanů papežských na str. 111. a opraviti index. — Kdyby byl ně
který německý spisovatel tak si přál přivlastnit si nepochybného Čecha,
zle by se mu v knize p. Tadrově dařilo.
VIII. Styky s Bavorskem a zeměmi západními. — Normberk
v té době, o které kniha jedná, není správno počítat k Bavorsku,
jako také Magdeburk nenáležel k Braniborsku (str. 155). — Hlavní
věcí i zde jsou četná udání o osobách, zvláště duchovních. — Že
Praha za Karla IV. v mnohých věcech právě tak předčila nad jinými
městy, jako dnes za nimi zůstává pozadu, je známo. Kancléř císařův
Jan ze Středy v psaní, které p. T. sám vydal (Summa Canc. Car. IV.
str. 5), líčí bláto Normberské. Ale že by v listě svém činil zajímavé
srovnání mezi Prahou a Normberkem — to můžeme najiti snad jen
mezi řádkami. Čtenář řekne: to jsou malicherné věci! Ovšem — mali
cherné. — Na str. 181 čteme: »Kazatelem německým v Hradci Krá
lové jmenuje se Berthold z Řezná.« Je to známý, ba slavný muž;
v Hradci kázal jen na způsob missionáře (sr. str. 344). — V této
kapitole se vypravuje o stycích s Francií zvláště za Karla IV; i příliš
mnoho, i nedosti mnoho.
IX. Styky s Rakousy^ s alpskými a jinými zeměmi jižními. —
Že bychom Gottweih měli a směli překládat či při Gottweih před
pokládat — Chotěvice, pochybuji. — Verše o písaři Gottfriedovi
(str. 208) vyžadují asi jiný výklad, než se jim tu dává, i když odstra
níme nemožné čtení Neuwirthovo. — V této kapitole vracíme se ještě
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jednou do Itálie. O stycích s Itálií za Karla IV. bylo již mnoho psáno,
jak se v knize samé (str. 220) připomíná; a právě proto bylo snad
lze věc něco více prohloubiti.
X. Čechové na. universitách středověkých a postaveni národa
českého na nich. — Jest to obšírná (str. 232—309), nejcennějši kapi
tola knihy. Po úvodě přicházíme k jednotlivým universitám, nejprve
Pařížské (v. svrchu), pak Bononské (od poč. 13. do poč. 15. století
přes 50 osob), Paduánské (Jan z Pomuku 1383—1387) a jiným v Itálii;
také Montpellierské. Zde všude, jakož i při učení Pražském, najdeme
nové zprávy z pramenů rukopisných anebo dosud u nás neužitých, při
Pražském zejména o jeho počátcích a prvních letech. Jestliže však
v předmluvě se praví, že naše universita měla hned po svém založení
skoro pro všecky obory síly domácí, vzdělané ve Francii neb v Itálii,
potom nacházíme, že o fakultě theologické to platí skutečně, z pěti
mistrů čtyři nyní poznáváme bezpečně jako krajany své české krve,
pátý je’ neznámý; z professorů církevního práva známe jednoho (Ště
pána z Uhřetic) s pravděpodobností, druhého nic; medicínu přednášel
Vlach Baltazar z Tuscie; a u artistů známe jménem jen jednoho —
Waltra. — Polemika proti větě, že v Praze založena první německá
universita, je velmi snadná. Nevím, proč si ji spisovatel na str. 289
tak stěžuje či vlastně nám. Oč mu tu vlastně běží? — Po Pražské
následují jiné university později založené, na něž první učitelé ^částečně
přišli z Prahy. Oxford náležel vlastně napřed.
XI. Němci v Čechách a odpor proti nim. — Polemika na počátku
hlavy je namnoze taková, na kterou se hodí »offene Thůren einrennen«.
Že Němci se nestěhovali na východ, aby byli »Kulturträger«, netřeba
dokazovat, ale proto bych, jako zde na str. 311 čteme, neřekl: z jakých
příčin četní Němci ve 12. a 13. století se vystěhovali, není nikde naznamenáno. Příčiny stěhování (kolonisace) jsou přece dobře známy;
spisovatel je sám o větu výše naznačuje, ale mluvě o — lidech vůbec.
A potom se u Němců hledají záhady, kde jich není. Za to se záhada
(aspoň do jisté míry záhada) o »zřízení svobodných obcí městských«
v Německu odstraňuje velmi jednoduše: Němci je přijali dle příkladu
měst italských. Ale u Čechů (řečeno větu dříve) by se bylo městské
zřízení municipální vyvinulo »samostatně« také i bez přistěhování ně
meckých osadníků městských... A potom: Čechové v cizině (Itálii)
poznali »zřízení svobodných obcí« právě jako Němci. Proč se tedy
v Čechách nevyvinulo? I to lze vyložiti. A tím by nám lépe bylo
poslouženo, než tvrzením, že by se bylo vyvinulo »samostatně«. Tím
vším se nedostáváme o krok ku předu! Po tomto polemickém úvodě
následuje vylíčení osazování Němců atd. ne sice nové, ale celkem správné.
Co se týče Němců mezi duchovenstvem, připouští spisovatel zde více —
»větší poměrné počet, než by se očekávalo« — proti tomu, co řečeno
bylo v hlavě IV. O klášterech slyšíme, že do nově založených bráni
byli mnichové z klášterů německých. Co při tom dodatek znamená,

118

Literatura.

že »nemá to s národostními poměry nikterak co činiti,« čtenář sotva po
rozumí i po tom, co čteme dále. Čisté německými proto ovšem ani ty
kláštery nebyly a nezůstaly.
Na str. 57 našli jsme polemiku proti p. Flajšhansovi, ale nejmeno
vanému; v této hlavě na str. 321 čteme polemiku proti spisovateli
nejlepší dosud historie české literatury Jar. Vlčkovi výslovně. K větě
totiž: »Tvrzení, že duchovenstvo klášterní v Čechách a na Moravě
veskrze aneb z většiny své až do 14. století bylo německé, nedá se
nikterak dokázati< — připojena poznámka, že mimo spisovatele německé
tvrdí tak též Jar. Vlček ve svých Dějinách lit. české str. 3 a j. V knize
té však na str. 3 toho nečteme ani potom jinde. Že němčina v Čechách
na konci doby Přemyslovské a na počátku doby Lucemburské značně
byla rozšířena, vysvítá též z místa, které p. T. z kroniky Zbraslavské
cituje na str. 327; nicméně mu dávám zapravdu, že J. Vlček na dvou
místech svých Dějin, z nichž jedno se týká šlechty, druhé města Prahy,
zašel příliš daleko zvláště na 2. místě, co se týče stupně germanisace,
jež v té době byla nastala. (Ještě více by mi však vadilo místo na
str. 28—29, také co se týče doby Fridricha Falckého). Odkud to
mínění? Vyskytuje se nejen u německých spisovatelů, ale i u nás. Tak
praví také Mourek ve své již jednou pochvalně dotčené akademické
přednášce (str. 101): Tenkrát (za Karla a Václava) němčina rozmohla
se v zemi tou měrou, že Behaghel v náčrtku dějin německého jazyka
právem říci může: »Ve XIV. století Čechy mají skoro povahu německé
země.« — I tu, jak za to mám, se připouští příliš mnoho. Patří také
Mourek, jenž zde »přizvukuje« německému spisovateli, k těm »ně
kterým« ?... Jak často slýcháme, že jen hnutí husitské zachránilo Čechy
před úplnou germanisací! Je to tvrzení nesprávné sice, ale velmi staré.
Slyšíme je u nás již v 15. století v onom agitačním spise proti volbě
krále Němce (Krátké sebrání kronik), kde se Karlu IV. vyčítá, že
»všudy Němce po zemi plodil« . . . Ovšem, že hnutí husitské z daleka
se připravovalo, v jedné stránce t. j. ve vzrůstu sebevědomí národního
ještě dříve než ve své stránce náboženské; v knize p. Tadrově lze
k tomu najiti nejeden doklad na př. o městech. Dalimil má pro Tadru
i pro Vlčka, ne-li zcela týž, přece velmi podobný význam. Jestliže
kniha Tadrova k tomu přispěje, aby se v těchto věcech soudilo pozorněji
a zdrženlivěji, bude lze to pokládati za zásluhu, ale bojím se, že v jiných
věcech za to bude míti opáčný účinek.
XII. Jednotliví cizozemci v Cechách. — Upozornění na předzvuky
humanistické latiny v listech Henrica de Isernia je zajímavé, ale na str.
146. se z toho uzavírá hned příliš mnoho — bez dokladu; spisovateli
oblíbené »o tom nelze pochybovat« nestačí.
XIII. Styky v literatuře a uměni. — V této hlavě od osob při
cházíme k věcem. Jak již řečeno, běží zde jen o summární rozdělení roz
ličných vlivů; podrobné stanovení, kdy a kde který vliv převládal, po
necháno odborníkům. — Proč při otázce, odkud rukopisy obsahu vědě-
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ckého se dostávaly do Cech, nebyl připomenut Mater Verborum ? —
Jak nejnovější nálezy svědčí, bylo romantické básnictví v Cechách roz
šířeno v síle dosud netušené; to se praví na str. 363. Na str. násle
dující se připouští, že vliv německé literatury na českou byl značný,
ano že snad většina českých básní romantických, pokud nám nyní známy
jsou, přeložena nebo zpracována jest dle vzorů německých. Potom, co
mezi tím řečeno, tato koncesse poněkud překvapuje, neb v tom, co tam
řečeno, vliv německých předloh se spíše zastírá neb zamlčuje, a jedno
stranně se klade důraz na originály francouzské. Zde také o Alexandreidě
se praví, že pracována dle originálu francouzského, čímž by čtenář (jistě
bez úmyslu, ale ne bez viny spisovatelovy) mohl býti sveden k domněnce,
že běží o předlohu francouzský napsanou, a ne o »proslavené latinské
hexametry francouzského biskupa Gautiěra de Chátillon«, jak výslovně
podotýká Mourek ve své akademické přednášce, která se hned potom
na str. 364. cituje. Oč věrnější, objektivnější, střízlivější je zde, jako
také na mnohých jiných místech, tato přednáška Mourkova! Mourkovi
jako Tadrovi je Dalimil výrazem sebevědomé národní reakce proti němectví, ale Mourek nezamlčuje, že přes to v době Dalimilově »vliv ně
mecký je všude patrný«, že jeho kronika sama vnější formou nápodobí
oblíbené tehdy v Němcích reimchroniken** jako také nezapomenul při
pomenout, že »Mastičkář, jak se zdá, ukazuje na předlohu latinsko-německou«, a že Smil Flaška z Pardubic svou Radu otce k synovi »volně
vzdělal podle německého spisu didaktického Winsbecka«, že »v Nové
radě, jak se nyní vůbec uznává, spravoval se patrně aspoň dojmy z ně
meckých fysiologů«. Jak zastřeno i tu, oč běží ještě při Ackermannovi, ale ne při Tkadlečkovi! Dejme tomu, žeby Ackermann byl něco
vzal z Langlandova Petra oráče, přece zůstane v platnosti, že Tkadleček,
jak praví Mourek, »nejen formu, ale z velké části i obsah si vypůjčil
z německého Ackermanna...« Že ostatek hypothesa Burdachova o^sou
vislosti Ackermanna s Petrem je pochybena, pověděl Mourek v ČČM.
1896 str. 329. — O »Rulantovi« v Mourkově přednášce čteme, že čeští
literáti o něm věděli, ale báseň z oboru Karolinského (t. česká), byla-li
jaká, že zachovánu nemáme. K těm literátům, kteří o Rolantovi věděli,
patří též Dalimil, tedy také o něm nevíme, odkud věděl o Rolantovi,
zdali z francouzské, zdali z německé, zdali z české básně. Jakou divnou
argumentaci čteme však v knize p. Tadrově, jen aby se seslabila možnost,
že by byl Rolanta znal z německé básně »tento náš vlastenecký kro
nikář, který způsobem rozhodným proti všemu německému brojil«! A toto
vlastenectví přece nezabránilo u Dalimila, aby se do jeho kroniky
dostal Dětřich Berúnský, ať již ze staročeských skladeb, ať již z jich
vzorů německých! O umělé lyrice staročeské čteme u Mourka : Forma
je buď trojdílná strofa jako v písních proven^alských, francouzských i ně
meckých, nebo leich dle vzorů německých. U Tadry proti tomu: »Dle vzorů
cizích vyvinulo se ... básnictví didaktické, satirické, lyrické. Co se posled
ního týče, to z některých slov francouzských v básních českých dalo by se
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souditi, že vliv francouzský byl přímý bez prostřednictví německého.« To
je methoda, podle které se v této kapitole rozdělují vlivy cizí, pokud se týče
některých druhů literárních, ač zde kniha měla v Mourkovi vůdce, který
přece nepatří k těm »některým« hned v předmluvě do klatby daným,
nýbrž k těm odborníkům, jichž >nepředpojatému a nestrannému bádání« se
na počátku XIII. hlavy ponechává určité stanovení podrobné, kdy a kde
který vliv cizí převládal... Ovšem »převládal«. Úlohou knihy podle
předmluvy je sice ukázati, že všecky vlivy nebyly německé, ale z toho
nenásleduje, že se mělo pomlčeti o nich tam, kde byly, jako se děje
tak často v této knize, když se již v ní programm naznačený v před
mluvě přece neustále překročuje a rozšiřuje. — Po literatuře následuje
stavitelství. Nevím, je-li to mou vinou či spisovatelovou, že nerozumím
co jsou »stavby románské dle vzoru východního«. A toto umění stavi
telské, malířské a sochařské, které prý slovanští apoštolově přinesli do
Čech, vládlo na Sázavě, a na Sázavě v 11. a 12. století kvetla »samo
statná škola románského stavitelství?« A po románském slohu dle vzorů
východních, po románském slohu Sázavském následuje ještě druhý nebo
třetí sloh románský, který se zachoval ve stavbách kostelních až do
13. století? A teprve v tomto třetím slohu by »k platnosti přicházely
vlivy jiné, jmenovitě vzory římské a snad i německé?...« Znamená to
snad návrat k dávno minulé době, kdy se, jak praví Brániš 1) ve svém
Katechismu na str. 110., »mylně mluvívalo o slohu byzantském při stavbách
českých?« — Polemika na str. 368. proti Neuwirthovi, jako často i jinde,
je oprávněna; zde máme příklad, k jakým malichernostem tendenčnost
může svésti i spisovatele té váhy, jako je Neuwirth. Ostatek jde tu
o věci daleko vážnější, o filiaci klášterů také v umění, zejména stavi
telském. P. Tadra rozhodnutí takových otázek pro dobu románského
stavitelství očekává od chystaného díla Lehnerova. — Na str. 368. se
praví: »Od koho kostel svatojiřský vystavěn, není známo.« Vlastně však
je aspoň známo, od koho přestavba po požáru byla započata, totiž od
těch, které najal Wernher, třeba ne od něho samého. — Vliv Matyáše
z Arrasu a tím přímý vliv stavitelského umění francouzského Neuwirth
podceňuje; za to p. Tadra, jak se mi zdá, podceňuje význam Petra
Parléře. A tak i dále. Jestliže Neuwirth popírá existenci české umělecké
školy za Karla IV, odpovídá se mu také tím, že se popírá (srv. též
373) dějinami umění uznávaná škola Kolínská. P. Tadra se velmi
často učil od nepřítele, ale v jiném smyslu, nežli se takové učení míní
obyčejně. »Český« u Neuwirtha je často tak neurčité a nedefinované,
jako nejednou najdeme také v této knize. A proto polemika p. Tadrova
často neuspokojuje ani tam, kde má správnější a tudíž výhodnější posici.
XIV. Některé úsudky o povaze a vlastnostech národů. — XV.
Závěrek.
J. Goll.
Branišova hypothesa o škole Sázavské se nevyskytuje v jeho Kate

chismu.
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Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Be
gründet von J y. Herzog* in dritter verbesserter und vermehrter Auflage
unter Mitwirkung vieler Theologen und Gelehrten herausgegeben von
Albert Hauck I. AU — Aretas. Leipzig (Hinrichs) 1896 str. IV -|- 800.
Nového vydání známé Herzogovy Encyklopaedie ukončen jest právě
desátým sešitem I. díl obsahující v alfabetickém pořádku hesla od
ASI — Aretas. Redakce snaží se dobrou vědeckou pověst, jíž se Ency
klopaedie těší, udržeti a rozmnožit!. Články vesměs bývají revidovány
buď od autorů původních, nebo, zemřel-li autor v době mezi druhým
a třetím vydáním, od spolupracovníků nových, částečně i zcela nově
pracovány. Českého čtenáře zvláště zajímati budou články Abendmahl
(Loofs), Abrahamiten (Herzog), Adalbert von Prag (Hauck), Adamiten
(H. Haupt), Agricola Johann (Kawerau), Aichspalt (Heidemann), ď Ailli
Peter (Tschackert), Alanus (Deutsch), Altmann* Bischof v. Passau (Mirbt),
Anabaptisten (Uhlhorn) Andreä yohann Valentin (Hölscher). Tím ovšem
nemá býti řečeno, že by se nic jiného i pro nás zajímavého najiti ne
dalo, jako také nechceme tim říci, že by článků pro nás důležitých
nemohlo býti zařazeno více, nebo že by vše v uvedených článcích bylo
dokonalé. Naopak je znáti dosti často, že věci české nejsou spracovány
tak, jak by si bylo přáti. To platí o článku Abendmahl, Agricola a m. j.
Dosti značnou závadou zdá se nám býti vysvětlitelná ale přece překážející
neznalost české literatury a to nejen česky psané, nýbrž i v Čechách
vyšlé. Tak ku př. v článku o Adamitech, ač jinak náleží k nejlepším,
pohřešíme znalost článku Jirečkova v ČČM. 1876, Helfertova tamže 1877,
Rezkových Dějin prostonár. hnutí i Svátkova: Adamiten und Deisten in
Böhmen (Culturhist. Bilder aus B. 1879). Totéž ještě větší měrou platí
při článku o Abrahamitech. Ostatně leckde i jinde dala by se uvedená
při jednotlivých článcích literatura podstatně doplniti a to nejen spisy
českými. Ku př. v čl. Adalbert mimo jiné schází mezi uvedenou litera
turou i Loserthův »Der Sturz des Hauses Slawnik«, ačkoli zde snad
má citování Hauckovy nové Kirchengeschichte nahradit! podrobné údaje.
Ale i sem tam jinde lze leccos doplniti, ku př., jak při zběžném pro
hlížení pozoruji, ve článku Abessynische Kirche, Albrecht v. Preussen
a leckde jinde. Tyto nedostatky celému dílu příliš na ceně ovšem ne
ubírají, ale nebylo by.možno — a snad dosti lehce — i ty nedostatky
odstranit! ?
V N.
♦

*

*

Časopis Musea království Českého. 1896, seš. 3—4. — Z, Winter*
Karlova akademie za bouře stavovské (Zajímavé a z největší části nové zprávy
o Pražské universitě z let 1618—20; líčí celkový stav university, vypravuje
o pokusech zbaviti professory zjednáním stálých důchodů rozličných oekonomických starostí; věc se však nepodařila, a tak starosti hospodářské zůstávaly
i na dále vedle bouřlivé doby samé a nedostatku žáku hlavní překážkou po
kroku a rozvoje; zvláště zajímavý jest výklad o Jeseniovi a o bibliothece vy
pulených Jesuitů); J. V. Šimák* Spor o dědictví Rožmberské 1523—1528
(Rozepře vznikla rozmíškami v rodě, když Petr st., vladař, nejsa ve shodě
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se svými bratrovci, učinil s nimi proti ustálenému od 15 st. řádu majorátnimu
smlouvu, jíž postoupil jim polovice statků, vyhradiv si právo kšaftu o své polo
vici. Proti nadání a ovšem bez vědomí jich nejmenoval však dědicem nej
staršího ze zmíněných bratří Jana, nýbrž některé své přátele se Zdeňkem
Lvem v čele. Tím vznikl dlouhý process vladaře Rožmberského s ustanove
nými dědici, v němž na straně Lvově zprvu stojí i zmíněný Jan z Rožmberka
Spor nejmocnějšího rodu s nejmocnějším na ten čas pánem stává se tím za
jímavějším, že se v něm obráží průběh událostí veřejných; s vítězením nebo
podléháním Lva nebo jeho protivníků, k nimž i v politickém ži votě Rožm
berkové se přidali, opustivše dosavadní tradicionelní politiku rodovou, mění
se i průběh jeho. Skončen byl až za Ferdinanda, k jehož volbě Rožmberkové
přispěli, skončen pro Rožmberky nepříznivě tím, že se vyrovnali s protivníky
126.250 zl. rýn.); F. J. Nováček, Několik nových zpráv o Zikmundovi Hrubém
z Jelení a rodině jeho (Spisovatel hledal v Šletštatě a Basileji zbytky korrespondence Zikmundovy, jichž sice nenašel, za to některé zajímavé zprávy
o jeho potomcích. Zikmund měl tři syny, Erasma, Pavla a Šimona Petra;
tento byl později ve službách pánů z Náchoda, syn jeho slul Adam; Pavel
stal se učitelem v Basileji); F Mareš, Literární působení kláštera Třeboň
ského (Klášter měl od svého založení 1367 ve službách písaře, jichž počet
stále se množil, záhy byl v držení některých spisů Waldhauserových, Milíčových a s Vojtěchem Rankovým stál ve spojení. Činnost historická vedle
záznamů nekrologických jevila se skládáním krátkých annálů, z nichž
něco uveřejnil Höfler; v nich později pokračováno. Za bouří husitských
členové kláštera, zdržujíce se na rozličných místech, zaměstnávali se opiso
váním rukopisů. Ze všech nejznámější jest Oldřich Kříž z Telče, jehož zna
menitou činnost spisovatel po zásluze oceňuje, přinášeje celou řadu nových
zpráv a doplňků. Kříž narodil se v Telči 1405—6 a zemřel 25. března 1504.
Po něm činnost kláštera stále klesá, nabývajíc osvěžení až v 17. století za
probošta Norberta Heermanna, jenž, pohnut praktickými účely, dal složití
»Rosenbergische Chronica«, v níž v překladě zachoval Březanovu velkou
kroniku. Dále spisovatel zmiňuje se o činnosti V. A. Manna, F. Malého a
Aquilina Hrdličky V přílohách otištěny účty na písaře a p. z let 1367—76
a dvojí záznamy letopisné 1402—12, 1501); Ir. Fávra, Nové dopisy Boženy
Němcové; A. Rybička, Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů
českých (Adam Huber z Ryzenbachu, Pavel Ješín, Jan Sandel, Daniel Vepřek,
Mathejdes, František Bartoň). — Hlídka literární: Dr. Z. Winter, Život církevní
v Čechách (H. Kollman, obšírný, celkem velmi pochvalný referát s některými
opravami a pokyny»; J. K. Hraše, Dějiny Náchoda (Z. Winter pochvalně);
Edm. Maurice, Bohemia (V. M. srv. ČČH., II. 268); Μ. Dvořák, Dva denníky
Dra. Matiáše Borbonia z Borbenheimu (A. Truhlář pochvalně s některými
věcnými opravami k úvodu i textu a výčtem tiskových chyb); F. Lützow,
Bohemia. An Historical Sketch (V. M. srv. ČČH, II. 250). — Připojeny rejstříky
k posledním 10 ročníkům 1887—1896.

České Museum Filologické II. (1896) seš. 5—6. — Rob. Novák, Analecta Tacitea (příspěvky ke kiitice textové); J. V. Prášek, Arnošt Curtius a
iónská jeho Hypothese. — Úvahy a zprávy.
3auHCKH HayKOBoro TOBapacTBa hmchh UleBuenKa. 1896 Tom XIII. —
MnpoHi» Kop^yůa, Ilepuia AepKaaa cjiaBHHbCKa, no3BUAKa ucTOpimaa. (Spisovatel
obírá se dějinami Samovými a přidává se dílem k novějším výsledkům věde
ckého bádání, dílem vrací .se k starším. Sama proti nepochybnému svědectví
tak zv. Fredegara pokládá za Slovana; k říši jeho počítá i Lutice).
Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen,
XXXV., 1. — H Lambel, Plan und Anleitung der mundartlichen Forschung
in Deutsch-Böhmen; Jos. Neuwirth, Der verlorene Cyklus böhm. Herrscher-
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bilder in der Prager Königsburg (Ve třech rukopisech dvorské knihovny ve
Vídni se zachovaly podpisy pod obrazy zničenými velkým požárem r. 1541,
v jednom i reprodukce. Cyklus založen nejspíše hned za Karla IV. a byl, jak se
zdá, také vzorem pro vyobrazení v kronikách Kuthenově, Hájkově a j.); lr.
Schmidt' Beiträge zur Agrar- und Colonisationsgeschichte der Deutschen
in Südböhmen III, Befreiung vom Todtenfall. Freibauern.
Literatura:
A. Rachmann, Lehrbuch der österr. Reichsgeschichte; Kriege unter der
Regierung der K. Maria Theresia herausgeg. von der Direction des k. u. k.
Kriegsarchivs. Oest Erbfolgekrieg L; J. Čelakovshý, Codex juris municipalis
regni Bohemiae II: Privilegia kr. měst venkovských. 1225—1419. (N. Reichen
auer, pochvalně; recensent by si přál jiné uspořádání látky); V. J. Nováček'
Několik listin týkajících se kolleje Karlovy 1367—1424; Edm. Schebek, Richard
v. Dotzauer. - Programmschau 1895. (V úvodě se vyslovuje politování, že
mnohé ústavy svých progrartimu nezaslaly1^, dále že se vždy řidčeji v nich
vyskytují pojednání historická, ačkoli by učitelé historie všude snadno látku
pro dějiny místní našli.) - XXXV., 2. Die elfte Wanderversammlung des
VGDB. (Obsahuje přednášku prof. V. Horčičky o dějinách města Ústí n. L.
a přednášku prof. O. Webra o dějinách keramického průmyslu v Čechách);
Ad. Backmann' Über K. Georg und Gregor Heimburg (Pojednání doplňuje
téhož spisovatele Reichsgeschichte unter Friedrich III. Heimburk jako diplomat
byl příliš subjektivní, příliš nepokojný a Často prenáhlený, král proti tomu
váhavý a vypočítavý, i po vítězství k vyrovnání hotový. Rady Heimburgovy
nebyly vždy dobré); W. Mayer' Ein berühmter Egerer Architekt (Baltazar
Neumann ý 1753, stavitel biskupské residence ve Vircburku); IK. Mayer'
Egerer Galeerensträflinge (z r, 1694 a 1717; odsouzení posláni do Benátek);
U. Schmidt' Das Urbar der Herrschaft Rosenberg 1598 (úvod i text). —
Literatura (mimo jiné): Hieke a Horčička' Urkundenbuch der Stadt Aussig;
Studien-Stiftungen im Königr. Böhmen III.; Bibliothek deutscher Schriftsteller
aus Böhmen IV.: Joh. Mathesius, Ausgewählte Werke I.: Leichenreden; AL.
AlurkO' R. Aíeringer a R Heger' Drei Vorträge über die Ethnographische
Ausstellung in Prag 1895. Gehalten in der Monatsversammlung der Anthropo
logischen Gesellschaft (Recensent A. Hauffen vyslovuje se pochvalně o před
náškách i o výstavě samé; co se tu mimo to praví, má býti nejspíše omluvou,
že se cena její nyní přece uznává); G. Laube' Volksthůmliche Ueberlieferungen aus Teplitz und Umgebung;
Neuwirth' Die Wappensage der Junker
von Prag; W. Mayer, Die Marienkirche des ehemaligen Benediktinerstiftes
Kladrau; Ad Kirschner' Rafael Mengs; J/. Tippmann' Geschichte der Stadt
Troppau; Th. Waldbach, Rodisfort bei Giesshübl-Sauerbrunn; L. Μ. Zeit·
hämmer' Land und Leute des Böhmerwaldes atd. — Programm schau 1895
(dokončení).

Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions Clubs, XIX, (1896)
seš. 2. — C. Jahnel, Ritter Joachim von Maltzan, Herr von Graupen und
Töplitz (Pocházel z rodiny Meklenburské, počátkem 16. stol, dostal se ve
vojsku Frundsberkem vedeném do Itálie, kde 1512 vstoupil do služeb Milán
ských a súčastnil se značnou měrou válek s Francií; 1516 přešel do služeb
Františka, krále Francouzského, a byl jedním z jednatelů při kandidatuře fran
couzské proti Karlovi V., účastně se později i válečných podniků Františko
vých. Asi 1522 zakoupil v Čechách Krupku, později i Teplice a oženil se
s Bernardinou z Valdštejna. Po smrti Ludvíkově pričiňoval se o kandidaturu
francouzskou na trůn český, ale hned potom vstoupil do služeb zvoleného
Ferdinanda, jemuž konal diplomatické i vojenské služby, užívaje zaČasté jeho
J) Také loňské vyzvání v tomto časopise nepotkalo se s očekávaným
od redakce výsledkem. Soudě však podle >Programmschau<, MVGDB. obdržely
programmů česky psaných dosti mnoho, Č. Č. H. velice málo.
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přízné. Ale i s tímto se rozešel, ztrativ již dříve nejvíce vlastní vinou obě
panství v Čechách a stál po válce Šmalkaldské ve službách německých pro
tivníků Ferdinandových; zemřel v březnu 1556. Článek není ve všem spole
hlivý, užívaje namnoze bez dostatečné kritiky patrně strannických pramenů.
Některé doplňky daly by se z registratury královské v místodrž. archivu
shledati); A. PaudUr* Zur Meistersdorfer Chronik (zprávy o zmíněném místě
z let 1681, 1710, 1763, 1764); G. Pile* Podskaler Wein (dvě listiny, v nichž
kurfiřt saský objednává toto víno r. 1584); A. Paudler* Jeschkes Miscellanea
(ukázky z let 1349 -1713 z tohoto rukopisu, chovaného u sv. Tomáše v Praze,
jehož skladatelem je Augustinián Jeschke z Osečné (Oschetzen f 1722), který
i jiné hist. věci psal); J. Haudeck* Musikalischer Brief (zprávy o některých
hudebních skladatelích z konce předešlého a počátku našeho století); A
Paudler* Die Seelsorge in Schluckenau (zprávy jmenovitě ze 16. st.); Nordb.
Excursions-Club (zpráva o činnosti za rok 1895).
Zeitschrift des Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens.
Red. Dr. K. Schober. I. Jahrg. I. Heft. - (Časopis ten počal vycházeti novým
rokem 1897 na místo zastaveného »Notizenblatt der historisch-statist. Section.
der k. k. mähr, schles. Gesellschaft etc.<). B. Bretholz* Die Tataren in Mähren
und die moderne mähr. Urkundenfälschung. (Viz svrchu.); J. Loserth*
Bilder aus der Reformationszeit in Mähren: 1. Dr. Martin Göschl, Propst des
Frauenstiftes Kanitz (Rodák Jihlavský, od r, 1500 mnich v Želivě, od r. 1507
farář v Jihlavě, r. 1509 světící biskup v Olomouci; pak probošt kláštera
»Rosa coeli« v Kounicích, po r. 1523 odpadl k protestantismu, chtěl Kounice
učiniti světským panstvím svým, než na zakročení Olom. biskupa zbaven své
hodnosti, utekl se do Mikulova, kdež byl prot. farářem do r. 1528, načež až
do své smrti vězněn v Praze). 2. Oswald Glayt (životopisná data tohoto novokřtěnce, rodilého z Hor. Falce, ale na Moravě v Mikulově po r. 1525 více
let jako kazatele působícího, u něhož i Baltazar Hubmaier na nějakou dobu
útočiště nalezl); Μ. Grolig* Das Epicedium des Brünner Minoritenklosters
(Epicedium to, o kterém se již Horký, Wolny, D’Elvert a Chytil zmiňovali, aniž
však z jich udáni bylo zřejmo, kde se nalézá, podařilo se pisateli článku nalézti
v pozůstalých písemnostech J. E. Horkého; je psáno po většině písmem z konce
15. stol, není to pouze seznam zemřelých Členů řádu a dobrodinců kláštera,
nýbrž i kopiář nadačních listin kláštera se týkajících; otiskuje se tu v plném
znění). — Literatura: Jos Loserth* Das St. Pauler Formular. Briefe und
Urkunden aus der Zeit König Wenzels II. (Uretholz: pochvalně, zkomoleniny
v textu namnoze vhodně opraveny); Müller Wllibald* Gesch. der königl.
Hauptstadt Olmůtz. 2. Ausgabe (Μ. Grolig: ne příliš pochvalně, nemá ráz díla
na pramenech založeného, pro historika malé ceny, finanční a hosp. poměry
nedbale odbyty); Aíuseum Francisceum Annales, 1895 (Max Grolig: pří
znivě); Dr. Gust. Trautenberger \ Die Chronik der Landeshauptstadt Brünn.
IV. Band (vom J. 1700) (J. Matzura: pochvalné, zpracován tu bohatý, dosud
nepoužitý materiál listinný, ovšem »s německého stanoviska«).
Neues Lausitzisches Magazin sv. 72, seš. 1. (1896). — Herm. Seeliger*
Der Bund der Sechsstadte in der Oberlausitz 1346 - 1437. I. Teil. (Podle pra
menů tištěných i netišténých. Spolek šesti měst založen nejspíše z popúdu
Karla IV.; vykládá se povaha, účel a zřízení tohoto spolku, dále pojednáno
o sporech mést mezi sebou, o nepokojích v městech samých pocházejících
od cechů, když se domáhaly v 14. a 15 století účastenství ve správě městské,
o poměru spolku městského k rytířstvu, o poměru Šestiměstí k zemskému
fojtovi a ke králi, o stycích s okolními zeměmi); Herm. Knothe* Die Auskaufungen von Bauerngütern in der Oberlausitz (První příklad, že velko
statek vzrostl přikoupením selského statku, je z r. 1413; vykládá se, jak a proč
se tím poměry ostatních sedláků v obci zhoršily; jako jinde tak i v Lužici se
vedlo sedlákům během novověku od století k století hůř a hůře; i to se vykládá
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v pojednání, které má hojnější obsah, než v nadpise naznačeno); P. Arras,
Regestenbeiträge zur Geschichte des Bundes der Sechsstädte (Regesta 273
listin před nějakým časem v městském archivu v Budyšíně nalezených od
Drážďanského archiváře H. Ermische, z r. 1356—1515, z velké části dosud
neznámých; je tu mnoho listin královských, zvláště Vladislavových); E. Schulze,
Beiträge zur Genealogie des Laubaner Geschlechtes der Zeidler (od 14 -17
století t; W v. Boetticher, Beiträge zur Geschichte des Franziskanerklosters
zu Kamenz (Klášter založen od krále Vladislava po smrti krále Matyáše;
vypravuje se o dějinách kláštera nž do r. 1526; v příloze otištěny listiny*;
Ŕ. Fecht, Wie lassen sich die Görlitzer Geschossbücher für die einheimische
Geschichtsschreibung nutzbar machen? (Libri censuum a libri exactorum po
čínají se r. 1426, je jich 400 kusů .
Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus
in Oesterreich, XVII., 1896, 3. 4. — H, Becker, Böhmische Pastoren in An
halt ordinirt 1583—1609. (Srovn. ČČH. II. 265. Pokračování. Uvedeme zde
jména některých ordinovaných s připojeným rokem ordinace, zejména těch,
kdo se vyskytují v Jirečkově Rukověti: 1597 Bartoloměj Javorský, zde otištěno
jeho Curriculum vitae do r. 1597; Havel Phaeton, vlastně Zalanský, rok
ordinace zde udaný 1592 nezdá se býti správný; před ordinací učil dvě léta
v Jičíně, k ordinaci se dostavil s odporučujícím listem Jiřího Dikasta a rady
mésta Jičína, jakož Dikast odporučil také řadu jiných, o nichž se tu více
dovídáme, mezi nimi též Jakuba Hrabaea z DobrŠína, ordinovaného r. 1605.
Kutnohorští přicházeli s odporučením Václava Štěfána Teplického v letech
1603—1609; přišlo jich v průběhu těch let celkem 11; mezi nimi 1605 Václav
Melissaeus Lounský. V listech odporučovacích se oznamují do Srbiště též noviny
— některé příklady jsou tu uvedeny, zejm. o pokrocích katolické reformace,
list, kterým V. Štefán líčí stav věcí v Čechách v máji 1608, když arcikníže
Matyáš táhl k Čáslavi, otištěn tu celý. Ladislav Berka z Dubé, někdy hejtman
Moravský, se tu nazývá »vastator et vexator magnus«); Buchwald, Bei
träge zur Kenntniss der evangelischen Geistlichen und Lehrer Oesterreichs
aus den Wittenberger Ordinationsbüchern seit dem Jahre 1573 (Pokračování
1582—1586. V. též ČČH. 11.265); Ein Exulantenzeugniss für einen Exulanten
(Jiří Kameytsky von Elstiborsch svědčí, že Holému z Kanej ka u Litoměřic,
někdy jeho poddanému, syn Havel se narodil z řádného manželství uzavřeného
1619; dáno v Perně r. 1660); J. Kvascala, Eine böhmische evang. Gesandschaft in Berlin, 1723. (Podlé pramenů z pozůstalosti D. E. Jablonského. Jak
Jablonský sám poznamenal, přišli 1723 do Berlína »zween Böhmische Männer,
welche auch kein deutsch reden konnten«, jeden z Žitavy, kam se byl vy
stěhoval, druhý z Uher, Martin Rohlíček a Mikuláš Vondráček; následuje
výtah z prosebného spisu obracejícího se na krále Pruského; podepsal jej
mimo oba jmenované ještě »Jacob Pohatscheck«. Spis byl poslán z Berlína
k říšskému sněmu do Řezná, ale Metternich, posel králův, sám radil, aby se
pán jeho »těch dobrých lidí« raději neujímal, sice že budou pronásledováni
ještě krutěji).

Studien und Míttheilungen aus dem Benedictiner und dem Cistercienser-Orden. XVII., 2—4. — O. Grillenberger, Kleinere Quellen und For
schungen zur Geschichte des Cistercienser-Ordens (Uvádějí, se regesta četných
listin, mezi jinými č. 141, Ein Hohenfurter Profess erhält den Auftrag nach
Wilhering zu kommen; 142 (1480 — 1507· Der Abt von Hohenfurt ersucht
den Convent von Wilhering um Aufnahme seines Professen Philipp; 143
(1480—1507) Abt Thomas von Wilhering wird ersucht, den Hohenfurter Pro
fessen Philipp aufzunehmen; 146 Abt Nicolaus (?)von Hohenfurt meldet den
Tod seines Professen Andreas Thamer (f 9. Aug.); 155 (1481—1507) Abt
Wolfgang (Schrötl) von Reun übersendet dem Abte Thomas von Wilhering
den Hohenfurter Professen Heinrich; 185 (c. 1470) Abt Arnold von Altenberg
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gibt dem Abte Johann in Plass den Auftrag, im Stifte Goldenkron unter Bei
hilfe der Aebte von Wilhering und Hohenfurt den Abt [Leonhard] zu ent
fernen). — Ve všech číslech velmi pečlivě sestavená: Neueste Benedictinerund Cistercienser-Literatur. — Ve zprávách dle Notizenblattu des Vereines
für Gesch. Mährens und Schlesiens zmínka o přednášce, již měl prof. Soffé
vBrně»Ueber dasRaigerner Liederbuch« (z pozdější doby, obsahuje latinské
a německé písně.)
Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten
Kaiserhauses, XVII. Band. (1896) — A. Wurzbach. Das österreichische Wappen
in den Stichen des Meisters E. S. vom Jahre 1466. (Starší svoji hypothesu
o identitě mistra E. S. s mincmistrem císaře Fridricha III. Erweinem vom Stege
hledí Wurzbach podepříti novými důvody; hlavftě poukazuje k častému vy
skytování se znaku rakouského na rytinách mistra E. S.; okolnost sama však
není ani nápadná, ani závažná, ježto rodinný znak císařův musel býti obecně
znám, a mistr £. S. vůbec hojně různých erbů užívá. Souhlasím však s ná
hledem W-ovým, že »karty« mistra E. S. sloužily spíše jako předlohy umělcům
a uměleckým řemeslům než ku hraní. Čeští illuminátoři znali dobře rytiny
mistra E. S., jmenovitě Matouš. Mimo jiné souhlasí i král znakového cyklu
s prostředním jezdcem na obrázku »tří živých a tří umrlců« v Kutnohorském
kodexu dvorní knihovny Vídenské. Jsou zde ovšem změny, a hlavní spočívá
v tom, že směr jest opačný); Julius Schlosser. Giustos Fresken in Padua
und die Vorläufer der stanza della Segnatura (Pojednání skládá se ze dvou
článků. V prvém zabývá se spisovatel zničenými freskami Giustovými ve
snesené kapli kláštera Eremitů v Padui a poměrem jich k miniaturám jed
noho kodexu ambrasské sbírky. Zobrazení cností a věd poskytují pro se
znání názorů a představ středověkých mnoho zajímavého. Ornamentální část
kodexu srovnává spisovatel s ornamentikou školy Pražské a poukazuje ke
stykům Čech a Itálie ve století XIV. Druhý článek zabývá se po ikonogra
fické stránce zobrazováním »encyklopaedie«, až po fresky stanzy della
Segnatura, kteráž dle vývodů Wickhoffových byla původně knihovnou; účelu
tomu odpovídá právě obsah oněch fresk, jež mají za podklad »encyklopaedii«,
znázorněnou ovšem od Rafaela způsobem samostatným a ušlechtilým);
Fr. Kenner. Die Porträtsammlung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol (Po
kračování dřívějšího článku, jež pojednává o podobiznách osobnosti vlašských,
papežů, světců a vladařů); E. Chmelarz. Georg und Jakob Hoefnagel (Oba
znamenití krasopisci a illuminátoři patřili do řad umělců Rudolfínských. Jiří,
narozený v Antverpách r 1542, povolán nepochybně r. 1590 do Prahy, když
byl svůj stkvostný missál pro arcivévodu Ferdinanda provedený a nyní
v knihovně Vídenské chovaný dokončil. Pro císaře Rudolfa vyzdobil společně
s císařským dvorním sekretářem Jiřím Bocskayem stkvostný krasopisecký
vzorník (1591—1594), uložený nyní v dvorním museu Vídenském, a provedl
četné jiné práce miniaturní. Zemřel 9. září 1600 (a nikoliv 1618, jak obyčejně se
uvádí. Syn jeho Jakub narodil se nepochybně r. 1575 v Antverpách; v službách
Rudolfových nachází se již 1. listop. 1602 jakožto »Römisch kais. Majestaet
cammermaler«. Po smrti císařově zdržoval se i nadále v Praze a v nepokojích
na to vzniklých držel se stranou protestantskou. Jakožto rebeli citován byls jinými
reskriptem knížete Lichtenštejna 17. února 1621 před soud; uniknuv útěkem,
odsouzen in contumaciam ke ztrátě hrdla, cti a statků. Zemřel někdy r. 1629
neb 1630 v Hollandsku); Camille List. Wiener Goldschmiede und ihre
Beziehungen zum kaiserlichen Hofe (Článek pojednává o zlatnické rodině
Kornblumů); Heinrich Modern. Der Mömpelgarter Flügelaltar des Hans
Leonhard Schäufelein und der Meister von Messkirch (Spisovatel obšírně
popisuje složitý oltář dvorní obrazárny, připisovaný druhdy různým mistrům
německým, a vede důkaz, že v něm zachován jest Mômpelgartský oltář
Scháufeleinův, a že tak zvaný Meister von Messkirch s Schäufeleinem jest
jedna a táž osoba).
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Památky výtvarného umění v Čechách, jmenovité uměleckého průmyslu
a umění drobnějšího, jsou předmětem četných publikací, jež zvláště poslední
dobou se množí. Od let šedesátých, kdy vydán Mikovcem výběr fotogra
fických reprodukcí předmětů z výstavy Arkadie v souborné publikac·, které
patří dpes již mezi veliké bibliografické vzácnosti, až do let osmdesátých
ležel obor ten téměř úplně ladem. Tehdá J. Koula jal se z něho těžiti a
r. 1884 počal vydávati své »Památky uměleckého průmyslu v Čechách«, jichž
dva díly vyšly. Z výstavy retrospektivní r. 1891 vznikla nákladná publikace
»Výběr umělecko-průmyslových předmětů z retrospektivní výstavy r. 1891«,
vydaná umělecko-průmyslovým museem. Ovocem dvou oddělení — výtvarného
a církevního — národopisné výstavy r. 1895 pořádané jsou Památky výtvarné
z českoslovanské výstavy národopisné. (Světlotisk a tisk K. Bellmanna), jež
právě dospělo k 3. sešitu. Nehledíme-li k úpravě, liší se od publikace o vý
stavě retrospektivní tím, že pojímá v programm výtvory lidového umění a
součástky krojové, jež i v Koulově publikaci nalezly místo, a pak že vztahuje
se i na Moravu a Slezsko. Rozšíření hranic v těchto směrech vyplynulo při
rozeně z programmu výstavy samé. Neprozradíme žádného tajemství, sdělíme-li,
že hlavními pořadateli díla jsou tytéž osoby, na jichž bedrách spočívala tíha
obou oddělení, z nichž předměty vybrány, totiž p. architekt J. Fanta (oddělení
výtvarné) a P. Ed. Šittler (církevní). Reprodukce jsou většinou zdařilé. Pokud
period se týče, v sešitech dosud vydaných převládají poslední tři století; než
i ze středověku i doby renaissanČní nacházíme zde mnohou vzácnost, jako
ku př. opatskou berlu z kláštera Rajhradského, s ušlechtilou řezbou ze slono
viny, ze XIV. věku. Četně zastoupeny jsou dřevěné práce, nábytek a řezby,
dále keramika a sklo a jmenovitě výšivky. Přejeme dílu tomuto, aby dostalo
se mu hojného rozšíření; při pěkné úpravě vyniká levností. Vypočteno jest
na 12 sešitů o 10 listech, celkem tedy na 120 listů. Vrátíme se ještě k němu,
jakmile bude dokončeno a jako celek vydáno.
K. Ch.
Kus staré Prahy z doby empiru stopovati lze ve vydané nedávno korrespondenci Karoliny Humboldtové, manželky slavného přírodozpytce, s Rahel
Levinovou a jejím chotěm Varnhagenem. Zejména v dopisech z Prahy z r. 1813
(Briefwechsel zwischen Karolíne von Humboldt, Rahel u. Varnhagen, vydáno
od A. Leitzmanna 1896), v nichž Rahel líčí bídu v Praze po bitvě u Chlumu,
postavení Gentzovo, který tehdáž byl ředitelem Pražských novin a in politicis
mužem velkého vlivu: to vše vypisuje se způsobem, který listy Raheliny činí
proslulými.

České vydání Dějin Moravy\ sv. 1.—2., B. Bretholze, od nás napřed
ohlášené, nákladem zemského výboru markrabství Moravského již vyšlo. Dílo
bude i dále vycházet! dvojjazyčně.
Právě vydaným 6. sešitem »Dějiny české literatury« Jar. Vlčka dospěly
ke konci 1. dílu a tím k 2. polovici 16. století až k tak zv. »zlatému věku«,
takže se druhý díl počne »zlatým věkem«.

K. Hampe ve zprávě o cestě své po anglických bibliothekách (Neues
Arch. XXII str. 231) sděluje, že v knihovně S. Thom Phillippse v Cheltenhamu nachází se rukopis Statuta regni Bohemiae (Cod. 303), jenž při bližším
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ohledání ukázal se býti předlohou známého Vídenského rukopisu Zdenka de
Trebecz Lib. a missionibus regum (Rukp. stát. arch, ve Vídni č. 196). Poněvadž
rukopis Vídenský je nepřesným, r. 1748 zhotoveným přepisem (srv. Emier,
Kanzlei etc. str. 57), nabývá nález veliké důležitosti pro otázku složení for
muláře Henrica Italica. Kromě toho i odjinud je známo, že knihovny anglické
chovají dosti bohemik. Bylo by tudíž snad záhodno podniknout! tam cestu
k podrobnějšímu jich prozkoumání.
Pokus vydati Bucklovy Dějiny vzdělanosti v překladě (ČČH. II. str. 393)
se podařil, jak patrno z toho, že počala v sešitech vycházet! také část» druhá.
J. Loserth vydal v Archiv < ó. G. korrespondenci Maximiliana II. z let
arciknížecích, o které srovn. ČČH. II. 266.

Na r. 1897 připadá 9001etá památka smrti sv. Vojtěcha. Jak oznamuje
Przeglad Literacki, chystá o sv. Vojtěchu vydati větší dílo kanovník Fr. Hipler
ve Frauenburku ve Varmiji, redaktor historického časopisu »Ermlándische
Zeitschrift«,· týž, který s V. Zakrzewským vydával korrespondenci kardinála
Hosia. — Dle téhož časopisu připravuje k jubilejnímu roku Koperníkovu
(1900) Krakovská akademie vydání jeho děl i jich bibliografie a také životopis
Kopemíkův od L. Birkenmajera.

U příležitosti jmenování redaktora Revue Historique Gabriela Monoda
praesidentem hist. fil. sekce v École des hautes études vydali bývalí jeho
žáci sborník > Études d* histoire du moyen age dédiées a Gabr. Monod<,
(Pař. 1896), v němž pro nás má zajímavost článek A’ Jorgy: Un auteur de
projets de croisades Antoine Marini (str. 445—457), Líčí příběhy proslulého
Francouze ve službách krále Jiřího z Poděbrad a jeho podíl na známém pro
jektu spolku křesťanských knížat k vypuzení Turků z Evropy a zavedení
světového míru. Mnoho nových zpráv se tu nepodává.

O německé kolonisaci v krajinách polabských a mezi Labem a Odrou
bylo již mnoho psáno od Němců, Polákův a Rusů. K starším spisům přibyly
nedávno: Simonsfeld, Geschichte der Germanisirung des Herzogtums Pommern
oder Slavien (ve Schmollerových Staats- und Socialwiss. Forschungen 1896)
a E. O. Schultze, Die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen
Saale und Elbe (v Preisschriften der Jablonowskischen Gesellschaft in Leipzig
1896). Druhá kniha se dotýká též nejstarších dějin českých.
Archiv a knihovna města Vratislavě počaly r. 1894 vydávat v neurčitých
lhůtách »Mittheilungen« t. j. příspěvky k dějinám městským. Dosud vyšly dva
sešity; spisovatelem obou je H Markgraf. První, z r. 1891 (92 str.), má nadpis
>Der Breslauer Ring und seine Bedeutung fur die Stadt<. Jsou to dějiny
rynku městského a, ježto rynk je středem města, i tohoto, aspoň ve všech
podstatných částech; tak hned 1. kapitola pěkně na určitém příkladě ukazuje
oekonomickou strukturu středověkého města, 2. jednající o radnici — poli
tickou. Na jiném místě se dočítáme, jak povstala nynější městská knihovna
spojením tří jiných knihoven se starou bibliothekou radní (1865). — Druhý,
obšírnější (244 str.) sešit, vydaný r. 1896 s titulem >Die Strassen Breslaus«,
není než historická topografie města podle ulic (v abecedním pořádku). Při tom
vidíme, že staré ulice ve Vratislavi z největší Části podržely svá stará jména;
takové nesmyslné překřtívání jako u nás se snad neprovozuje ve světě nikde.
Pod heslem »Ketzerberg« Čteme následující: Jméno pochází vlastně od «Katze«
t. j. propugnaculum, a mělo by zníti »Kätzelberg«; původ jména se zapomněl,
a v našem století obyvatelé ulice nechtěli zůstávati na »hoře kacířské«; jméno
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se prý nehodí, jak vyložili ve svém zadání r. 1836, k tolerantnímu duchu naší
doby; magistrát chtěl ulici překřtiti, ale policejní president odepřel z toho
důvodu (jak Markgraf podotýká, velmi rozumně), že by sice i mnoho jiných
jmen se musilo změnit. Ale r. 1848 obyvatelé se zase ozvali proti »fanati
ckému« jménu své ulice a při tom se odvolali až k ministerstvu — nadarmo;
na kacířské hoře zůstali i jich synové. Za to již 1842 jméno ulice šibeniční
(Galgen strasse) musilo ustoupiti jinému: Brůdergasse (od Milosrdných bratří).
Některá polepšení jmen jsou starší; Krotengasse (již v 13. století platea ra
narum) v předešlém století přešla v Margarethengasse. Ochsenmarkt polepšen
byl na Rosenstrasse; ostatek mívaly Růžové ulice špatnou pověst. Také zhor
šení se někdy dostavila, jako když v 17. století Huhnermarkt se změnil na
Hintermarkt. Z Rabbinergässel by se bylo bezmála stalo Rebhúhnergässel;
Ruská ulice (Reusischegasse) již v 16. století přešla v Reuschegasse atd. No
vější části města ukazují ve jmenech větší rozmanitost než ku př. naše Vino
hrady, protože vedle jmen s historickým pozadím (Vratislav má ulici Sadovskou i Sedanskou) nebo na počest znamenitých osobností vybraných,
připuštěna byla četně i jiná, a často tím případnější jména.
V Inšpruku počala vycházeti nová revue »Das Leben* (Vierteljahr
schrift für Gesellschaftswissenschaften u. sociale Cultur), jež chce na základě
křesťanství »vychovávat! k myšlení altruistickému a pečovati o sociální blaho
byt«. Referáty o nových knihách bude přijímat! jen od spisovatelů (t.· zv.
»Selbstanzeigen« dle vzoru Hardenovy berlínské »Zukunft«). První sešit přináší
mimo jiné přednášku Scalovu z inšpruckého hist. sjezdu o individualismu
a socialismu v dějepisectví srv. ČČH. II. 396).
Upozorňujeme na dílo, které mnohému historikovi bude vítáno. R. 1896
a 1897 (v Paderborně) je vydal .1/. Heimbuchcr s titulem »Die Orden und
Kongregationen der katholischen Kirche* ve 2 svazcích (583 a 557) jakožto
část větší sbírky: Wissenschaftliche Handbibliothek I. Theologische Lehr- und
Handbücher. Vypisují se zde dosti obšírně (aČ to »Handbuch«) dějiny mnišství,
řádů a kongregací všude s velmi hojnými údaji o literatuře. Při vší hojnosti
k úplnosti někdy něco se nedostává. Tak v 2. svazku při jesuitech chybí
Schmidlova Hist. Soc. Jesu.

V poslední dobí odhodlaly se dvě vědecké akademie. Vídeňská
a Berlínská, k vydání pramenů k nejstarším dějinám křesťanství. Jejich edice
jsou a budou výsledkem kritické práce, která překonala veliké obtíže a do
dělala se positivních výsledků. Vídenská akademie převzala snadnější část
velkého úkolu, vydávajíc »Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum«. Ber
línské akademii připadla druhá část úkolu: vydati prameny řecké. Zásluha
o tuto edici náležet! bude hlavně A. Harnackovi: z jeho přičinění k ní došlo,
on vykonal a koná práce přípravné — jest ovšem nejpovolanější, nikdo nezná
starokřesťanské literatury lépe než on. Pevným podkladem berlínské edici
bude Harnackova práce »Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius«.
Roku 1893 vyšel její první díl: »Die Überlieferung und der Bestand«, v němž
registrována jest celá starokřesťanská literatura, pokud se dochovala a pokud
jest známa. V posledních dnech vyšel druhý díl (1. sv.): »Die Chronologie
der altchristlichen Literatur bis Irenaeus«. Spisovatel činí více, než jest nad
pisem pověděno, pojednává nejen o době vzniku, než probírá pečlivě také otázky
pravosti a původců. Methodicky postupuje od jistých a zaručených dat k ne
jistým a problematickým; od jednoduchého k složitému. Nejobtížnějším pro
blémem jest chronologie evangelické literatury — Harnack jí věnoval poslední
<íást svého díla. — Edice Berlínská — Die griechischen christlichen Schrift
steller der ersten drei Jahrhunderte — bude obsahovat! nejen díla »Otců«,
č. č. H. ni.
o
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nýbrž všechny řecký psané literární památky nejstaršího křesťanství — tudíž
literaturu apokryfní, gnostickou, acta martyrum, kusy nové nalezené; bude to
jednotná, kritická a pokud možno, úplná edice. Kde není originálů, náhradou
má býti překlad, a to ne pouze z latiny. Prolegomena a p. budou psána ně
mecky. Bude-li třeba odůvodniti kritické vydání jednotlivých kusů, bude uží
váno sbírky rozprav známé pod názvem: Texte und Untersuchungen zur
Geschichte der altchristlichen Literatur, kterou řídí Ov. Gebhardt a A. Harnack.
První svazky obsahují díla Hippolytova a Origenova, dvou spisovatelů velmi
důležitých, ale nedosti známých. »Texte und Untersuchungen« podle nového
programmu přinášejí K. Holíovo pojednání o spise připisovaném Janu z Da
mašku (f 754): Sacra Parallela; obsahují, jak známo, vedle biblických citátů
obšírné citáty z Otců.
Konstantin NikolajeviČ Bestuzev-Rjumin, bývalý professor ruského děje
pisu na universitě Petrohradské, řádný člen carské akademie tamější, státní
tajný rada a nejlepší současný historik ruský, zemřel v Petrohradě dne 15. ledna
r. 1897. Narodil se r. 1829 ve vesnici Kudreškách (v gubernii Nižegorodské),
ze staré rodiny Šlechtické. Do 11. roku věku svého vzdělával se v domě
otcovském a již v té době pilně čítal, co mu otcova bibliotheka poskytovala,nejraději dějiny Karamzinovy, které i později s kathedry universitní vysoko
cenil a si vážil. Mimo Karamzina čítal i Puškina a současné básníky a z lite
ratury antické Plutarcha (ovšem asi v překladu). Jsa takto připraven, vstoupil
r. 1840 na gymnasium v Nižním Novgorodě. Tam záhy působením professora
Melnikova (známého pseudonymem »Ondřej Pečerskij«) stal se literátem, při
spívaje do jeho »Nižcgorodských gubernialních Vědomostí«. R. 1847 vstoupil
na universitu v Moskvě, kdež zapsati se da! na fakultu filosofickou, ale brzy
přestoupil na práva. Mezi učiteli jeho setkáváme se vesměs s muži zvučných
jmen, jako byli Solověv, Pogodin, Rědkin, Kavelin, Buslajev, Moroškin a j.
V Moskvě vyvinul sc z Bestuževa specialista-historik. Ukončiv studia univer
sitní, byl v letech 1851—1854 domácím učitelem v rodině prof. Čičerina,
r. 1854 působil nějaký čas jako učitel na kadetní škole v Moskvě, přispívaje
hlavně literárně kritickými Články do Moskevských Vědomostí. V těchto
letech pobytu v Moskvě vyvíjí se z Bestuževa velmi obratný žurnalista, jenž
brzy potom stal se jedním z nejlepších. R. 1854 stal se totiž pomocníkem
redaktora »Moskevských Vědomostí« a r. 1856 i jedním z redaktorů časopisu
»Moskovjkoje obozrěnije«, který však brzy po svém vyjití zanikl. V tomto
časopise právě uveřejnil velmi instruktivní článek ^Sovremennoje sostojanije
msskoj istoriji, kakt nauki*. Od té doby Čím dále tím zřetelněji vytváří se
v něm historik, a žurnalistická Činnost ustupuje do pozadí Přesídliv r. 1859
do Petrohradu, uveřejňoval své vědecké články ponejvíce v »OtČČestvennych
zápiskách«; nejdůležitější z nich jsou pojednání o historii Solověvově, o pracích
Kavelinových a obšírný i nestranný článek o ruském slavjanofilství a jeho
významu, *Slavjanofilskoje učenije i jcgo suďby v ruskoj litératuré*. V téže
době společně s Toblenem přeložil do ruštiny Bucklovy »Dějiny civilisáce
anglické«. V letech 1863—64 redigoval »Zapiski geografičeskago obščestva«
a byl členem archaeologické komisse. Vedle toho vydal celou řadu článků
z ruské historie, takže r. 1865 jmenován docentem Petrohradské university
a r. 1867 mimořádném professorem historicko-filologického ústavu. Vydav
r. 1868 znamenitý svůj spis
sostavé russkich létopiscj do konca 14. věka*t
povýšen byl od university Petrohradské za Čestného doktora a jmenován
mimořádným professorem a hned r. 1869 řádným. Mimo vědeckou činnost
spisovatelskou snaha jeho nesla se hlavně k tomu, aby žáky své naučil řádné
vědecké práci historické, jež opírala by se o prameny a kriticky střízlivě
hleděla na minulost. Jak představoval si vědeckou historii, to sám ukázal
svým bohužel nedokončeným dílem o dějinách ruských. R. 1872 vyšel 1. díL
jeho *Russkaja istonja* do konce 15. století s rozsáhlým pojednáním o pra-
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menech a literatuře historické až do počátku stol. 19. V letech 1865—1882
byl spolupracovníkem »Ruského encyklopedického slovníka« professora Berezina. R. 1882 vydal vybrané spisy své pod tit. * Biografii i charakteristiki*.
V letech 1878—1882 byl předsedou slovanského dobročinného spolku, tedy
v době pro Rusko nejpohnutější (po kongressu berlínském) a v téže době
zasazoval se o »vyšší ženské kursy«, které hlavně jím r. 1878 byly skutečně
zřízeny. Onemocněv těžce, zdržoval se v letech r. 1882—1884 v Itálii a, vrátiv
se do Petrohradu, vzdal se professury. Přes to však zůstal činným skoro až
do své smrti, jsa Členem »archaeologické komisse« a uveřejňuje články své
v »Žurnále ministerstva narodnago prosvěščenija« a v »Ruském Věstníku«.
Mnohostranně činný a všestranné vzdělaný historik Bestuzev-Rjumin vyniká
svým velikým rozhledem, kterým dalek jest jednostranného nazírání na dějiny
ruské, a stojí jaksi uprostřed mezi dvěma krajními směry, do té doby v histo
rické literatuře ruské vládnuvšími — mezi slavjanoíily a »západníky« nebo
tak zv. moskevskou školou právnickou (jejímiž představiteli jsou hl. Solověv
a Kavelin). Bestužev-Rjumin nepřeje všelikým filosofickým theoriím v historii.
Hledí nejprve dobře obeznámiti se s fakty dějinnými a studuje prameny.
Pak kritisuje a vykládá, ale vyslovuje mínění své velmi obezřetně, převádí vše,
pokud možná, na zjevy historické a sociologické. K tomu posloužila mu dobře
rozsáhlá jeho znalost dějepisu obecného a zvláště dějin slovanských, literatury
staroklassické a západoevropské. Jde mu hlavně o představení života ruské
společnosti, a to jak vnějšího (politického), tak i vnitřního (kulturního — rodin
ného, společenského, státního, náboženského a literárního). Názory svými,
přísně objektivním studiem pramenů a faktů zjednanými, stojí v mnohém
ohledu blíže »slavjanofilům« než »západníkům«, ale přes to jest úplně svůj.
Se slavjanofily shodoval se v tom, Že rozeznával dva různé kulturní světy :
románsko-germánský a řecko-slovanský, ale vysoko cenil všecku kulturu zá
padní. Přikládaje veliký význam reformám Petra Velikého, zavrhoval přílišný
obdiv a universálnost civilisace západoevropské. Obrav sobě za úkol před
stavit! všestranně minulý život ruské společnosti, prostředkuje mezi theoriemi
života rodového slavjanofilskými a moskevsko-právnickými. Shoduje se se
Solověvem v tom, že počátek prvotního života slovanského tkvěl v zádruze
a obci, nesouhlasí s ním v názoru na další historický vývoj státu ruského.
Celým svým obsahem a formou jest Bestuževova »Russkaja Istorija« vzornou
příručkou dějin ruských, jako stvořenou pro toho, kdo nastupuje vědeckou
dráhu jejich speciálního studia. Bohužel, že k 1. dílu r. 1885 jen 1. Část dílu 2.
přistoupila, a dílo zůstalo nedokončeno. Podobiznu zemřelého najde čtenář ve
Světozoru 1894. Nebylo by si přáti, by vyšly jeho Dějiny v českém překladě?

V říjnu 1896 zemřel ve Vratislavi generál KoMer^ spisovatel důležitého
díla (3 svazky) »Die Entwickelung des Kriegswesens von der Mitte des II. Jahrh.
bis zu den Husitenkriegen (1886—1889). V popisu jednotlivých bitev se K.
často neshodoval s historiky z povolání, kteří mu vytýkali dilettantské užívání
pramenu. Proti jeho pojednání o bitvě na Moravském poli (ve Forschungen
zuř D. Gesch. XIX.) sepsáno pojednání Bussonovo o téže bitvě v Arch,
f. Ó. G. sv. 62. — V Jeně zemřel v listopadu 1896 Alex. Bruckner. Narozen
1834 v Petrohradě, byl professorem v Oděsse (1867—72), potom v Derptu.
Po poruštění university Derptské měl odejiti do Kazaně, ale, vzdav se professury, žil odtud v Jeně. Poslední jeho dílo jest první svazek dějin ruských
ve sbírce Europáische Staatengeschichte (Gotha). Nové dílo mělo nahradit
starší a zastaralé Strahlovo. Vydaný svazek končí se smrtí Petra V. Četné
jeho ostatní práce vesměs jsou věnovány novověkým dějinám Ruska. Vydával
několik let Časopis »Russischc Revue«.
Dne 27. února zemřel v stáří 75 let Dr. Vilém Gabler. Narodil se r. 1821
ve Vartenberku u Mimoně, v krajině německé z otce Němce, z matky Češky.
9*
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Studoval na gymnasium v Mladé Boleslavi (1833 — 1837), potom se odebral na
studie do Prahy. Již v té době probudilo se v něm »vlastenecké* smýšlení,
a zároveň vznikl osobní přátelský svazek s Havlíčkem, jak Gabler sám ne
dávno pékně vylíčil (v Osvětě XXVI.). R. 1843 povýšen byl v Praze na dok
tora filosofie, r. 1846 navštívil Paříž. R. 1848 byl sekretářem Národního vý
boru a nějaký čas redigoval Národní noviny. »Následkem odporných náhledu
o běhu událostí světových«, jak čteme v Riegrově SI. N., »požádal ho v červnu
1849 Havlíček, aby z redakce vystoupil.« Od r. 1852—1854 byl Gabler v Běle
hradě vychovatelem na knížecím dvoře Alexandra Kara Ďorděviče. Jak vy
pravuje uvedený pramen, 1854 byl od knížete propuštěn na nátlak pocháze
jící od Vídeňské vlády. Zajímavo jest, že kníže si vydržoval tehdy v Ně
mecku žurnalistu, který v jeho smyslu psal do Augšpurské »Allgem. Zeitung«.
A tímto žurnalistou byl na doporučení Gablerovo — Antonín Springer, ten
kráte docent v Brně. Gabler i po odchodu ze Srbska udržoval přátelské
styky s generálem Zachem. Do Prahy se vrátil r. 1863, aby zorganisoval
novou městskou vyšší dívčí školu, kterou pak až do nedávna řídil. — Spiso
vatelská činnost Gablerova byla hojná a rozmanitá. Byltě výborným znatelcm
jazyka francouzského i dějin francouzských. Mimo pojednání o Alexandru V.
(Památky arch. 1861—1862) jeho historické práce týkaly se hlavně Francie.
R. 1870 Matice lidu vydala jeho pěkný spis Panna Orleánska. Přede vším
se však věnoval dějinám novějším, zvláště revoluci, Napoleonovi atd. Práce ty
vyšly na rozličných místech, v ČČM., v Osvětě, v publikacích Společnosti náuk
a j. (v. Ottův Sl. N.). Srovn. o poslední publikaci Gablerově Č. Č. H. III. 62.
Tím, že Gabler sám byl dříve politicky činný, novější dějiny staly se jeho
oblíbeným předmětem. Lepšího znatele novějších dějin u nás nebylo. Škoda
jen, že se nedostal k většímu dílu, a Skoda, že ve svých rozličných pojedná
ních příliš k platnosti přiváděl názory zcela subjektivní. O revoluci není
jednotný soud možný, ale vysvětlovat! vznik událostí tak epochálních hlavně
pletichami vévody Orleanského a agitacemi Pruska, je jistě velmi subjektivní
a jednostranné. Velikou cenu měly by osobní paměti Gablerovy, jsou-li, jak
se praví, sepsány a zachovány; zvláště o r. 1848 věděl velmi mnoho, již jako
přítel Havlíčkův. O tom svědčí, co Gabler někdy pověděl ve feuilletonech
(na př. v Hlasu Národa před svou smrtí). To by pak platilo též o jeho korrespondenci. — Svou vzácnou knihovnu Gabler odkázal, jak jsme svého času
oznámili, Č. Museu. Bylo by si jen přáti, aby se brzy našel někdo, kdo by
pomocí její se věnoval těm studiím, s kterými u nás trvale spojováno bude
jméno Gablerovo.
Ředitelem Ústavu pro rakouský dějezpyt při Vídenské universitě byl
jmenován prof. E. Muhlbacher na místě prof. Zeissberga, jenž se (jsa zároveň
představeným dvorní bibliotheky) toho místa vzdal.

Dr. Josef Pekař habilitoval se a byl od ministerstva kultu a vyučování
potvrzen jako soukromý docent rakouského dějepisu na české filosofické fa
kultě. Dále jmenoval ministr kultu a vyučování Dr. J. Pekaře na základě jedno
hlasného usnesení professorského sboru téže fakulty supplentem učitelské
stolice rakouského dějepisu, uprázdněné povoláním prof. Rezka do ministeria
vyučování, a zároveň svěřil Dru. Pekařovi provisorně účastenství ve správě
historického semináře pod vrchním vedením ředitele prof. Golla.
Ministerský rada A. Rezek byl jmenován členem archivní rady Rakouské.

Messer Brunetto Latini, Dantův předchůdce a učitel.
Napsal Jar. Vrchlický.

II.

Ser Brunetta Latiniho díla: II Tesoro, Tesoretto, Překlady
kompilace a traktáty, některé verše.
A. II Tesoro (Poklad).
Označili jsme již dílo, původně francouzský psané, >11 Tesoro*
(Poklad) za hlavní a takřka stěžejní a životní práci Brunetta Lati
niho. Dotkli jsme se i důvodů, proč psáno francouzský. Máme před
rukama vlaský převod jeho z péra Bona Giamboniho ve čtyřech
svazcích, který vyšel znovu v »Collezione di opere inedite o rare
clei primi tre secoli delia lingua, raffrontato col těsto autentico
francese da P. Chabaille, emendato ed illustrato da Luigi Gaiter*
(Bologna, Romagnoli 1877).
Hetro Giordani byl první, který poukázal k důležitosti tohoto
»Pokladu«. Označil jej jako první pokus encyklopaedie, jako první
soubor a soujem veškerého lidského vědění své doby, a to zcela
ve smyslu autora, který knihu svou nazývá »úlem medu sneseného
ze všech končin, knihu kompilovanou z podivuhodných výpovědí
všech autorů, kteří až do naší doby se zabývali filosofií«.
Hlavními prameny tohoto primitivního slovníku naučného byli
ovšem staří, především Aristoteles (zván v díle »mistr« katexochen)
a Cicero, pokud se týče věd filosofických a politických, Plinius,
pokud se týče přírodopisu.
Poklad jest rozdělen v hlavní tři části, každá část v knihy,
každá kniha v kapitoly.
Část prvá pojednává o stvoření světa, o stvoření člověka,
o historii starého a nového zákona, o vzniku prvních panství (říší),
o astronomii, zeměpise a přírodopise. Kniha I. o 62ti kapitolách
(končí starým zákonem); kniha II. o 50ti kapitolách (končí traktátem
o přírodě).
Část druhá jest věnována přírodě a přírodopisu v první své
polovici, v druhé pak morálce; druhá tato část má dvě oddělení,
a sice dělí se v kompendium ethiky dle nauky Aristotelovy a v prak
tickou část její spočívající na výrocích různých filosofů s četnými
příklady a doklady. Kniha III. o 9 kapitolách pojednává o poměru
ělověka k přírodě po stránce technické, kniha IV. o 7 kapitolách
č. č. h. ni.
10
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obsahuje přírodopis zvířat, od ryb až k mořské siréně, kniha V.
o 62. kapitolách pojednává o hadech, ptácích, čtvernožcích, končíc
medvědem. Kniha VI. probírá v 58ti kapitolách základy morálky
a sociologie, jedná o dobru a zlu, o vlastnostech člověka, o ctnostech
a chybách jeho, o rozkošech, o přátelství, o cti, o útěše a blaže
nosti. Kniha VIL o 83 kapitolách opírá vývody knihy předešlé
sentencemi mudrců a rozbírá je do detailů vztahem k různým
situacím života lidského a společenského.
Část třetí projednává podrobně věci správy obecné a politiku;
mluví o řečnictví čili rétorice, o způsobu a provádění vlády, o úřa
dech a jich správě vzhledem k poměrům domácím v oné době,
a sice v knize VIIL o 69ti kapitolách a v knize IX. a poslední
o 34ti kapitolách.
V celém díle tom, tak rozsáhlém a podrobném, nebyl ovšem
Brunetto Latini bez předchůdců, ale jemu patří přece jen primát
největší obsáhlosti a rozlehlosti, lépe řečeno universálnosti. Díla
předchůdců jeho vůči »Pokladu* dělají dojem primitivních různých
monografií. Zásluha shrnutí přehledného v celek všech lidských
vědomostí doby připadá přece jemu neztenčená. Gaiter snesl ně
které tyto monografie, a my je co možná přehledně reprodukujem:
Nejstarší jest Vincentia z Beauvais *Speculum univerzále*. 'L doby
Latiniho jest Gautier z Met svou knihou »Sydracha* čili »Studnicí
všech vědomostí*, obrazem světa, psanou ve verších francouzských,
Petra z Corbiacu »Trésor«, hlavní i co do formy pramen Latiniho;
ostatní jsou více jednotlivé monografie jako Ermcngarda z Béziersu
»Brevíř lásky«, Angličana Alexandra Neckama »De naturis rerum«
Filipa z lhaunu »Kniha tvorstva« a »Bestiarius«.
Jak a kolik čerpal Brunetto Latini z těchto předchůdců
svých, ukázali Galvani a Nannucci. (Osservazioni sulla poesia dei
Trovatori, kap. XLIIL). Vysvítá z toho, že až na některé nahodi
losti menší váhy si počínal náš autor celkem samostatně, že znal
dobře své předlohy, že je ovládal, třeba ne kriticky v moderním
slova smyslu, ale přece tak rozumně a soudně, že není pouhým jich
opisovačem, nýbrž, chceme-li, spíš důmyslným kompilátorem, ne sice
tvůrcem, ale též nikdy slepým předloh svých opisovačem.
Že Brunetto Latini přejal i mnohé chyby a bludy svých vzorů,
jest lehko pochopitelné a omluvitelné. Bylť právě ve všem synem
doby své, podléhal autoritám a hlavně Aristotelovi, jejž nazývá
nejednou »il nostro imperadore«. Ale vše přednášel slohem jasným
a snadno pochopitelným, jeho přirovnání temeni vždy v přírodě
a v přirozenosti a v skutečnosti předmětů a věcí, o nichž hovoří,
a zcela správný jest úsudek Francesca del Furia, který dokázal, že
pamflet »Pataffio« nemůže býti dílem Latiniho, o ce’kovém vý
znamu Brunetta Latiniho: »Bylť on úžas a obdiv své doby. Genius
filosofický, jůnž byl od přírody obdařen, vedl jej k vyhledávání
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stop umění a věd rozptýlených v spisech úctyhodného pravěku
a pomocí světla v bádání tom nabytého naučil jej vzkřísiti studia
nauk rétorických) že mohl ukázati ku pramenům morálky a pověděti, jak lze dobře spravovati a říditi obec a státy, jedním slovem,
on byl filosof, řečník, politik a největší učenec třináctého věku.«
(Lettera 14. apríle 1819 sul Pataffio di ser Br. Latini, Atti deT
Accad. delia Crusca to. 2 pag. 247.).
K vůli charakteristice celku jak co do obsahu, tak co do slohu,
klademe sem některé ukázky z »Pokladu«, šetříce všady co možná
doslovnosti, aby z původní fazóny díla co možná nejméně bylo
setřeno. Nechtíce příliš unavovati čtenáře, omezujeme ukázky co
nejvíce; podáváme z každé části po několika kapitolách.
Části I. knihy 1. kapitola 5.
Proč má člověk jednu věc dělati a druhou ne, podle logiky.

Logika jest třetí věda filosofická. Tato zvláště učí nás dovoditi
a dokázati důvod, proč člověk má jednu věc dělati a druhou ne.
A tento důvod nemůže člověk jinak dobře podati, než slovy. Tedy
jest logika věda, jíž člověk může dokázati a říci důvod, že je cos,
jak to tvrdíme, a že je to pravda, jak za to máme.
A to seděje trojím způsobem, tedy trojí vědou z logiky vychá
zející, totiž dialektikou, edifikou a sofistikou.
První jest dialektika, která nás učí hádati se (příti se) a dispu
tovat jeden proti druhému a klásti otázky a dávat odpovědi.
Druhá jest edifika, která nás učí dokázati, že slova člověkem
pronášená jsou pravdivá, a že věci jsou tak, jak byly řečeny, správně,
s pravým důvodem a s pravými doklady.
Třetí jest sofistika, která nás učí dokázati, že slova, která člověk
vyřkl, jsou pravá, ale to dokazuje špatným vtipem a falešnými důvody
a sofismaty, to jest argumenty, které mají podobnost a zdání pravdy,
ale věci jsou jen falešné.
A takto jsem ukázal dosti stručně a jasně, jak filosofie jest
matkou a zdrojem všech věd. A nyní vrátím se k látce své, t. j.
k theorii, která jest první částí filosofie, abych objasnil poněkud
podstatu věcí nebeských i zemských. A to se stane co nejstručněji,
iak mistru bude možná.

Části L knihy L kapitola 14^
která hovoří o podstatě duše.

Duše jest životem člověka, a Bůh jest životem duše.
Duše člověka není člověk, ani jeho tělo, které bylo z vlhké
hlíny zrobeno. Člověk je teprve, bydlí-li duše v těle. A tímto spo
jením s tělem ona se teprve nazývá člověkem podle slov apoštola,
10*
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který praví, že duše byla stvořena v těle podle obrazu božího.
A proto bloudí ti, kteří věří, že duše má tělo, že ona jest utvořena
podle božího obrazu. Ničeho není v ní také, že by se měniti mohla,
nebo ona jest bez těla, jako Bůh jest a jako jsou andělé, kteří jsou
stvořeni k obrazu božímu jinak než duše.
Vězte tudíž, že duše mají počátek, ale nikdy nebudou míti
konce. A jest jich trojí druh. Jedny jsou dočasné, které začínají
a končí, a to jsou těla všeho druhu. Druhé jsou trvalé, které začí
nají a nekončí a to jsou andělé a duše. Jiné jsou věčné, které ani
nezačínají aniž končí, a to jest Bůh a jeho božství.
Duše není božská podstata, ani božská přirozenost; a není
zrobena jako tělo její, ale v téže hodině jest stvořena, kdy vložena
jest do svého těla.
Mnoho ušlechtilosti jest v duši od přírody, ale ona ztrácí na své
ušlechtilosti smíšením s tělem, které jest slabé a křehké, jímž hřeší.
Části I. knihy I. kapitola Jo.
O říši žen.

Říše žen začala, když král Skytský vytáhl s ostatními muži na
Egypt, kde všichni pobiti byli. A to když zvěděly ženy jejich, učinily
jednu z nich královnou svých zemí. A ustanovily mezi sebou, že
ani Římané ani jiný národ nesmí bydliti v jejich zemi. Hoši jejich
byli živeni do pátého roku a pak byli odevzdáni otcům svým,
kteří obývali jinde než ženy. A ženy se zabývaly jen zbraněmi
a koňstvem, aby mohly brániti svého kraje a muži se trpěli jen proto,
aby vzdělávali zem a mohli žiti a ženy jejich v hojnosti. A určeno
měly, že mohli mužové jednou do roka s nimi se sejiti a pobýti
měsíc s nimi, aby děti dostaly, déle či miň, jak se zlíbilo jejich
královně, a že každá z nich měla míti useknut pravý prs, aby
mohla nositi štít v potřebě války. A proto nazývány byly amazonky,
to jest ženy bez jednoho prsu. A tyto řády zachovávají posud,
jak se vypravuje.
A tyto ženy přišly, aby pomohly Tróji, když byla Řeky oble
žena. A byla královnou jejich Pantasilea, o které se praví, že milo
vala Hektora, syna krále Priama, láskou šílenou. Ale o tom se nic
jistého neví, leda to, že zemřela tam s velkým množstvím svých
dívek. A vězte, že ony nosí na zádech veliké vrkoče.

Části I.'knihy II. kapitola 29.,
která vypravuje, jak panství Římské do rukou Němců přešlo.

A pak, když svrchovanost a vláda říše římské vzrostly a po
vznesly se nad veškeré hodnosti křesťanstva, a závist vzrostla tím
a porodila smrtelné záští mezi šlechtou italskou, a nikoho nebylo,
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kdo by udržel věc pospolitou, umístili se tam knížata němečtí jako
■z práva nutnosti, že vznik a volba vlády jich staly se jimi, a že oni
jsou říše obránci a strážci. A tak došlo k volbě císařů ze sedmi
knížat německých. Tak jeden, který slul Otto, byl první zvolen
a korunován císařem od Římanů, kdy se počítalo od vtělení Krista
let 936. Po něm bylo třináct císařů německých až k druhému
Fridrichovi, který byl korunován papežem Honoriem, od vtělení
Krista roku 1220.
A vězte, že k tomuto Honoriovi od Jana papeže bylo 42
papežů, to jest od toho Jana, o kterém byla řeč při konci císařů
římských.
Tento Fridrich císař vládl 30 roků a v době vlády své se
nepohodl s církví svátou tak, že byl vyobcován vynesením stolice
apoštolské tehdejší a na konci zbaven byl své hodnosti výrokem
papeže Inocence IV. souhlasným úsudkem všeobecného koncilu.
A když zemřel, jak Bohu se zlíbilo, byla říše dlouho bez krále
a bez císaře
A ač měl Fridrich dosti svých synů i bastardů, kteří zůstali
po něm, nečiní se o nich zmínky, leda o jediném, který slul
Manfred a který nebyl legitimní. A tento Manfred zmohutněl tak,
že měl království v Apulii a Sicílii. A tu tvrdili mnozí, že má vládu
proti Bohu a proti právu, jelikož se ve všem svaté církvi protivil
a tak mnohé války vedl a zle pronásledoval všecky v Itálii, kteří
drželi se svátou církví a proti větší části Florentinských, tak že byli
tito vyhnáni ze země své, a jejich příbytky vypáleny a zbořeny.
A s nimi vyhnán byl mistr Brunetto Latini, a tu se odebral, touto
válkou jako vyhnán, do Francie, a zde skompiloval tuto knihu z lásky
k příteli svému, jak o tom v prologu vypravuje.
Ale zde přestávám a vracím se k látce svojí.

Části I. knihy II. kapitola 33.
O čtyřech silách, které drží tvorstvo na živu.

Vězte, že v každém těle, které má dosti údů, jsou čtyři síly,
pevné a utvářené čtyřmi živly dle přirozenosti jejich, to jest ochutná
vající, zadržující, trávící a vyhánějící. A když tyto čtyři živly jsou
pohromadě v těle, tu ono jest úplné svými údy.
Oheň, který jest teplý a tuhý, tvoří sílu ochutnávající, odkud
chuť k jídlu a k pití.
Země, která jest studená a suchá, tvoří sílu zdržující, totiž že
potravu zadržuje.
Vzduch, který je teplý a vlhký, tvoří sílu trávící, jím vaří se
a vlhne potrava.
Voda, která je studená a vlhká, dělá sílu vyhánějící, totiž že
vyhání ven potravu, když je uvařená.
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Tyto čtyři síly slouží k tomu, aby tělo se živilo a krmilo.
A síla výživy slouží síle rodící, tak že jeden plodí druhé dle látky
své a podoby své. A jako souzvuk, jenž připouští různost těchto
živlů, plodí, rodí a živí těla, tak nesouzvuk jich je kazí a k smrti
přivádí. A tak, kdyby tělo bylo z jediného živlu bez těch ostatních,
nemohlo by stárnouti, nemělo by živlů odporných a nikdy by
nezmíralo.

Třetí kniha části první zabývá se světem, díly jeho, zemí
a zahrnuje některé technické a praktické pokyny, jak má člověk
využiti všeho k svému prospěchu, co mu zem i příroda posky
tují. Jedná dále o stavění domů, kopání studen a cisteren. Aspoň
malou ukázku o zřízení a rozdělení příbytku:
Části L knihy IIL kapitola ó.
O sklepu, sýpce, olejnici a stájích.

Tvůj sklep budiž položen na sever, buď chladný a tmavý
a hodně vzdálen od lázně i chléva, od pekárny i studny i ode
všeho, co čpí pronikavě.
Sýpka budiž v téže části, ale vzdálená od půdy i každé vlhkosti.
Olejnice měj polohu k poledni a buď dobře chráněna před
zimou.
Stáj koňů a chlév skotu buď položen k poledni a měj některé
okno k vůli světlu na straně severní tak zřízené, aby mohlo v době
zimní býti uzavřeno proti zimě a v létě se otvírati k vůli provětrání.
A chlév má míti svah, aby odtékati mohla veškerá vlhkost, která
by škoditi mohla nohám dobytka.

Kniha čtvrtá obrací se k přírodě. Je to bez odporu nejzábav
nější čtení z celku. Naivní nazírání, pořa i rodů a druhů bez veškeré
klassifikace, spousta bájek a pověr o zvířatech zde snesených otví
rají pravý náhled v duši člověka středověkého. Revui tvorů počíná
autor rybami.

Části I kniha IV kap. i.,
v níž se počíná o přirozenosti zvířat a nejdříve o rybách.

Ryby jsou nesčetné, Plinius jmény napočítal jich 144. A jsou
druhů rozmanitých. Jeden rod žije pouze ve vodě, jiné druhy na
zemi a ve vodě, každý na svém místě. Jsou rody, které kladou
vejce a házejí je do vody, která je zachovává, až z nich ryby se
zrodí, a jsou druhy, které živé rodí, jako velryby, delfíni a jiné. Tu
matka, když je vidí narozená, dívá se na ně s velkou něžností
a láskou. A vidí-li nějakou dravou rybu, tu ze strachu, aby děti
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její nebyly uchváceny a pozřeny, vrátí se s nimi na místo, kde byly
počaty, a teprve, když vidí, že nebezpečí minulo, vyvádí je v čas
na jejich místo.
Velryba jest tvor báječné velikosti, která chrlí vodu do takové
výše jako žádný rod rybí.
Piloun jest druh ryby, která má hřeben na způsob pily, jíž drtí
lodi z dola, a křídla má tak veliká, že jimi plachty jim dělá, a spěje
dobře pět až osm mil proti lodím, ale když na konci ničeho nesvede,
obrací se do hlubin mořských.
Mořské prase je druh ryby, která podrývá zemi pod vodou,
hledajíc si potravu jako naše prasata, a ústa má pod chřtánem,
aby mohla přežvykovati, nebo jinak by se pásti nemohla.
Škorpion je druh ryby, která těm, kdo ji chytit chtějí, ruce užírá.
Úhoř jest ryba rodící se ze slizu zemského, to jest z vlhké
prsti, proto, když ji chytíš a čím víc ji tiskneš, tím spíš ti uteče,
o ní staří vypravují, že, kdoby se napil vína, v němž byla uvařena,
ztratí veškerou chuť, víno piti.
Morena je druh ryby, o které rybáři vyprávějí, že počata jest
hadem, a proto na ni hvízdají jako hadi při lovení. Ona přijde a chytne
se, a život její jest v ocase jejím, tak že kdo ji raní do hlavy neb
do hřbetu, neusmrtí jí, ale když ji trefí do ocasu, hned jest mrtva.
Chimus jest malá ryba mořská, ale tak chytrá, že ví, kde je
nějaký poklad. Najde-li takové místo, vezme kámen a nese jej jako
kotvu, a když tam poklad jest, hodí jej na dno moře a stoupne si
naň a neodejde, pokud poklad tam jest. A proto velmi často ná
mořníci jí šetří, kdykoliv ji uhlídají.

Části I. kniha IV. kap. 6.
O říčním koni.

Ipotam jest ryba, která sluje říční kůň, protože se rodí v Nilu
řece. A jeho záda a jeho srst a jeho tlama jsou koňské. A nohy
má rozpolcené jako vůl a zuby jako kanec lesní. A ocas zatočený
(jako třtinu bretónskou). A požírá obilí v polích, a když spatří člo
věka, jde vždycky za ním ze strachu, aby mu úkladů nestrojil, a t >
dělá k vůli své bezpečnosti.
A kdy se moc nažral a cítí, že je přeplněn tím žrádlem, tu jde
a chodí po nově požatém strništi, až mu krev u velkém množství z noh
vytéká strništěm, které nohy mu rozřeže. A tak se vyléčí z nemoci své.

Části I. knihy IV. kap. 7.

O sirénách.
Sirény byly tři, jak staré báje vypravují. A byly podobny
ženám od hlavy až k lůnu a odtud až dolů rybám a měly křídla
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a drápy. Z nich jedna velmi krásné zpívala ústy, druhá na flautu
hrála, a třetí na citeru, a sladkým tím zpěvem a hudbou přiváděly
v zmar lodi, které táhly mořem a je slyšely. Ale v skutečnosti byly
to tři nevěstky, které podváděly cestující a přiváděly je na mizinu.
A vypravují báje, že křídla měly a spáry, což jest obraz lásky,
jež okrádá a ničí. A žily ve vodě, jelikož chlípnost jest jako voda,
nebo jako ta konce nemá, tak v chlípnosti konce se nedohledáš.
A pravdu abych řek, jest v Arábii druh hadů bílých, jimž
sirény říkají, jež běhají tak rychle, že mnozí tvrdí o nich, že lítají,
a rány, jež zadávají, jsou tak líté, že uštknou-li někoho, umříti musí,
aniž jakou bolest ucítil.
V páté knize přechází Brunetto Latini k plazům a na to
hned k ptákům.
Části L knihy V. kap. 14.
O ledničkách čili alkyonech.

Alkyon jest pták mořský, jemuž Bůh mnohou milost pro
půjčil, a slyšte, jak. On klade vejce svá do písku blízko moře a to
dělá v době zimní, kdy bývají strašné bouře na moři, a dokoná
porod mládht svých v sedmi dnech a za sedm druhých dnů je vy
chová. Tedy za čtrnáct dnů obé dohromady. Tak námořníci tvrdí, ony
země navštěvující. A mají milost takovou, že v těchto čtrnácti dnech
není žádné bouře na moH, ani nečasu, nýbrž mírné a vlídné počasí.

Části L knihy V. kap. 20.
O havranu.

Havran je pták veliký a celý černý. A když vidí, že se mu
narodila mládhta s bílým peřím, nevěří, že jsou jeho děti, a z hnízda
odletí a teprve za několik dní se tam vrací. A když vidí, že peří
jejich černá, tu začíná je pořádně živiti.
Havrani živí se mrtvolami, a když mrchu najdou, nejdříve jí
oči vyklubají a po očích klubají mozek.
A vězte, že havran byl onen pták, jejž Noe vyslal z archy,
aby zem hledal, a jenž se nevrátil. A mnozí tvrdí, že proto tam
zůstal, aby klovati mohl mrtvoly. A jiní myslí, že utonul pro ne
smírné spousty vody.
- Části I. knihy V. kap. jo.
O pelikánovi.

Pelikán je pták Egyptský, o němž staří vypravují, že mláďata
otce zradí a křídly přes obličej ho tlukou, nad čímž on se tak
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rozhněvá, že je usmrtí. A matka, když je mrtvé vidí, tři dni je
oplakává, tak že konečné v hoři do prsou zobákem se tluče, až
z nich mnoho krve vychází, kterou kanouti nechá na oči mláďat
svých, tak že teplem této krve se vzkřísí a životu navrátí. Však
jiní jsou, kteří praví, že mláďata takřka mrtva se rodí, a otec je
kojí krví svou, že více neumrou. Však buď jak buď, dosvědčuje to
církev svátá, kde David dí ústy Kristovými: Přišel jsem v obraze
pelikána.
A vězte, že jsou dva druhy pelikánů. Jeden při řekách žije
a rybami se živí, a druhý, který lesy a pole obývá a živí se ještěrkami, hady a jinými plazy.

Z kapitol o čtvernožcích.
Části I. knihy K kap. 47.
O bobru.

Bobr jest zvíře, který žije v Pontském moři a sluje proto pes
pontický, jelikož takřka psu se podobá. A varlata jeho jsou velmi
teplá a v lékařství užitečná. A proto jej lovci chytají. Však příroda»
která učí zvířata všem vlastnostem jejich, poučila jej o důvodu, proč
jej člověk chytá, a tu bobr, když vidí, že lovci uniknouti nemůže,
sám zuby varlata si vyrve a lovci je předhodí a tak svůj život
zachrání. A když jej podruhé lovec chytá, on jen nohy roztáhne
a ukáže mu patrně, že již varlat nemá.

Části I. knihy K kap. 56.
O hyeně.

Hyena jest zvíře, které jest jednou samec a podruhé samička,
obývá tam, odkud má blízko k hřbitovům lidí mrtvých, jež vyhra
bávají a požírají. A kosti hřbetu jejího jsou tak tvrdé, že nemůže
ani krk ohnouti, a když vnikne v nějaké úzké místo, nemůže
vyjiti, leda zadkem, tak jak tam vešla, ale většina tvrdí, že vrací se
jen tudy, kudy vešla. A vnikají do domů, kde jsou stáje, a napo
dobují hlasy lidí a psů, jež pak požírají.
A mnozí praví, že v očích má kámen takové síly, že, kdyby
jej měl člověk pod jazykem, mohl by uhádnout! věci budoucí.
Proto zvíře, kterého se hyeny stín dotkne, nemůže se hnouti s místa,
a proto praví staří, že toto zvíře jest plné kouzla a magického
umění.
A vězte, že v Egyptě souloží toto zvíře se lvicí a plodí zvíře,
které sluje >cococia< neb správněji >corococta<, které rovněž nápo
dobí hlas lidský a v svém chřtánu nemá dásně zubů oddělených jako
jiná zvířata, nýbrž má pouze jediný zub, a stiská tlamu jako váček.
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Části I. knihy V. kap. 64.
O krtku.

Krtek jest zvířátko malé, které ustavičné pod zemí bydlí, již
směry různými prohrabává a žere kořínky, jež tu nalézá, ač mnozí
tvrdí, že živ jest pouze zemí.
A vězte, že krtek světla nevidí, jelikož přírodě se nezlíbilo
otevřití kůži na očích jeho, které k ničemu nejsou, jelikož nejsou
otevřené.
Ale on vidí myslí srdce svého, vidí jda, jakoby oči měl.

Ukázky z části druhé.
Části II. knihy VI. kap. 2.
O trojím životě.

Trojí jest druh života, jenž za vypsání stojí. První jest život
žádostivosti, druhý jest život občanský čili život počestnosti
a moudrosti, třetí život jest život rozjímavý.
Jest mnoho lidí žijících životem zvířecím, který se nazývá životem
žádostivosti, jelikož sledují pouze v něm všecky své chtíče.
A každý z těchto tří životů má svůj cíl úplně odlišný od
druhých, tak jako umění lékařské má jiný cíl než umění rytířské,
jelikož cíl lékařství jest vrátiti lidem zdraví a cíl rytířství jest sváděti bitvy, to jest dobývati vítězství.
Části II. knihy VI. kap. 45.
O lásce člověka k Bohu.

Láska, již člověk má k Bohu, jest láska, již má člověk k otci,
je-li s ním téže přirozenosti, ježto každá z těchto lásek vzniká
upomínkou obdržených dobrodiní nebo dary; však přece láska
k Bohu předčí lásku k otci, nebo dobrodiní, jež má člověk od Boha,
jsou větší a ušlechtilejší než ta, jež dostal od otce svého.
Přátelství rodičů neb bratrů nebo sousedů i cizích jest buď
větší nebo menší podle různosti důvodů, proč jeden člověk dru
hému přeje. Tak ti, kdož jsou živeni spolu a vychováni, na témž
místě obcujíce, vespolek navzájem jsou si nakloněni.
Láska mezi mužem a ženou jest láska přirozená a jest starší
než láska mezi občany téhož místa mezi sebou, a z této lásky vy
plývá veliký užitek tím, že zaměstknání mužovo jest rozdílné od
zaměstknání ženy, tak že, co dělá jeden, druhý dělati nemůže, a tak
se jejich práce a úkoly doplňují. Děti jsou pojítko vížící muže
s ženou v jedné lásce tím, že dítě jest společným majetkem obou.
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Části II. knihy VIL kap. 18.
O tom, kdy je čas k mluvení.

Třeba šetřiti času, kdy chceš mluviti a jak; neb Ježíš Sirach
praví: Moudrý mlčí až k pravému okamžiku, jehož blázen nešetří,
a Šalomoun praví: Je čas mluviti a mlčeti. Seneka praví: Tak dlouho
mlčeti máš, pokud není potřeba mluviti. A mistr praví: Tak dlouho
máš mlčeti, aby druzí tvé slovo pak uslyšeli. Ježíš Sirach praví:
Nerozšiřuj svou řeč, kde té nikdo neposlouchá, a neukazuj svůj
rozum naschvál, nebo to jest tolik jako loutna, když kvílí, a také
neodpovídej, pokud otázka není cele vyslovena; nebo Šalamoun
praví, že ten, kdo odpovídá dřív, nežli otázku slyšel,' je blázen, a kdo
mluví hned, jak ji zví, v posměch upadne, a Ježíš Sirach praví
a nakazuje, že nenaučíš se spravedlnosti dřív, než bys rozsuzoval,
a že se jí naučíš, když mluvíš.
Části II. knihy VIL kap. 45.
O spravedlnosti, o soudcích.

Soudcové mají vždy sledovati pravdu, ale advokáti nejednou
sledují to, co pravdou se býti zdá, a chtějí hájiti všeho, jen aby pravda
pravdou nebyla.
Salustius praví: Ti, kteří rozhodují o věcech sporných, totiž ti,
kteří jsou k tomu, aby prováděli spravedlnost, buďtež bez záští
i přízně, bez hněvu i soucitu, neboť srdce, jimž tyto věci škodí,
sotva se mohou domoci pravdy. A Tullius praví, že soudcové často
ze závisti bohatým berou a druhým dávají ze soucitu. Seneca praví:
Sotva že člověk obleče se v úřad soudce, má svléci šat přítele
a hledéti k tomu, aby slovo jeho neuškodilo druhým, jako by to
z jeho moci vyplývalo. Má užívati nestrannosti jak v řeči své, tak
i v jiných věcech.

Části II. knihy VIL kap. 6o.
O svornosti.

Svornost jest ctnost, která pojí jedním směrem na jednom
místě všecky, kdož v jednom městě nebo jednom kraji obývají. Plato
pravil: Nejsme narozeni pouze k vůli sobě, nýbrž z části pro svůj
kraj a z druhé pro své přátele. A pravila škola filosofův, kteří se
Stoikové nazývají: Všecky věci jsou stvořeny k potřebě člověka
a lidí, jedna pro druhou tak, že jedna platí jako druhá. Proto slušno
sledovati přírodu a především prospěchu obecného hleděti a šetřiti,
lidské společnosti tu dávajíce, tu berouce ze všech řemesel a umění
a z jejího bohatství, a z toho rozdávati a přenechat! druhým každému
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jeho volné právo. Nebo dáti nékdy ze svého není pouze zdvořilostí,,
nýbrž může býti velikým ziskem. A mistr praví, že mír mnoho
dobra dělá, a válka je ničí. Salustius pak praví: Svorností rostou
malé věci, a nesvárem se i největší rozpadávají, Šalomoun praví: Říše»
která jest v sobě rozpadlá, bude vyvrácena.
Části II. knihy VII. kap. 61.
O milosrdenství.

Milosrdenství jest síla, jíž srdce bývá hnuto nad neštěstím
a bídou trýzněných. Terentius praví: Tato síla nevěří, že by jí
nějaká věc lidská mohla cizí býti, a považují jiných škody i zisk
za svoje. Virgil praví: Nemám bídy, ale chci pomáhati těm, kdo
bídou trpí. Seneka řekl: Kdo má milosrdí s bídnými, má milosrdí
sám s sebou, ale strasti cizích jsou věci obtížné.

Nejméně pro moderního čtenáře zajímavá, ale v celku pro celý
způsob středověkého vyjadřování důležitá je »Pokladu* část třetí
pojednávající o rétorice založené celkem na základě Ciceronově
a zachovávané ve všech skoro učených traktátech oné doby. Stačí
malá ukázka:
Části III. knihy VIII. kap. 10.
O obou způsobech řečnění, t. j. v prose neb veršem.

Hlavní rozdělení všech řečníků jest dvojí. Jedni prosou, druzí
rýmem řeční. Ale nauka rétoriky jest oběma druhům společná»
leda že cesta prosy je široká a volná, tak jak mluví obecně lid.
Ale stezka jest užší a tužší, jakoby ohraničena byla a uzavřena
zděmi a palissadami, totiž vázána jest na váhu, míru a počet jistý,
jichž se řečník vzdáti nemůže aniž smí. Ten, kdo chce dobře rýmovati, spořádati musí slabiky řeči své tím způsobem, aby verše jeho
souhlasily co do počtu a jeden více stop neměl než druhý. Tož
dlužno mu měřiti dvě zadní (poslední) slabiky verše tím způsobem»
aby .všecky písmeny posledních slabik byly stejné, aneb aspoň
samohlásky slabiky poslední předcházející. Pak dlužno zvážiti pří
zvuk i hlas, aby rýmy souhlasily s přízvuky svými. Nebo, kdybys
srovnal i písmeny i slabiky, přece rým nebude pravý, nebude-li
přízvuk souhlasný.
A máš-li mluviti, ať prosou či veršem, hleď, aby řeč tvá nebyla
hubená ani prosťoučká, nýbrž plna směru a smyslu, to jest rozumu.
Hlec£ by slova tvá nebyla ani příliš lehká ani těžká, ani tak velká»
že by překypovala. A hleď, aby nic hnusného nepřinesla, nýbrž
byla pěkně zbarvena uvnitř i zevně. A uměni rétorické buď v tvém
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malování (líčení), by barvu měl rým i prosa. Ale střež se příliš barev
namáčeti, neboť nejednou přivodí barva barev znechucení.

Poslední kniha celého díla a části třetí jedná o politice
a správném úřadů obecních vedení v míru i válce i všelikých případnostech, které správa obce s sebou přináší. Myslím, že i zde
stačí malá ukázka:
Části III. knihy IX. kap. I4.
Jak má pán napomínati své úředníky, když panství (vládu) nastoupí.

Co nejdřív (rozuměj po zvolení svém) má shromáždit! pán své
soudce a notáře a soudruhy a ostatní úředníky místní a je prošiti
a napomínati, aby dobré činili nejvlídněji, jak jen to dovedou, a po
prosbě má je vyzvati, aby šetřili čest svou i obce, aby hleděli
a dbali každý úřadu svého a každému jeho právo přiřkli a vyřídili
všecky věci co nejrychleji dle možnosti, aby pořádek a rozum ve
všem zachovali, sami všech neřestí se vystříhali i hany lidské, aby
do hospod nechodili, s nikým nepojídali a nepopíjeli a s nikým
netovaryšili, aby se nedali podpláceti ani penězi ani ženou, ani
jinou věcí, a kdyby opak toho činili, tu pravím, že trest má je
stihnouti krutější než ostatní, nebo těžší padne trest na představené
a na ty, kdo dbáti mají, aby naše příkazy byly zachovávány.

Myslím, že toto malé klasobraní ze všech částí »Pokladu«
dostatečně poučilo čtenáře o duchu a směru celého díla Brunetta
Latiniho. Chabaille a jiní před ním ukázali na mnohé kusy skoro
do slova z jiných pramenů převzaté neb volně upravené, ale to
neubírá ceny této první obsáhlé encyklopaedii lidského vědění. Proto
se u podrobností zdržovat! nebudeme a povíme jen, než se s »Po
kladem« rozloučíme, několik slov o jeho prvním překladateli a místy
i zpracovateli, z kterého jsme vděčně čerpali, o Bonu Giambonim.
Není toho mnoho. Víme, že byl současníkem Brunetta Latiniho
a narodil se asi kolem roku 1240. Jako mladík žil ve Francii
a zdržoval se v Paříži po delší dobu. R. 1262 byl soudcem ve čtvrti
Florentinské zvané San Procolo; 1282 ve čtvrti brány sv. Petrské,
zemřel po r. 1295. Byl zdatný právník a člověk učený. Vedle pře
kladu díla Brunettova zdělal ještě jiné četné překlady, jako překlad
dějin Pavla Onoria, překlad »0 vedení války Flavia Vegezia«, a mimo
jiné překlady menší důležitosti, i traktáty »Navedení k ctnosti«,
»O bídě člověka« a »Zahradu útěchy«. I překlad Ciceronovy »réto
riky«, obyčejně Guidottovi z Bologně připisovaný, od novějších
badatelů (Nannucči), jemu se přičítá. Třeba jazyk jeho nebyl dle
soudu Perticariho prost gallismů (patrně následkem jeho delšího
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pobytu ve Francii po bitvě u Montaperti), přece upříti mu nelze
dle Giordaniho a Salviatiho stručnost, jasnost a pružnost výrazu
i bohatství jazykové na onu dobu neobyčejné. Ostatně těžko říci,
zda četné nesprávnosti, vady a chyby, dnes jemu na vrub přičítané,
nespadají na účet opisovačů, vykladatelů nepovolaných a smělých,
kteří i kodexy dle svého upravovali a měnili.
Z bibliografie převodu Bona Giamboniho stačí uvésti, že první
foliové vydání vyšlo roku 1474 ve Flandřích, druhé nesprávné 1528,
třetí 1533 o nic lepší (obě v Benátkách), třeba Akademie delia Crusca
ho užívala k svým pracím, čtvrté 1839 Carrerovo, páté Soriovo na
základě tři rukopisů: Marciano Forsetti, Marciano Bergamasco,
Ambrosiano v Modeně 1867, a poslední na základě všech starších
edic upravené a kriticky redigované Gaiterovo z r. 1874, jehož k této
práci bylo užito.
Příště přihlédneme k »Tesorettu« a ostatním menším pracím
Brunetta Latiniho.

Spor o individualismus a kollektivismus v dějepisectví.
Referuje Josef Pekař.

Nekrolog, jejž r. 1895 napsal v >Historische Zeitschrift« Fr. Meinecke
svému předchůdci v redakci a zakladateli časopisu Jindřichu Sybelovi,
vyznívá v pohřební řeč politickému dějepisectví. Smutek resignace vane
z těch řádek, v nichž Meinecke, jeden z nejlepších školy Rankovy, mluví
o budoucnosti svého a mistrova směru. Sybel, praví se tu, jenž vzpíral
se dogmatům, ale sílu k činnosti čerpal z prostého sice, ale přece velmi
určitého a pevně založeného světového názoru, pozoroval s bolestí vpád
materialistických myšlenek do naší vědy. Odborná věda historická
cechovní povahy, jak se nejnověji více a více vyvíjí, byla mu nestvůrou,
a učebnice historické methody vynucovaly mu úsměv. Již jako umělec
vtipkoval o těch, kteří si lámali hlavu tajemstvími tvoření, místo co by
pořádně a chutě tvořili. Především však naříkal nad uvolněním svazku
mezi politikou a historií. To bylo ovšem přirozeným následkem vnitřního
vývoje našeho, ale mnohý z nás mladších je jistě již těžce nesl. My se
namáháme zachovati politickou moudrost Sybelovy generace jako drahé
dědictví, ale chybí nám k tomu přímý politický impuls, a tak vysýchá
nám pramen života. Věda naše dělí se nyní v směr vracející se více
k Rankovi, jenž hýří v bohatství staletí, ale, požívaje dějin spíše jako
aesthetické podívané, ociťuje se v nebezpečí vnitřního zemdlení, a v směr
silně positivisticky myslící, jenž se sice chlubí oživující souvislostí se
sociálními otázkami denními, ale co do vnitřní jasnosti daleko zůstává
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za výkony Sybelovy generace, v směr, jenž se ku vpravdě harmonickému
pojetí historického života dosud nedostal a vzhledem k jednostrannosti
svých předpokladů sotva také dostane. My, kteří máme za to, že ideali
stický názor světový a intensivní státní cit staršího pokolení se ještě
nepřežil, chceme odkaz Sybelův věrně opatrovati ... Však udeří později
hodina, kdy zavane do plachet svěžejší vítr, a kdy budeme moci se
zděděnými a námi propracovanými ideami znovu z tichého života-učenců
vystoupit!. 0
Projev psaný jakoby v předtuše porážky nebo jí tváří v tvář . . .
Týká se vystoupení Lipského professora Karla Laniprechta proti dosa
vadnímu způsobu dějepisectví a vítězného postupu jeho theorií. Je psán
v době, kdy spor se teprve ohlašoval, kdy v mnohohlasou chválu Lamprechtovu nemísila se ještě protiva odporu. Svou zvláštní povahou hodí
se za úvod článku, v němž chceme vyložiti stanovisko Lamprechtovo
a podati přehled boje, jenž se o ně rozpoutal.
♦

*

♦

Oč jde, vyložil Lamprecht sám asi takto:
Počátky dějepisných záznamů vztahují se pravidlem všude k činům
vynikajících osob. V kronice doby Karolinské čteme na př.: Karolus
rex venit in Franciam; Karolus rex celebravit pascha Wormacie; Karolus
rex duxit exercitum contra Saxones a t. d. Vedle toho věnuje se po
zornost jen neobyčejným zjevům přírodním: Nix magna; cometa visa
est; signum in coelo apparuit a t. d. O stavech společnosti, o jejích
psychických pochodech, o hnutích mass není takořka zmínky. Tuto priJ) Srovnej H. Z., 1895, sv. 75, 390. — Ostatní literatura z Goll, Dějiny
a dějepis, Athenaeum 1888 (článek informuje o moderních názorech o pod
statě a úkolu dějepisectví), Lamprecht, Deutsche Geschichte, I—V, 1891—1895,
/ýá, Alte u. neue Richtungen in der Geschichtswissenschaft, 1896, téhož recense
hospodářských dějin Inama-Sterneggových v Jahrb. f. Natök. u. Statist. 1895,
téhož články v Berlínské Hardenově Zukunft, V, č. 6, 7, 14 (7. a 14. list. 1896
a 2. led. 1897), téhož článek v Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft,
Neue Folge, I (1896), téhož odpověď v Zeitschrift für Kulturgeschichte, 4. Folge,
1. sv. (1894), tamtéž str. 245 obsah přednášky Lehmannovy a Wintruv článek
»Die Begründung einer sozialstatistischen Methode in der deutschen Geschicht
schreibung durch Karl Lamprecht« (str. 196 sq.), posudky Belowův v HZ.,
71 (1893), Rachfahluv v Preuss. Jahrbücher, 83 a 84 (1896), v Deutsche Lite
raturzeitung, 1895, 850 sq., v MIÖGF., 17, 468, Lenzuv v HZ., 77 (1896) a Finke,
Die kirchenpolitischen und kirchlichen Verhältnisse zu Ende des Mittelalters
nach der Darstellung K. Lamprechts, 1896 {týž vydal nejnověji spisek pole
mický Genetische und klerikale Geschichtsauffassung, 1897, jehož jsem neměl
v ruce), článek Hintzův v HZ., 78 (1896), Breysiguv v Deutsche Zeitschrift
f. GW., N. F. I. Monatsblätter, č. 6, článek Schnüreruv v Hist. Jahrbuch, 18
(1897) a Scalova přednáška inšprucká v nové revui Inšprucké »Das Leben«,
1897, seš. 1. Srv. i HZ, 76, 530 a 77, 257 sq. (polemika Meineckova s Lamprechtem) a ČČH. IT, 396.
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mitivní historiografii možno nazvati individualistickou^ poněvadž soustře
ďuje pozornost jen k individuím, jež vynikají buď činy nebo postavením.
Dějepis tohoto druhu udržuje se dlouho; středověk nepovznesl se nad
něj celkem nikde, a i v naší době hlásí se k světu v oněch pracích,
jež žijí jen z velkých státních akcí; osvědčuje dosud značnou životní sílu.
K názoru individualistickému přidružil se však znenáhla jiný, kollektivistický. Čím víc přibývalo zkušeností, čím více šířily se obzory od
krátkých oddílů časových k celým dobám, čím více byla spletitost života
v mezích vsi, města, země, národa, světa zřejmá, tím více se poznávalo,
že světem lidských jevů nehýbají jen vynikající osobnosti, že je tu stejně
činno množství samo, společnost, a to po všech stránkách lidského pů
sobení, po stránce hospodářské a právní stejně jako duševní a aesthetické. Poznání toto postavilo vedle osobního dějepisu individualistického
kulturní dějiny kollektivistické.
Na jiném místě je Lamprechtova exposice plnější a životnější:
Starší dějepisectví snažilo se poznati příčiny událostí. Kladouc všude své:
proč?, hledalo odpověď v principu účelu, neboť účel je příčinou zrozenou
z představy uskutečněné události. Stanovisko toto, jež ovládá dosud
velkou část historiografie, má tu velikou přednost, že se shoduje s prostým,
původním, empirickým lidským vědomím. Tomuto je zajisté účel pojmem
vůdčím, pojmem, jenž bývá zaměňován s příčinou a dle něhož všechno
bývá posuzováno. Účel zatlačuje, splynuv s příčinou, všechny formy
kausality, a tato dobývá si jen znenáhla půdy proti němu, ovšem jen
ve vědecky školeném myšlení. Účel a spojitost příčinná nejsou nikterak
naprosto rozdílné pochody intellektuální, nýbrž jen rozličné pozorovací
způsoby jedné a téže věci. Myslím-li si představený účinek nějaké udá
losti jako její příčinu, stává se tato příčina účelem. Z toho jde, že
pojmu účelu může býti užito v objektivním smyslu jen při individuálních,
jasnou vůlí připravovaných činech; neboť jenom tyto vznikají tak, že
příčinou jejich je jasná představa o jejich účinku. Je tedy cele správno,
že dějepisectví, má-li co činiti s podobnými eminentně účelnými činy,
užívá pojmu účelu jako výkladu.
Jsou-li však všechny činy lidské patrné činy účelné ? Nemůžeme-li
jednati docela bezúčelně ? A není-li nekonečně rozsáhlého oboru na
vyklého a generického konání, v němž individuální moment úplně ustu
puje generické stejnoměrnosti? A lze-li v tomto případě mluviti ještě
o individuálních, eminentních, patrných účelech? Zde se nabízí pozoru
jícímu zajisté jako princip poznání mnohem více pojem kausality než
pojem účelu.
Tím jest, jak zřejmo, dáno rozdělení vědecké methody dějepisné.
Individuální, výhradné činy bude třeba vždy spojovati hypothesami kon
struovanými ve smyslu pojmu účelného, ale činy nebo skupiny činů, které
jsou vlastní určitému způsobu života, které jsou povahy generické, bude
třeba vykládati hypothesami, jež vyrůstají z přijetí poměru příčinného.
Tak dělí se dějepisné bádání ve dvě strany: v dějiny osobní, indivi
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duální na jedné a v dějiny způsobu života, generické nebo kollektivistické na druhé straně.
Rozdíl mezi oběma tábory lze sledovati ovšem ještě hlouběji.
Dějepis individualistický věřil a věří v podstatě dosud, že jeho veliké
osobnosti jednají svobodně. Kollektivistické nazírání na dějiny uznává
sice také velké osobnosti, ale má za to, že jejich možnost a schopnost
jednání jest sevřena v hranicích právě trvajících dějinných poměrů.
V zásadní posici názoru individualistického a kollektivistického staví se
tedy prakticky také veliká protiva svobody a nutnosti.
Za takového stavu věci jest zřejmo, že s rostoucím vzděláním
musily se kloniti vážky rozhodnutí ve prospěch uznání dějinné nutnosti,
t. j. ve prospěch názoru převahou kollektivistického. Jak by mohl na př.
někdo uvéřiti, že státník doby přírodně-hospodářské mohl jednati stejně
jako státník doby peněžně-hospodářské ? Nebo objevila-li bádání ethnografická všude stejné ornamentální počátky umění, mohl-li by někdo
potom vykládati, že nejstarší umění germánské děkuje za svůj ornamentální
karakter působení jednoho neb několika Bohem nadaných umělců,
nikoliv specifickému období kulturnímu? Vyskytovaly se i hlasy, jež pod
dojmem takovýchto úvah prohlašovaly názor kollektivistický za jediné
oprávněný, ale nenedostávalo se ovšem i reakce. Bylať v poslední době
vedle ohromného rozšíření vědomostí ethnograficko-historických nabyla
velikého rozsahu práce historická v užším smyslu, intensivní propracování
jednotlivých období a otázek. Proti hlavám s velikým rozhledem, ale
v detailu namnoze nejistým, stálo brzo úzkoprsé specialistství se svou
mikrologickou podrobností, jež drželo se starších názorů z úzkého hori
zontu dřívějších století. Výstřední zástupci tohoto specialistství hlásají
dosud, že ve vývoji dějinném jsou vynikající osoby vším, massy ničím

Těmto extrémům dovedl se své doby vyhnouti nejlépe snad jediný
Ranke. Z počátku kladl sice až přílišný důraz na eminentně individuálně
v dějinách, ale ve svém duševně nej zralejším díle, ve Weltgeschichte,
dospěl k uznání obecných nutností, sáhajících daleko za meze možné
vůle jednotlivcovy. Jeho žáci, kteří jeho jméno přijali (Mladorankovci),
tohoto pokroku s mistrem neučinili: následují Ranka let mladších.
Vším tím nemá býti řečeno, že zástupci dějepisné vědy rozstupují
se jasně v oba karakterisované tábory. Největší část jejich stojí asi
uprostřed, na stanovisku, v němž se individualismus a kollektivismus
prostupují. Rozhodující moment pro klassifikaci stran bude tedy třeba
hledati na tom místě, kde se vyskytuje názor, který — uznávaje ovšem
po výtce individuální činy v dějinách — na tom stojí, že výkony indi
viduální jsou povždy spoutány mezemi hnutí kollektivistických, jinými
slovy, že největší dějinné nutnosti jsou mocnější než vůle třebas největší
dějinné osobnosti. Toto přesvědčení je šiboletem, dle něhož se strany
kupí: kdo je uznává, může býti nazván kollektivistou, kdo potírá, individualistou.
č. h. ni. č.
11
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Tak jako není možno, aby dějiny individualistické nebo kollektivistické vyskytly se někde v absolutní výhradnosti, aby se prakticky co
nejvíce neprostupovaly, tak jsou i obě methody déjezpytné, kausální
i teleologická, přímo a těsně spolu sloučeny. Otázka po jejich kvanti
tativném ohraničení vzájemném jest nesnadná — jisto jest jen, že princip
výkladu příčinného je v stálém postupu útočném proti některým sku
pinám dějinných fakt, jež byly dosud vykládány teleologicky. Ještě Kant
měl za to, že je téměř nemožno rozšířiti princip příčinný na vědy biolo
gické ! Samo sebou je rozšíření souvislosti příčinné myslitelno do ne
konečna, ač nelze asi vzhledem k nekonečné spletitosti příčin a účinků
ve světě dějinném očekávati nikdy rozřešení úlohy s tím spojené. Pomoci
mohla by snad jen psychologie, kdyby se vyvinula v mechaniku vnitřních
véd a byla pak s to, aby typy psychických pochodů z množství určitých
a jasných případů vyvodila. Dosud nemáme tohoto zázračného prostředku,
jenž by přivodil nové období déjepisectví, dějepisectví plných, vědeckých
pravd. Užití absolutní nejvyšší kausality v dějepisu je proto nekonečné
vzdáleno. Při nedokonalosti lidského myšlení bude lze sotva úplně roz
ložití dějinné pochody ve vztahy příčinné, a teleologický výklad bude
vedle příčinného vždy do jisté míry oprávněn. Dějepis musí se jen
snažiti, aby historické zjevy spojoval v* vztahy příčinné, pokud možno.
I při tom zůstane svobodě, t. j. nedokázatelné nebo aspoň ne úplně dokázatelné kausalitě, místa dosti.
Dějepis genetický, evoluční, je na tento pokrok v dějepisectví od
kázán. Vývojový dějepis je jen tam možný, kde lze fakta formálně
vědecky spojovati, tak aby vypravování pokračovalo od fakt dřívějších
k pozdějším, v řetězech závěrů, jež jsou článek po článku absolutně
nutný a celistvý. To je možno jen při methodě příčinné. Nazírání teleo
logické soudí z události pozdější zpět na dřívější singulární motiv; řetěz
takových zpětných soudů nemá však nic v sobě nutného, neboť každý
motiv tohoto řetězu, vznikaje z volného rozhodnutí, tají v sobě moment
libovůle. Starší pojetí dějepisu je založeno právě na pouhém spojování
takových ojedinělých motivů; a proto bylo pragmatické. Dějepis evoluční
jest však karakterisován co možná nejrozsáhlejším příčinným pojímáním
dějin.
*

*

♦

To je v celku asi všechno, co lze nazvati učením Lamprechtovým
o podstatě a úkolu déjepisectví, a co je ode dvou tří let či spíše, co by
snad mělo býti předmětem čilé, někde až prudce útočné kontroversy.
Pravím : co by snad mělo býti — neboť spor, jenž se ozývá po časo
pisech, brožurách a shromážděních, jádra věci dotýká se jen ve vzácných
případech. Boj točí se o věci vedlejší, a tím je teprv vysvétlitelno, že
zápas takového rozsahu mohl vůbec vzniknouti. Projdeme-li klidně vý
mluvné výklady Lamprechtovy, přijdeme tuším k poznání, že v nich
není naprosto nic revolučního, ba že v nich je i málo nového; třeba jen
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nedati se zaslepiti křiklavou reklamou nadpisů o nových směrech v děje
pisectví nebo mnohoslibnou kontraposicí hesel »individualismus a soci
alismus«, »individualismus a kollektivismus« a jiti k podstatě věci. Tu
pak pozorujeme, že proti nesporným názorům starším jde Lamprecht
o krok dále v tom, že klade větší důraz na dějiny kulturní v nejširším
slova smyslu — neboť tak lze konečně opsati to, co Lamprecht nazývá
»das menschlich-zuständliche Element« — a že chce, aby v těch
oborech kulturních dějin, kde jest to možno, bylo užíváno methody pří
činné, jak toho vyžaduje i povaha moderního dějepisectví genetického.
Požadavky tyto nejsou proti zásadám dříve obecně uznaným v rozdílu
principiálním, nýbrž pouze graduálním. Dějepis, jak si jej představuje
Lamprecht, není přece výhradně kollektivistický; uznává v určitých
mezích svobodnou vůli, uznává velkou osobnost, připouští výklad teleolo
gický. Starý dualismus tedy zůstává — rozdíl je jen v tom, že životu,
takořka organickému životu společnosti, nebo jinými slovy že vývoji
skupin, celků, národů, mass, ovládaných kollektivistickými silami, má
býti nadále věnována pozornost zvláštní, že v studiu jejich má býti
užito co možná nejrozsáhleji empirie, krátce, že program vědecké
historie má býti doplněn kusem dosud namnoze zanedbávaným: sociálněpsychickým studiem oněch fundamentálních pochodů, jimiž obírá se,
ovšem s jiného poněkud stanoviska, sociologie. Ale ani tyto požadavky
nejsou teprve Lamprechtovy. V mnohých kulturních pochodech po
znávalo důležité faktory dějin i starší dějepisectví (na př. hospodářské
příčiny, umění, literatura, náboženství), podmínkám méně jasně vy
stupujícím věnuje se pozornost ovšem teprve v době nejnovější. V době
naší, jak přirozeno, soustřeďuje se pozornost na podmínkách sociálních,
ale proto není ještě nutno přesunovati těžisko dějepisu příliš jedno
stranně tímto směrem a zanedbávat! ukvapeně život individuálný, jehož
popříti nebo odtrhnouti z tisíceré životné souvislosti s životem společ
nosti nelze. Nějakého výhradně kollektivistického dějepisu býti nikdy
nemůže, a přiznává-li Lamprecht sám, že ani dosavadní dějepis nebyl
výhradně individualistický, že největší část historiků stála na stanovisku,
jež dbalo obou pólů nazírání dějepisného, vidíme teprv, že onen vynález
nových směru v dějepisectví neznamená převrat.
Novými směry v dějepisectví bylo bez odporu to, co po Condorcetovi a Comtovi hlásal Buckle, a co pak v Marxovi nalezlo výraz nej
bezohlednější. Lamprecht se nikterak tak daleko neodvažuje. Přibližuje
se sice materialismu povážlivě, je ochoten věřiti v příští šťastné doby,
kdy zázračná psycho-fysika bude vykládati myšlení a chtění jako funkce
hmoty, mluví o svobodě jako nedokázatelné nutnosti, ale prozatím spo
kojuje se snižováním významu individuálného v dějinách. V tom pak je
přijatelného tolik a revolučního tak málo, že na podobné stanovisko uchýlil
se již před více než třiceti lety v polemice s Bucklem J. G. Droysen. 4)
*) Droysen^ Grundriss der Historik, Příloha k 2. vyd. z r. 1875» str. 54.
11*
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To, nač klade Lamprecht důraz největší — převaha poměrů, veške
renstva nad individuem, obmezenost svobody jednotlivcovy — není také
ovšem nic nového. Stačí citát z toho, co již r. 1888 v Athenaeu napsal
Gollí aby bylo patrno, že dávno před Lamprechtem smířila se historie
s tímto poznáním. »Nás nezajímají, < praví Goll, »jen dějiny hnutí
husitského, nás poutá také Hus a Žižka. Dovedeme-li si osoby histo
rické konstruovat!, tím lépe i pro historika, vždyť jemu nikde neběží
toliko o isolovaná fakta, on hledá faktory. Ať sociologie při otázce,
jak mocným proti době své faktorem jest individuum, dospěje k od
povědi jakékoli, i kdyby pro ni neměl jednotlivec ceny než jako exponent
poměrů časových: při historii zůstane interess aspoň rozdělen mezi časem
a osobou.« Příklady, jimiž Lamprecht relativnost individuální svobody
ukazuje, lze omluviti snad jen popularisujícím rázem článku, psaného pro
širší obecenstvo. Jinak mohli bychom rozšířiti počet jejich — kdybychom
chtěli sestoupiti o něco níže a naraziti na poslední náš spor domácí —
názorným obrazem, že Jiří z Poděbrad nemohl jezditi na velocipédu. To
všechno týká se ovšem jen domnělé novosti směrů Lamprechtových —
ostatek nutno Lamprechtovi přiznati zásluhu, že pokrokové snahy po
sledních let shrnul v jedno a v jednom duchu a že zároveň applikoval
je v praxi. V tom pak předchůdce nemá, leč v jednom směru, u něho
ovšem velmi důležitém: v důrazném akcentování vlivu momentů hospo
dářských. Je známo, že směr jeho byl zván i hospodářským dějepisem,
škola hospodářsko-dějepisnou. Předchůdcem, jejž máme na mysli, je
Karel Vilém Nitzsch svými Německými dějinami.
*

*

*

Po všem tom bylo by sotva pochopitelno, že mohl vzniknout!
o theorie Lamprechtovy rozhořčený boj. Bylo však již praveno, že
kontroversa, v níž musí Lamprecht dosud brániti se na několik stran,
byla jen ve vzácných případech věcná. Příčiny lze postihnout! snadno.
Reklama velebitelů slavila Lamprechta jako zákopníka nové epochy
v historiografii, Lamprecht sám, jak jsme pozorovali, nebyl si toho snad
vědom, že nové jeho dějepisectví liší se v theorii i praxi velmi málo od
dosavadního, a přímo nebo nepřímo napadení historikové vrstevníci
bránili se ukvapeně proti útoku, jenž vyšel z místa tak váženého.
Buckle nezpůsobil tolik rozčilení; bylo lze jej odbýti slovy »dilettant«,
nebo »geniální dilettant«, ale Lamprecht byl professorem Lipské univer
sity, byl členem cechu a autorem díla, jež bylo na jednom místě na
zváno »podivuhodným pomníkem německé učenosti«. i) Tak musilo
dojiti ne k akademické kontroversi, ale skutečnému boji. Pro poznání
názorů o úkolu dějepisectví, jak proti sobě stojí v moderní historické
r) K. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter, 3 dily, 1886.
Posudek Wintruv 1. c., str. 208.

Spor o individualismus a kollektivismus v dějepisectví.

153

společnosti německé, pro poznání filosofických základů nynější historio
grafie vůbec jest přehled tohoto dosud neukončeného boje ovšem za
jímavý.
První ozval se proti Lamprechtovi prof. Max Lehmann. Nejmenoval
ho sice, ale Lipská jeho přednáška, v níž dovozoval, že je nemožno
učinili historii vědou exaktní, byla mluvena proti Lamprechtovi Hledati
zákony dějinné, pravil, je pokus bláhový — o zákonech nemůže býti
ve vnitřních vědách ani řeči. Pravidlům, jež byla tu a tam o vývoji
lidstva stanovena, chybí hlavní známka přírodního zákona, totiž bezvýjimečnost. Proč země kolem Aegejského moře, země, jež byly sídlem
stkvělé kultury, zpustly takořka na staletí? Proč se bohatá Míšeň nebo
přímořské Meklenbursko nepovznesly k významu písčité Braniborské
marky ? Přírodopisec má po ruce důležitý prostředek poznání, experiment,
ale dějepisec ho užiti nemůže: listinu nebo kroniku nelze destillovati ve
vyšší potenci. Přírodopisci jsou analogie dovoleny, ale historikovi zapo
věděny, neboť znásilňují podání. Ale i podání je jen reflexem vnitřní
posvátnosti historie, a tímto posvátným je osobnost. Osobnosti, duševního
a mravního komplementu životní síly, nemůže se dějepis zříci. Kdyby
měl pravdu Marx, jemuž je osobnost jen nositelkou životních sil, zmizel
by z dějepisectví mravný živel a vztah k věčnému, nadpřirozenému,
zmizelo by hrdinství, zmizela by konečné i — historická pravda. Neboť
sociální i politické útvary minulosti jsou jen dílem osob; každý dějinný
čin má znamení osobnosti svého duševního tvůrce vtištěno v sobě. Dvě
deváté symfonie, dvě Sixtinské madonny jsou nemožný. Osoba jest pak
vskutku nevyzpytatelná. Můžeme sice ukázati, že na politickou činnost
pana ze Steinu působil jeho rod a stav, ale odkud vyvodíme jeho ná
boženský cit a horoucí vlastenectví ? Odpadnutí od katolictví v době
reformace bylo by vedlo k rozptýlení protestantů ve spoustu sekt, kdyby
mohutná osobnost Lutherova nebyla hnutí jednotila. A stačí uvésti jméno
Petra Velikého, aby se poznalo, že dějiny lidstva jsou pouze dějinami
osob. Vládne-li v přírodě nutnost, vládne v dějinném vývoji volnost.
Přírodní vědy mohou vykládati, historie může, jak již Droysen pověděl,
jen rozuměti, chápati. Proto nemůže dějepis nikdy užiti methody pří
rodních véd. Zvláštní rozdíl mezi oběma tábory jest však i v příčiné
pokroku. Dějepis nemůže se chlubiti nepřetržitým pokrokem svého po
znání jako věda přírodní. Křesťanštějším než Kristus nemůže býti nikdo,
Shakespeara a Goetha nelze předstihnout! v jejich původnosti. Žádný
stát nepřiblíží se již ideálu republiky tou měrou jako Athény doby
Perikleovy, nikdy nebude v Německu vojska takového, jako bylo
v Prusku roku 1813. Nyní je povinností a zákonem, co bylo tenkrát
nadšením a svobodnou vůlí.
Jak patrno, výmluvná filippika krajního individualisty. Pochopíme,
že nebylo Lamprechtovi těžko ji odmítnout!. Byla namířena proti kraj
nímu socialismu, a jeho zásad Lamprecht přece nezastával. Kdo tvrdil,
tázal se v replice, že v dějinách lze dokázati nějaké zákony ve smyslu
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Lehmannověř Pokud vím, nikdo. Tvrdí se jen, že v dějinách je řada
zákonných pochodů životních, že, jako v přírodě vyvine se z žaludu za
příznivých podmínek dub, tak asi na příklad že u vyvíjejícího se ná
roda vyskytují se za příznivých životních podmínek úkazy peněžněhospodářské po přírodně-hospodářských, impressionistické malířství po
konturistickém, filosofické názory po mythologických, a nikoliv naopak.
Historik nehledá za oddílem dějinných událostí zákona, jako ho nehledá
botanik v životě té neb oné rostliny; on potřebuje jenom pojem pravi
delného, typického pochodu, jenž však nikterak nevylučuje, že vývoj výji
mečně béře se i jinými cestami. Že pak za každým z takovýchto po
chodů stojí skutečné fysiologické a jiné zákony, jež je podmiňují v ne
konečných variacích, z kterých jsou variace typické pravdě nejpodobnější,
na tom bude státí přírodopisec stejně pevně jako psycholog, jenž vidí
nebo tuší za dějinnými lidskými pravidelnými pochody zákony psychické.
Lehmann se mýlí naprosto, míní-li, že historikovi není dovoleno k sta
novení typu srovnávání per analogiam, a co proti typickému uvádí svými
příklady o dvou devátých symfoniích, o Sixtinské madonně atd. — to
vše nedokazuje nic. Má-li to však svědčiti o vysoké individuálnosti
specifických a eminentních lidských činů, je to triviální a nikým nebráno
v pochybu. Jednostranné stanovisko Lehmanovo vede politicky, důsledně
domyšleno, k anarchismu. Sledujeme-li problém svobody vůle z prakti
ckého hlediska, vidíme věčný konflikt mezi svobodou individua a nut
ností je obklopujících poměru. Tyto jsou ovšem mocnější, a věc lze
dobře znázorniti starým obrazem, že jsme vůči poměrům asi tak svo
bodni v jednání, jako je svoboden člověk na palubě plujícího parníku
v pohybu. Poměrové meze našeho chtění jsou ovšem rozličný, a to
nejen u toho neb onoho člověka, ale i v tom nebo onom období lid
ského vývoje. Nižší kulturní epocha neposkytuje jednotlivci daleko té
svobody jako doba vysoce vyvinutého života kulturního. Dějinný vývoj
pohybuje se tedy v stálém vzájemném prostupování osobního a poměro
vého, svobody a nutnosti. Nejvyšší úlohou historikovou a spolu největ
ším půvabem historického bádání je odměřiti pro každou dobu a pro
každou řadu fakt sílu svobody a nutností, moc osobního a poměrového.
Vzhledem k nedostatkům podání jest v obojím směru historikovi třeba
dovolávati se pomoci fantasie, zejména k poznání osobností. Třeba ovšem
se snažiti, aby vlastnosti dějinného hrdiny byly pokud možno odvozeny
z předpokladů jej obkličujících, ale nerozluštitelný zbytek zůstane přece,
a ten možno jen vytušiti (nachempfinden). V tom musí se historik státí
cele umělcem, v tom vládne nekontrolován a nekontrolovatelen vzlet
dějepisné fantasie.
Potud má kontroversa ráz čistě methodologický. Rachfahl první
opouští toto pole, aby, odborník nad jiné vážený, podrobil kritice věcný
obsah Lamprechtových Dějin. Pokouší se dovoditi, že některé z vůdčích
myšlenek prvních svazků Lamprechtovy práce jsou mylny. Důležitý
předěl dlouhého období od založení francké říše až do vzniku konstitu-
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čních států v 19. st. není, praví, doba Štaufů, ale přechod ze středo
věku do věku nového. Hospodářské poměry, praví dále, nejsou nejpodstat
nější příčinou změn německého života ústavního. Spokojme se tímto udáním
obsahu — nám jde více o methodickou stránku sporu. Tu pak se
Rachfahl jádra otázky — individualismu a kollektivismu v dějepisectví —
ani nedotýká; z toho pak, co vůbec vytýká, je nejbližší našemu thematu
Rachfahlova nedůvěra k novosti methody Lamprechtem hlásané. V re
censi Inamových Hospodářských dějin stanovil Lamprecht rozdíl staré
a nové methody v dějinách hospodářských a ústavních slovy, že starší
dějepis ústavní a právní užíval methody popisné, t. j. podával systema
tické obrazy poměrů určitého období dle jistých, deskriptivně založených
kategorií a tam, kde měl býti zobrazen časový pořad takových celko
vých stavů, odvozoval kategorie poměrů pozdějších prostředkem práv
nických úvah, tedy cestou formální, z kategorií poměrů dřívějších. Zcela
jinak nové, evoluční dějepisectví: tomuto nejde již o obrazy státopráv
ních poměrů, nýbrž o ukázání tendencí vývojových, jež jsou té neb
oné instituci základem. Formální roucho instituce, jemuž dávalo bádání
dosud přednost, nebo jímž se téměř výhradně obíralo, klesá k významu
podřízenému. Tak rozptyluje se chronologicky seřazená řada obrazů
poměrů ústavních, a na jejich místo vstoupí vylíčení permanentního
proudu hospodářských, sociálních, právních změn. Místo methody práv
nické zaujme morfologická methoda hospodářských a sociálních věd.
Popisu může býti ovšem při přehledu jistého období vývojového vždy
ještě užito.
Co k tomu praví Rachfahl ? Nejde tu o rozdíl v methodě, ale rozdíl
je v předmětu bádání. Jeden historik dbá více obecných, sociálních
a kulturních podmínek určitých institucí, jiný snaží se postihnout! syste
matickou souvislost právních zásad v nich skrytých. Studie dokonalá musí
ovšem všímati si obou úkolů, a vskutku není takovýchto prací nedostatek.
Methoda je však, nehledě k nedůležitým věcem, v obou směrech stejná,
a zásadního methodického rozdílu mezi nimi nelze konstatovat! nikterak.
Tím méně lze ovšem odvozovat! odtud vývoj dvou zásadně rozličných
způsobů dějezpytectví.
To jest asi totéž, co bylo praveno výše o domnělém zásadním
rozdílu mezi dějepisem individualistickým a kollektivistickým. Rachfahl
má zajisté pravdu, ač Lamprecht v replice to připustit! nechce. Lamprecht
ze svého přísně empirického stanoviska má totiž za to, že jen rozdíl
v methodě vede k rozdílu v nazírání, a nikoliv naopak. .
Lamprecht věnoval odpovědi Rachfahlovi zvláštní knihu. Valná
část její obírá se světovým názorem Rankovým, jeho učením o ideách. Ze
spisů Rankových dovoluje jeho víru v irrationálné, jež řídí běh dějin,
víru plynoucí především z jeho víry náboženské a teprve v druhé řadě
založenou na vědeckém bádání, mluví o jeho mystickém idealismu, histo
rickém mysticismu a spiritualismu. Do výkladů těchto se pouštěti ne
budeme. Lamprecht chtěl jimi zasáhnout! Rachfahla a ostatní Mlado-
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rankovce, chtěl ukázati, že světový názor jejich je synem dávno otřesené
filosofie identitní z počátku našeho století. Pokud rozumím, cíle nedo
sáhl — Rachfahl odpověděl prostě, že v transcendentní povahu Rankových ideí dějinných nevěří, že v té příčině s mistrem se nestotožňuje.
Rachfahl na obšírné kritice z Preussische Jahrbücher nepřestal;
provázel každý nově vyšlý díl Lamprechtových dějin obšírnou úvahou,
dovozuje řady chyb a omylů. Podobnou snůšku většinou důvodných
výtek přinesl z tábora katolického Finke, a nejnověji byl to berlínský
professor Max Lenz, jenž v Syblově Historickém Časopise pokusil se,
lze říci, o zničení Lamprechta. Prudce útočný článek Lenzův jest zajisté
nejsilnějším výkonem v tomto sporu. Je to článek málo sympathický :
má tu vlastnost některých našich polemik domácích, že věcným důvo
dům se vyhýbá, aby soustředil všechno své veliké rozhořčení v obranu
domněle uražené autority, s níž se stotožňuje. Je to oslava Rankova —
Lamprecht přece Rankově velikosti v ničem nechtěl ubírati — proti
jeho hanobiteli, jenž (jak praví Lenz) prozrazuje takovou neznalost
Rankových spisů, »že bych byl ochoten k odpovědi jen v tom případě,
kdybych nabyl přesvědčení, že Lamprecht spisy tyto souvisle četl a že
jim i rozuměl*. Na to následuje na 50 stranách kritika některých partií
5. dílu Dějin Lamprechtových — pozdvižení z r. 1525 a duševní život
doby reformační — kde se vyčítá spousta chyb všeho druhu. Lenz
v období tomto mnoho pracoval, a jest patrno na první pohled, že
výtky jeho jsou z největšího dílu oprávněny. Jedna z nejzávažnéjších
jest v úvodu: »Inferiorita evoluční theorie Lamprechtovy naproti velikolepému pragma dějin Rankových jeví se zejména v tom, že se Lam
precht takřka nikde nepokusil uvésti vztahy mezi dějinami našimi a ději
nami obecnými. Jemu dostačuje pochopovali německý život z něho samého,
jakoby naši předkové byli bývali na světě sami.* Buďsi výtka i jen
z části pravdivá, váží mnoho, neboť zasahuje Lamprechta v tom, v čem
si on nejvíce musí zakládati: v zásluze napsati první velký dějepis
genetický.
Kapitola o chybách v Dějinách Lamprechtových, nutno-li již o tom
se zmíniti, mohla by ovšem býti velmi rozsáhlá. Na ukázku stačí cito
vat! některá místa z posledního svazku Dějin o věcech česko-rakouských A)
x) Deutsche Gesch. V. 2. 679: Nach dem Tode Ferdinands I. waren die
habsburgischen Länder in drei Teile gegangen; dem Kaiser Maxmilián II.
speziell und damit später dessen Sohn Rudolf II. waren die Kernlande Oberund Niederösterreich, dazu Böhmen und Mähren zugefallen. In diesen Gegenden
nun, wie in den habsburgischen Ländern überhaupt, war das Evangelium
weit verbreitet, in Böhmen im Anschluss an alte husitische Regungen, in
Mähren durch Einwanderung oberdeutscher Wiedertäufer (nutno tomu rozuměti patrně jen tak, jak je to pověděno), an der Donau durch lutherische,
zwinglische, schliesslich auch calvinische Einflüsse. Eigentlicher Hort der
Bewegung aber wurden bald Ober· und Niederösterreich . .. Str. 680: So
erschien in den ersten Zeiten des neuen (17.) Jahrhunderts der Katholizismus
in den habsburgischen Ländern allenthalben als Sieger.. . Str. 699: Wir
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To je víc než možno omluviti, i tehdy, když bychom se s Lamprechtem
samým postavili na stanovisko, že detailní kritika jeho knihy je po
vahou její vyloučena. Lamprecht mluví s pohrdáním o badatelské horli
vosti specialistů, kteří mají pouze smysl pro mikrologické, mluví o ma
lířích miniatur, kteří chtějí nalézti své pojetí a svou techniku i ve velkých
obrazech freskových. Něco pravdy je v takovéto obraně, ale chyb
Lamprechtových je tolik a tak hrubých, že je nikterak nelze počítati
mezi minima, jichž netřeba dbáti. Lamprechtovým Dějinám zůstanou
přednosti jejich: vysoké stanovisko, rozsáhlé užití živlu kulturně-histori
ckého, odkrytí nových zajímavých vztahů mezi jednotlivými stránkami
dějinného života, mnoho podnětů k další práci, bohatý, moderní sloh. Na
druhé straně najde se však nedostatků tolik, že bude lze říci, že pokus Lamprechtův provésti prakticky své theorie, zdařil se jen částečně. Lamprecht
historik zůstal daleko za Lamprechtem filosofem. Nelze říci, že by to
bylo jen vinou Lamprechtovou: pokus spojití těsně všechny rozdílné,
z části ještě ladem ležící discipliny dějin, sledovati je v jejich vzájemném
na sebe působení, ukázati v mnohotvárné rozmanitosti života jeho
jednotnost — byl ohromný. Pochopíme slova Scalova na historickém
sjezdu Inšpruckém, že nebezpečí, všeho toho se odvážiti, je veliké. Kdo
by zazlíval Lamprechtovi, že, odváživ se příliš, svou silou nestačil?
*

♦

*

V odsouzení Lenzově vypjal se odpor proti Lamprechtovi nejvýše.
Zde rozšířil ukvapené odmítavý posudek svůj i na Lamprechtovy theorie.
V té příčině dostalo se Lamprechtovi brzo dostiučinění. V téže Histo
rische Zeitschrift, v níž spojení Mladorankovci Below, Rachfahl, Lenz
a Meinecke otiskovali své polemiky, vyšel hned v příštím čísle po
Lenzově zdrcující kritice malý článek od O. Hintze^ jenž sice také polemisuje s Lamprechtem, ale staví se jen proti dělení dějinného pojímání
v individualistické a kollektivistické, v podobném asi směru, jak jsme
výše vyložili. Sociálně-psychické nazírání na dějiny je však Hintzovi
nejznamenitějším pokrokem dějepisu a vnitřních věd vůbec. Lamprecht
mohl právem slaviti projev tento jako známku zásadního obratu. V článku
jeho o tom lze pozorovati, jak sebevědomí, sesílené úspěchem, vede jej
entsinnen uns, dass im Jahre 1608 Mathias auf Grund thätiger Beihilfe
der ungarischen, österreichischen und mährischen Stände den Kaiser Rudolf
zur Abtretung der Herrschaft über seine Länder mit Ausnahme Böhmens
gezwungen hatte . . . (Lze-li uvěřiti, že by L. nevěděl, že k České koruně
náleželo také Slezsko a Lužice?) Str. 704: An diesem Tage (23. kv. 1618)
zogen die Protestanten in Prag bewaffnet zur Statthaftere^ sie drangen zum
Sitzungssaale des Statthalters empor; ein heftiger Wortwechsel zwischen
ihren Führern und den anwesenden Räten entspann sich und endete damit,
dass Martinitz, Slawata atd. (výše jmenuje L. oba místodržící výslovně * Katho
lische Statthaltereiräthe Sl. u. Μ.) atd.
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v otázce svobody vůle, která konečně jest jádrem sporu, dále k obme
zování ba až k popírání individuálného. Výstražný extrem, Marxova *
filosofie dějin, musí varovati před kroky dalšími.
Článek Hintzův, možno-li ovšem nadíti se souhlasu s ním aspoň
u Rachfahla a Meineckeho, znamenal by uznání novějších směrů v dějepisectví i z tábora Mladorankovců. Historische Zeitschrift byla se zajisté
již octla v nebezpečí, že vemluví se v odpor proti Lamprechtovi do té
míry, že proti přirozenému vývoji a pokroku bude chtíti setrvat! stůj
co stůj na stanovisku, na němž byl před 60 lety Ranke. Vždyť, opakujeme, snahy Lamprechtovy nebyly novum, pronikly v posledních 15 až
20 letech do všech vrstev. Lamprecht je jen znovu a znovu a určitěji
akcentoval, a co víc, pokusil se uvésti je v praxi. Nemýlíme se asi, vyslovíme-li domněnku, že ústup »Mladorankovců« byl způsoben debatou
o socialismu a individualismu v historii na sjezdu německých historiků
v Inšpruku v minulém září. Zmínili jsme se již na jiném místě, že debata
ta znamenala vítězství Lamprechtovo, že tam, před forem nejpovolanéjším,
neozval se mezi četnými hlasy pro ani jediný proti. Nejdokonaleji vy
čerpala otázku zajímavá přednáška Scalova.
Scala ukazuje rozdíly obou směrů, z nichž jeden je mírnější, protože
ještě panuje, ač jest již proniknut názory druhé strany, druhý šíří se
v rychlém radostném postupu ven ze svého řečiště a zaplavuje krajinu,
které nemůže sice trvale plniti, ale jen na čas svlažiti. Z Lehmannovy
polemiky s Lamprechtcm (třeba dodati: jen z Lehmannovy) je zřejmo,
že rozdíly mezi směrem starším a Lamprechtovým jsou takové, že je lze
vyložiti jen rozdílností neobyčejné důležitých představ a soudů, jež nemožno sloučiti žádným logickým uměním, t. j. že rozdíly jdou zpět na
rozdíl světového názoru. Je-li však historiografie závislá na názoru světovém ?
Nepřestává-li pak býti vědou? Má přece býti objektivní! Je vědou objektivní, ale není objektivní v protivě k subjektivnému. Historik nemůže
se jako druhý Munchhausen chytiti za vlasy a vytáhnout! se z bařiny
osobních a časových názorů. »Was du nicht fuhlst, du wirst es nicht
erjagen,« co doba spolu necítí, co jí živoucím tepem krevným nebije
tisíckrát všemi žilami, toho nepochopí jasně ani v minulosti. Dovozuje
dále souvislost mezi dějepisem a životem příklady a skizzuje vývoj individualistického názoru světového od Grotia, Spinozy, Locke, Quesneye,
Smitha, Mirabeaua, Humboldta až k Nietzschovi. V Němcích podniká Fichte
první náraz proti individualismu, a v jeho stopách jde Ranke, jenž
výstřední individualismus již překonal. Cesta odtud jde dál, od umírněného individualismu, jenž se státem se smířil, k principu sociálnímu, k poznání, že jednotlivec je tu k vůli celku. Mezníky vývoje jsou národněsociální systémy Listův a Rodbertův, altruistická ethika Carlylova,
Lagardes, germanistická škola právní a historicko-ethická škola národního
hospodářství. Užití sociálního principu v dějepisectví bude pak velikým
pokrokem. Všechny vědy vnitřní měly dříve ráz individualistický: staré
psychologii i vědě státní byl stát společností vzešlou ze vzájemné úmluvy,
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jazyk byl považován za výtvor vůle, náboženství bylo vykládáno jako
výmysl lidí nebo lesť podvodníků. Byla to škola germanistická, jež první
poznala v jazyku výtvor obecného vědomí, jež vzniknout! může jen
ze stejnosti a společnosti duševních pochodů. Vědomí, vůle celku je
pak více než summa individuí. Netvoří se ani součtem ani násobením
individuelních výkonů. Wundt ukázal právem, že výtvory jeho jsou novo
tvary, jež kvantitativně i kvalitativně jsou novými hodnotami. Je-li poznáno
toto vědomí celku, jež znamená více než součet individuí, je zároveň
patrno, že má pro dějepis důležitost ohromnou. Nadále není možno
starati se jen o jednotlivé jevy, ale je třeba dbáti i vyšších jednotek,
rodů, čeledí. Toto společné vědomí zužuje svobodu jednotlivcovu, ale
svoboda není libovůle. Nemůžeme jednati dle motivů, jež v nás nejsou.
Vidíme-li tedy v člověku součet faktorů nám známých nebo poznatelných
(a) — t. j. vlivů vnějších — a nejvnitrnějšího jádra bytosti (x), je to
rozdíl jen graduální, vyhledáváme-li a i v tem x, Niebuhr na př., jenž
byl nadšeným vlastencem, nazval Xenofonta nejzvrhlejším synem vlasti,
protože lnul k nepříteli svého lidu, králi Agesilaovi. Soud ten bude
však graduálně posunut, zvíme-li o mohutném individualismu doby tehdejší,
jenž uznával jen povinnosti k úzkému kroužku přátel, nikoliv však
k státu a společnosti. A graduálně hlouběji můžeme vniknouti v pů
sobnost genia, poznáme-li, že se v něm teprv nejhlubší dějinné hodnoty
probouzejí k celému životu. Tak postupujeme od přirozených faktorů,
jež byly v starších dobách dějinného bádání nad míru a cenu váženy,
a od faktorů individuálných, jichž nelze ani pro budoucnost opomíjeti,
k faktorům sociálně-psychickým, pro obecné vědomí nejdůležitějším.
Jsou to: hospodářství, řeč, mravy, kult, umění ornamentálně-symbolické,
náboženství, mravnost, věda, umění. To vše musí pojmouti do svého
programu moderní dějepisectví Nebezpečí všeho toho najednou se odvážiti, je veliké.

*

*

*

Třeba zmíniti se ještě o dvou výtkách, jež byly směru Lamprechtovu
činěny. Obě pronesl přímo nebo nepřímo Meinecke v nekrologu Syblově
na počátku této stati citovaném. Prvá — že nová generace nezná onoho
intensivního státního citu, jímž prodchnuto bylo německé dějepisectví
dosavadní — je zajímava předem odpovědí Lamprechtovou. Lamprecht
odvětil, že politická historie může právem s větším optimismem hleděti
do budoucnosti. Politický směr je v dějepisectví nevyhnutelný, ale starý
programm politický dnes nestačí. »Maloněmecké ideály jsou v skutek
uvedeny; mladá německá generace v říši i za černobíločervenými šraňky
touží dále; stkvělý rozvoj národně-politického dějepisectví bude moci vy
jiti sotva odjinud, než z programu zbarveného všeněmecky. Ideál nových
skupin je v budoucnosti — není to již jen říše, ale vlast.«
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Druhá výtka, jež odsuzuje Lamprechta prostě jako materialistu,
vyskytuje se častěji, l^amprecht brání se jí výmluvně na několika
místech. Praví, že i se stanoviska kollektivismu nebude lze pochopiti
dějinný život bez víry v nejvyšší princip tvůrčí. Činnost tato nebude se
ovšem jeviti zázračnou, ale organicky tvořivou, ne transcendentní, ale
immanentní. Ve smyslu souvislého vývoje bude působiti v národech
a světodějinně skrze národy, a činy velkých jednotlivců budou jí při
čteny na základě vnitřního, je ovládajícího, ale svobodné nazíraného
determinismu. Tak bude kollektivistům idealistický názor světový nejlepším zřídlem umělecko-historického názoru, neméně než byl individualistům . . .
S jiné strany chápe se pronesené výtky Scala a odmítá ji tímto
stkvělým způsobem: Ukázati sociálně-psychologickou pospolitost, spojit·
svobodnou individualitu vyšších tříd s citem pospolitosti tříd nižších,
mírniti tvrdosti společenského differencování a nedopustit), aby nižší
vrstvy lidu byly nám otráveny — to není jenom hospodářský řád, ale
životni ideál. Přiblížit! mysli k němu bude úlohou královského umění
Platonova, jež chce vzájemné prostoupení všech vrstev národa, ne jejich
atomistické rozptýlení. To nevede k mechanisování života, ale k vyššímu
výkladu, plnícímu srdce nadšením a vroucností. A jen tak možno dosti —
učiniti nejvyššímu úkolu déjepisectví, t. j. umělecky oživiti vědecky
probádanou minulost.
I u nás ozvaly se v posledních letech tyto problémy — srovnání
jejich vzniku a směru bylo by poučno pro duševní vývoj obou národů.
Jedno však je zajímavé: poznání, že i nejmodernější věda dějepisná je
cele v moci problémů, starostí a hesel dne.
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II.
Návrhy opravné a pokusy o reformu vyššího školství za doby
revoluce francouzské byly připravovány dlouhým, postupným vý
vojem, jejž třeba nejprve si vyložiti, chceme-li řádně pochopiti
změny tyto. Ovzduší, v němž se opravné návrhy rodily, proniknuto
bylo duchem racionalismu kartesianského zmírněného sensualistickým empirismem Lockeovým. Konec století 17. a celé 18. století
znamená ve Francii vítězství racionalismu Descartesova. Jím šíří se
totéž úsilí, které později za Bedřicha Velkého a Josefa II. jeví se
v Německu a Rakousku v osvícenství. Habitus celé doby této jest
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úsilí vše rozumem proniknout!, pevná víra v mocnost a nezdolnou
sílu rozumu, nadějné přesvědčení, že rozum dovede odpověděli
nejen k theoretickým otázkám lidstva, ale má v sobě schopnost
zjednati lidstvu blaženost, dokonalé dobro. Devise doby této jest
zkrátka scholastické »Homo est animal rationale«. Racionalismus tento
snoubí se s důvěřivým optimismem a hledá smíru s náboženstvím v nábo
ženství přirozeném, jímž základní články náboženské (hlavně nesmrtel
nost duše a jsoucnost boží) mohou býti rozumově dokázány. Po této
stránce jest heslem 18. století: »Fides non contra, sed supra rationem«. Celý stát a všechny útvary života jeho mají býti zracionalisovány, a proto zvláště výchova racionelní jest v popředí veškerého
úsilí tehdejší doby. Tendenci didaktickou spatřujeme v tehdejším umění.
Vše má konečně spěti k pochopení celého světa s jednotného hle
diska. Absolutní poznání má obsahovat! celý svět, má býti sku
tečnou moudrostí světovou (Weltweisheit). Odtud se vysvětluje
snášelivost náboženská 18. století, vzdělání kosmopolitické, v němž
rozdíly národnostní mají ustoupiti v druhou řadu. Velkolepý ideál
tanul na mysli předním mužům století 18., následovníkům Leibnicovým: Lidstvo evropské v jednotné kultuře vytvořiž spojené státy,
v nichž by vymizely všechny rozdíly stavové, a jediné práce a zá
sluha rozhodovala by o pokroku. Jednota tato bude podporována
jednotnou řečí t. j. frančinou, společným přirozeným náboženstvím,
jednotnou vědou a uměním, zkrátka jednotným a celkovitým typem
kulturním. Přátelské styky mezinárodní mají býti posilovány roz
květem průmyslu a obchodu, všeobecně jest rozšířeno přesvědčení
o nesmyslnosti, absurdnosti válčení, a idea věčného míru proniká
na všech stranách a nalézá hlasatele stejně výmluvné jako nadšené
(abbé de St. Pierre). Demokratismus šíří se na všech stranách,
a princip monarchický odolává jemu i zachovává svou državu, jen
pokud zastupují jej nadšení stoupenci těchto nových ideí, jakými
byli Bedřich Veliký, Josef II. a carevna Kateřina. Ve Francii na
proti tomu všechny snahy moderní narážely nejen na odpor mon
archie, ale tříd bohatých vůbec, a tak stala se nutným důsledkem
těchto okolností — revoluce. Tak salus populi objevuje se posléze
všude konečně uvědomělým cílem všeho úsilí vladařského ve státě
zracionalisovaném. Stát počíná v době této a v souhlase s povšech
ným tímto jejím charakterem míti péči o vzdělání a výchovu
vůbec: stát pečuje o ústavy vyučovací, staví divadla, podporuje
podniky literární, zakládá akademie pro povznesení činnosti vědecké
a umělecké, zvelebuje university, které právě ve stol. 18. v Německu
a u nás vstupují v popředí ruchu kulturního a stávají se místem produk
tivně práce vědecké. Všeobecný enthusiasmus se šíří pro školství
obecné, které k nynější podobě své první náběh má právě ve smělých
pokusech revoluce francouzské. Výchova stojí ve středu všeho usilování.
Racionalismus hlásá: všichni lidé přicházejí na svět, obdařeni jsouce
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rozumem. Jen na výchově, vyučování, vzdělání v dětství a mládí
záleží, aby se stali z nich lidé řádní, prospěšní lidstvu a národu,
a tím také lidé spokojení. Všechny neblahé úkazy společenské,
špatnost, nepravost, hřích, zločin vykládány z toho, že výchova
nekoná svého úkolu, a povznésti výchovu v nejširším smysle zdálo
se právem čím dále, tím více nejúčinnějším prostředkem reformním.
Všechna nepravost zmizí, jestliže lidstvo v čas řádně se postará
o výchovu svých dítek.
Proto v století 18. ozývá se kritika často velmi příkrá a ne
příznivá posavadního zřízení školského a řádů učebních. Století 17.
bylo v oboru školství a vychování mnohem spokojenější. Teprve na
sklonku jeho jednotlivci hlásají nutnost obratu a reformy. Ovšem,
byl to přirozený další vývoj od renaissance. Tato vrcholila zajisté
v úsilí individuu v myšlénkové práci, životě i uměleckém tvoření
zjednávat! stále větší volnost a samostatnost. Zároveň však záhy
všude pronikalo přesvědčení: čím větší svoboda bude zjednána
jednotlivcům, tím větší bude povinnost a nutnost společnosti, aby
poskytla co nejširším vrstvám vzdělání a výchovy náležité. Proto
již v 17. stol., zvláště v druhé polovině jeho, horlivě se paedagogisovalo, a úsilí to v 18. století značně pokročilo.
Ovšem, v 17. století pokusy o reformu v oboru vychování mají
jeden znak společný: nejde jim ještě o vychování účelné a pro
myšlené zástupů lidových, nýbrž po většině jen určitých jednotlivců
z kruhů zámožných — hlavně o vychování princů. Je-li »král stát«,
pak přirozeně v dokonalé výchově princů položeno i blaho národa.
Přední paedagogičtí spisovatelé francouzští 17. století byli vycho
vateli princů.1)
i) Uvádím aspoň některé příklady: Fleury vychovával prince de Conti,
Fene/on byl vychovatelem vévody Burgundského, »malého« Dauphina, a jeho
»Dobrodružství Telemachova« jsou rukovětí všech ctností a dokonalostí pří
štího vladaře, La Afotke-le- Vayer, spisovatel díla »De ľinstruction de Monsieur le Dauphin«, byl vychovatelem Ludvíka XIV. Za vladaře tohoto nalé
záme celou řadu spisů, jež výlučně jsou věnovány účelné výchově princů.
Tak Pierre Nicolt z Port-Royalu napsal r. 1671 svůj pozoruhodný spis »Traité
de 1’éducation ďun prince«, a r 1679 vyšel v Amsterodámě spis »De
ľéducation des enfants et particuliěrement des princes, ou il est montré, de
quelle importance sont les premiěres années de la vie«, jehož autor není
sice znám, avšak s určitostí hledati se musí v řadách francouzských racio
nalistů. Spisovatel ukazuje na svou dobu názory značně pokročilé a tehdy
zajisté smělé. Důrazně vystupuje proti pouhému formálnímu vzdělání. Vladař
příští má míti množství vědomostí, a nezáleží na tom, v jakém jazyku jsou
vyjádřeny. Dobrá myšlénka německy nebo francouzský řečená více zajisté
platí nežli hloupá- po latinskú. Vzdělávat! soudnost chovancovu a povznášeti
mysl jeho — former le jugement et lui élever le courage — toť úkol rozum
ného vychování. Zvláště vzdělání historické jest mu nutné, v tom položen
základ vlastnímu jeho názoru životnímu a morálce. Latina jest ovšem krásná
řeč a učencům nezbytná — nikoli však vladaři, tím méně, že se jazyku tomu
nikdy řádně nenaučí a nikdy jím nemluví. Zdatným grammatikem může
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Z theoretiků paedagogických představují nám zmíněný a dolíčený racionalismus zvláště Claude Heury a Crousaz.Onen jest
prvým zástupcem ve Francii paedagogiky racionalistické, uvědomě
lým odpůrcem scholastiky a humanismu. Vydal r. 1686 spis *Choix
et la méthode des études*. V celém spise jeví se působení Descartesovo, zvláště spisu jeho o methodě, nad jiné patrně. Scholastice
vytýká důrazně a přesvědčivě, že zvláště v morálce málo poskytla
k zušlechtění mravů, nepodávajíc pravidel pro konkrétní potřeby
životní a neumějíc se vybaviti z abstraktní všeobecnosti. Humanis
mus pak přihlíží dle něho příliš jednostranně toliko k formě a pro
latinu a řečtinu zapomíná na věc, obsah, přírodu. Praví doslovně:
»Byli lidé vědychtiví, kteří život celý prožili studiem horlivým la
tiny a řečtiny a všechny autory přečetli jediné za příčinou řeči. Ba,
dospěli tak daleko, že »příroda dle nich jest taková, jak o ní Plinius
učil, a že nemůže jinak působiti nežli podle zákonů Aristotelových.«2)
Crousaz spisem svým *Nouvelles maximes sur téducation des
cnfants*, vydaným r. 1718 v Amsterodámě jest uvědomělým hla-

prý se Člověk státi teprve po 301etém studiu: mělo by se proto učiti jazyku
tomu snáze, živěji, hravěji, prakticky, skutečným mluvením. Crousaz vycho
vával jednu dobu prince Oranžského v Haagu, Bossuet byl vychovatelem
Ludvíka XV. v letech 1670—1681 a psal většinu spisů svých pro jeho poučení.
O způsobu a směru výchovy své sestavil zvláštní zprávu papeži Innocenci XL,
která vyšla též tiskem pod názvem »De 1’instruction de Monseigneur le Dau
phin, fils de Louis XIV.« — Pozoruhodný jest též anonymní spis vyšlý r. 1709
pod názvem »Essai sur Téducation ďun prince« (otiskl znovu L. A. Menard
v Dreyfuss-Brisacově Revue Internationale de Tenseignement r. 1882), jenž
usiluje o jednotnost výchovy příštího vladaře a o výchovu vskutku huma
nitní. »Výchova má princi sprostredkovali znalost Boha a lidí. Vladař nepo
třebuje ani geometrie ani rhetoriky, ale musí uměti vlásti lidem«. Posléze
i Condillac byl vychovatelem prince Parmského, vnuka Ludvíka XV., a napsal
pro něj své obšírné dílo o vychování (Cours ď études), o němž bude níže
řeč. — x) Vedle nich ovšem vystupuje řada nespokojenců, kteří kritisují velmi
ostře a většinou správně přítomné zlořády a nepořádky ve Školství, nepo
dávají však celkem myšlenek nových a návrhů positivních Touto negativní
povahou svých názoru jest zvláště zajímavý abbé Pluche> spisovatel díla:
^SpectacU de la nátuře*, jež vyšlo r. 1732 a bylo v době té hojně čteno.
Část jeho jest věnována otázkám vychovatelským. Protestuje zejména proti
studiím klassickým a zavrhuje zastaralou, zdlouhavou a neplodnou methodu,
jíž se při nich užívá. Stálé užívání latiny nesprávné a plné chyb má násled
kem jen, že se spíše a dříve zapomíná mateřštiny. Z moderních jazyků ne
doporučuje španělštiny, ježto literatura španělská nemá důležitosti, obsahujíc
toliko knihy pobožnústkářské (livres de dévotion) — za to doporučuje
angličinu. — 2) Jak dlouho a mohutně autorita Aristotelova působila, toho
zajímavý doklad podává Rosenberg ve své Geschichte der Physik (I. str. 92):
V 17. stol, provinciál jeden Jesuitský řekl prý knězi Scheinerovi, jenž mu
chtěl ukázati v dalekohledu nově odkryté skvrny sluneční: >K čemu to,
synu můj ? Dvakrát jsem Aristotela přečetl a nic takového jsem tam nenalezl.
Skvrny ty neexistují, jsou toliko chybou buď tvého zraku nebo tvých skel.«
Zkušenosti smyslné se zkrátka nedůvěřovalo, věda chtěla býti jejím korrektivem.
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satelem racionalismu ve vychování, ale přikloňujc se již značně
k Lockeovi, jehož theorie jsou mu známy. Úplně ve shodě s dolíčeným duchem doby své vidí podstatu člověka v rozumnosti jeho.
Výchova budiž řízena a spravována rozumem. Máť výchova založiti chovanci štěstí životní, to však záleží v rozumnosti, ve kterou
důvěřováno pevně, žc dovede lidstvo oblažiti. Osvítiti a zbystřiti
rozum, toť výchově cíl nejbližší. Proto zavrhuje Crousaz příkře do
savadní soustavy vychovávací, jak od kněží byly praktikovány, pravě
o nich, »že stále jen o víře mluví a zásluhu z toho si činí, jsou-li
v odporu s rozumem«. Velmi řízná a příkrá jest kritika, kterou
Crousaz pronáší o školství své doby slovy »po 71eté neúnavné
práci umí žáci méně latinsky nežli nosiči ve starém Římě, a to
je skoro vše, čemu se naučili — špatná to náhrada za nedostatek
názoru o životě a zárodky pedanterie, se kterými školu opouštějí,
nemluvě o velikém množství jiných škod.« Crousaz usiluje o povzne
sení studia historického a zeměpisného. Nemá sám mnoho my
šlenek originálních, dílo jest dosti nejednotné, ale smělostí svých
názorů a spravedlivým odsouzením poměrů nezdravých a neudrži
telných zaujímá čestné místo v dějinách paedagogiky a školství.
Spis sám mnoho na současníky působil.
Tak i v oboru školství působil kartesianismus svým jedno
stranným racionalismem značně, zvláště na sklonku 17. století.
Působení však a pronikání do Francie vzdělanosti anglické znenáhla
přivedlo obrat. Locke a Newton — jichž spisy záhy do frančiny
byly překládány1) — působili velmi účinně a blahodárně na roz
umovou a mravní fysiognomii 18. století ve Francii. Locke působil
hlavně na Rousseaua, jenž jest učněm jeho, Newton pak dal velmi
účinný podnět reorganisaci odborné práce přírodovědné a způsobil
ohromný pokrok v oboru mathematiky a fysiky právě ve Francii,
jenž zavrcholen byl ve francouzské encyklopaedii.2)
Hlavně zásluhou Lockeovou vtištěna všemu úsilí paedagogickému 18. století jakožto charakteristický znak snaha za přix) Spis Lockův >O vychování> vyšel anglicky r. 1686, francouzský již
r. 1688 v překladě, jejž pořídil Pierre Coste v »Bibliothěque universelle<
Zmíněný Crousaz již přejal z něho mnoho myšlenek. — 2) Na doklad roz
ruchu a vývoje vědeckého stačí uvésti některá fakta: R. 1666 byla založena
v Paříži Colbertem Académie des Sciences, dělící se na pět odborů: pro
mathematiku, astronomii, botaniku, anatomii, chemii, r. 1699 následovala
reorganisace v tom smysle, že prvé oddělení rozděleno na dvě části: pro
geometrickou a pro' mechanickou mathematiku. Všechno úsilí vědecké dálo
se však mimo university a bylo povahou svou mezinárodní. Orgánem
společným byl Jonrnal des savants, založený r. 1665. Teprve vzpomenutým
však vlivem myšlení anglického nastaly veliké objevy. V mahematice vyniká
Lagrange^ kterýž prvý jako professor na vysoké škole normální v Paříži
o to se zasazoval, aby větší volnost byla popřána reáliím na ústavě tomto.
K němu druží se geniální zakladatel chemie Lavoisier.
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rozeným vývojem. Tohoto nebylo do té doby náležitě dbáno, ze
jména ve školách jesuitských. Vše bylo umělé, nucené, nepřirozené.
Na přirozenost a samoděčnost výchovy poukázal prvý důrazně
Locke. Locke byl duch pokrokový; sám nejsa praktickým učitelem,
usiloval nicméně o převrat a nápravu i v oboru školství. Postavení
jeho ve filosofii charakterisuje se jakožto důsledný a uvědomělý
odpor proti posledním zbytkům filosofie scholastické a nadšení pro
moderní vědu empirickou. Podle toho udává se mu i jakožto účel
výchovy přirozené vývoj všech duševních i tělesných vloh člověka
k největší možné dokonalosti. Výchova ta má míti na zřeteli život
a skutečnost: proto obsah má převládali nad formou. Pouhé vzdě
lání literární (eloquentia) bylo přeceňováno jednostranně za doby
renaissance. O výchovu tělesnou jest předem dbáti náležitě. Locke
prvý v moderní paedagogice s důrazem a plným porozuměním
opakuje slova Juvenalova: »Mens sana in corpore sano<. Další vý
chova přirozená, posilujíc vůli chovancovu, vzdělává rozum tím, že
uvádí jej ve znalost přírody a dějin. Virtuosita v latinském slohu,
o kterou se na školách tolik usilovalo, jest Lockeovi pouhou zby
tečnou o marnivosti svědčící hříčkou. Ne literární a umělecké, ale
filosofické a vědecké vzdělání jest mu ideálem.
Popud Lockeův působil nejdůrazněji na Rousseazia, jenž volání
Lockeovo po přirozenosti stupňuje a zevšeobecňuje. Rousseau hlásá
v celém názoru životním a zvláště ve své paedagogice návrat k pří
rodě. Vše, co z rukou přírody vychází, jest dobré. Vývoj dosavadní
nedál se dle něho ve shodě s touto dobrou přirozeností. Trpěl
nadpřirozeným náboženstvím, které často bylo pověrou, a nepřiro
zenou vzdělaností. Náboženství prohlásilo přirozenost lidskou za
pokaženu prvotným hříchem a vedlo nesprávně k potlačení jejímu,
vzdělanost pak — a v tom rozchází se naprosto s Lockem —
brala se rovněž směrem nezdravým, usilujíc o ukojení potřeb to
liko zdánlivých, vymyšlených a klamných, kdežto přirozené potřeby
jsou zanedbávány. Hlavní spis Rousseauův jest pln zarážejících
paradox a sofistických nesprávností, ale upříti se nedá, že působil
mohutně, že to byla kniha suggestivní, a že, co v myšlénkách Rous
seauových bylo zdravého, pokud touha po přirozenosti byla odůvod
něna, tak jak o ni Locke již usiloval, nalezla povšimnutí a na mnoze
uskutečnění již za doby revoluce francouzské. Kniha Rousseauova
působila mocné zavíření v myslících hlavách tehdejší Evropy a měla
dosah dalekosáhlý na současníky. Rousseau však měl vliv nejen ve
vlasti své, nýbrž i v cizině. Sám z Anglie první podnět k my
šlénkám svým obdržev, značně působil na filanthropistické hnutí
v Německu (Basedow) i na Pestalozziho ve Švýcarsku. Jak právě
myšlénky Rousseauovy účinně v Německu nabádaly, toho důkazem
nej zajímavějším jest zajisté Kant, jenž sám uznává, že žádná kniha ne
měla na něho účinku tak mocného jako Emile Rousseauův, a jehož
č. č. H. III.
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rozprava »Ueber Paedagogik« základními myšlénkami Rousseauovými
jest proniknuta, ano zachází ještě dále, když hlásá, že člověk přirozený
jen zárodky dobra v sobě chová. *) Podobizna Rousseauova jediná
zdobila jeho pracovnu. Rousseau působil ve vlasti své hlavně suggestivně tím, že zásluhou jeho otázky paedagogické vstoupily v po
předí zájmů veřejných. Ovšem, vlastní reformy, jím navrhované,
jak již podotčeno, jen z části mohly býti uskutečněny. Rousseau
stanovil pravidla pro výchovu individuální, nikoli pro výchovu
školskou — revoluce naproti tomu usilovala o výchovu sociální. Ba,
názory Rousseauovy v souhlase s celkovou jeho theorií byly antisociální. Revoluce chtěla výchovu rychlou, povšechnou, ke všem
občanům se vztahující, Rousseauova však výchova, při níž přirozený,
samoděčný vývoj měl býti sledován, byla nenáhlá, pomalá, pozvolná.
Sama Mme de Staěl, nadšená ctitelka Rousseauova, uznává, že vý
chova, jak ji filosof tento navrhl, nedá se uskutečniti. Každý člověk
podle této methody byl by prý povinen obětovati celé žití výchově
člověka druhého — a toliko dědečkové byli by volni. A podobně
Mme de Genlis uvádí opravné návrhy Rousseauovy v posměch,
pravíc, že dle něho dítky v nejútlejším věku mají býti vydány
(livrés) přírodě — ale, poněvadž tato nenaučí jich pravopisu, a ještě
méně latině, objevili se prý náhle ve světě mladí lidé s nevědo
mostí překvapující. Zásluha spisu Rousseauova nesmí býti spatřo
vána ve správnosti a průkaznosti vývodů jeho, nýbrž v účinnosti a
síle, jakou působily vývody ty často jednostranné, ano sofistické,
na celé okolí i dobu následnou. A působnost ta v četných jedno
tlivostech jeví še zvláště za revoluce francouzské.
Z ostatních myslitelů 18. století zajímavý jsou povahou a pů
sobností svou theorie Condillacovy a Diderotovy^ jichž dosud ve
všeobecných dějinách paedagogiky neprávem bývá pomíjeno.2)
Condillac, vůdce francouzského sensualismu 18. století, vydal
*Cours ďétudes pour ľinstruction du prince de Parme*, dílo velmi
rozsáhlé, složené z 13 svazků, v němž podává se celá jednotná
soustava výchovy. Condillac applikoval na vychování své theorie
o přirozeném vývoji všech schopností člověka, vycházeje od správné
zásady, že toliko znalost duše lidské, tedy psychologie, může býti
podkladem jediným zdravé paedagogiky. Počíná však si patrně
úplně převráceně, chce-li již dítkám především potřebné znalosti psy
chologické vštěpovati. Psychologických vědomostí jest zajisté jako
soli potřeba učiteli, ale mysl učňova sama jich míti nemůže a nemá.
Condillac vůbec zcela nesprávně imputuje dítěti schopnost logického,
přesného, vycvičeného myšlení, jež vlastní jest toliko člověku do-

') >Im Menschen liegen nur Keime zum Guten< (v Kantových sebraných
spisech VIII. str. 463). —
Z novějších ani Schiller ani Ziegler nemá o nich
zmínky, Sallwůrk pak toliko o Condillacovi se zmiňuje, Diderota rovněž na
prosto pomíjeje.
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spělému, jsouc dlouhým vývojem výchovným podmíněno. Výchova
budiž přirozená, s přírodou shodná, toť vůdčí heslo Condillacovy
theorie. K pravému lidství dospěje dle něho toliko ten, kdo pro
dělá všechny stupně vývoje, po nichž musilo projiti a pokročiti
člověčenstvo celé, čili každý jednotlivec má v sobě samu jaksi
»refaire ce que les peuples ont fait.< Všude proto užívá methody
genetické, počíná si však příliš dogmaticky, neposkytuje dosti vol
nosti samočinnosti dětské. Vše řídí, reguluje, do podrobností sta
noví a tím mechanisuje, a právě požadovaný vývoj přirozený činí
nemožným. Analysa převládá u něho nad synthesí. Učeň postupuje
k faktům, rozbírá je a rozborem jich dospívá znenáhla ke vše
obecným ideám, jimiž se spravuje. Na základě svých theorií o vý
voji ducha všelidského a ducha národního zapomíná často poža
davků a zákonů, jež stanoví vývoj individuelní, zapomíná zvláště
na dědičnost, která vývoj tento urychluje a zkracuje. Správný jest
ovšem v theoriích jeho požadavek, aby především soudnost učňova
byla pěstěna, nikoli jednostranně pamět. Condillac dí velmi správně:
»Souhlasím, že výchova, která pěstuje toliko pamět, může činiti
divy, a činí je, ale tyto divy trvají toliko v době dětství . . . kdo
ví něco toliko z paměti, neví nic . . . kdo nenaučil se uvažovati,
není vzdělán aneb je špatně vzdělán, což jest ještě horší.« Ale při
tom zase, ačkoli je stoupencem přirozené výchovy Lockeovy, po
číná si jednostranně racionalisticky. Vychází na př. od přesvědčení,
že především je třeba učňovi vyložiti důležitost a význam pozor
nosti. Nezáleží zajisté na tom, ví-li děcko, co jest pozornost, nýbrž
jde především o to, aby dovedlo býti pozorno. Často přeceňuje
vůbec dosah dětského rozumu, podávaje ve svých lec;ons préliminaires obšírné výklady o jsoucnosti boží, nesmrtelnosti duše, o vztahu
mezi tělem a duší atd. Z řečí starých jest toliko pro učení latině;
řečtinu úplně zavrhuje. Vůbec pak v postupu vyučovacím nedrží
se Condillac nikterak pořadu, v jakém lidstvo se vyvíjelo. Rozeznávalť zajisté v nauce své o vývoji ducha lidského tři období:
1. období praktických vědomostí a řemesel, 2. období umělecké,
3. období vědecké a filosofické. Naproti tomu skutečnou výchovu
počíná posledními. Celkem možno říci, že ve vychovatelských ná
zorech Condillacových je mnohem více psychologie vědecké, ano
metafysiky, nežli praktická přirozená výchova připouští. Kdežto pak
v psychologii jsou mu počitky základním elementem duševního
dění, vychází v paedagogice nesprávně od nejvyšších abstrakcí.
V tom je patrná neshoda a nesrovnalost názorů Condillacových.
Správnější celkem i původnější jsou názory, které o výchově
měl Diderot. Názory ty uložil jednak ve spisku 'Réfutation suivie
du livre ďHelvétius sur ľhommé^\ zvláště však ve spise *Plan ďune
l) Helvétiuš' známý filosof materialistický, applikoval důsledky svého
sensualismu, na jehož vývoj rovněž velice Locke působil, na obor vychování,
12*

168

Fr. Drtina:

vniversité pour le gouvemement de Russie^ kterýž napsal na vyzvání
carevny Kateřiny II., a jenž obsahuje úplný, promyšlený nástin
výchovy.1) Návrhy Diderotovy jsou psány pro Rusko, ale za po
měrů tehdejších měly platnost všeobecnou, ano byly na mnoze pro
poměry francouzské karakteristické. Jsou nám tedy důležitým
svědkem tehdejšího smýšlení, ač ve Francii nepůsobily, nebyvše
uveřejněny. Diderot sní o výchově všeobecné, lidové, závazné, bez
platné. Diderot, neúnavný tvůrce francouzské encyklopaedie, nesdílí
nikterak názoru Rouseauova o zhoubnosti vědy a nemravnosti
všeho vzdělání, nýbrž jest nadšen přesvědčením, že jediné ve vzdě
lání vědeckém kyne lidstvu spása. Vzdělání má se rozšířiti do všech
koutů vlasti. »Od prvního ministra až do posledního sedláka každý
nechať umí čisti, psáti a počítati.« Vzdělání elementární má býti
co nejvšeobecnější. Německo, kde školství obecné počalo již tehdy
se organisovati má býti Rusku vzorem. Diderot usiluje o to, aby
byly zřízeny především školy obecné v počtu dostatečném. V nich
se má vyučovati nejen zdarma, ale žactvu má býti i poskytována
jakási peněžitá náhrada za jeho námahu, jež by byla zároveň po
bídkou k vytrvalosti a přičinlivosti. Jen tak může se povznésti
úroveň vzdělanosti. Mládeži má se dodávati ve školách těchto ná
kladem státním nejen potřebných k učení knih, nýbrž i výživy
(»Avec des livres il faut, qu’ils y trouvent du pain«j. Zajímavo
jest vedle toho, jak Diderot chce, aby výchova byla proniknuta
duchem náboženským. Každý den má se vyučování počínati i kon
čití modlitbou. Katecheta má míti zvláštní dozor na výchovu mravní
a udržovati stále osobní styky se žactvem. Jinak ovšem má býti
i on podroben dozoru moci světské, jakož vůbec ideál celého za
jímavého systému Diderotova jest, aby stát jediný v rukou svých
měl správu veškerého vychování a vyučování. Sbor učitelský ovšem

vycházeje z přesvědčení, že duše chovancova počíná si passivně, receptivně,
a vychování že jest všemocné, budíc duševní napjetí (attention), které jest
podmínkou i zárukou zdaru jeho. Vlastní jeho soustava vychovatelská vyšla
teprve v díle posmrtném, nadepsaném »De ľhomme^ de ses facultés intellectuclles et de son éducation (/772). Žádá tu, aby výchova dála se mimo dům
otcovský, v ústavech vychovávacích, ve společenství s mládeží ostatní.
V ústavech veřejných jest možná pravidelnost výchovy, a mnoho přispívá ke
zdaru jejímu závodění žactva, úsilí to, aby jeden vynikl nad druhého. Dobré
vychování jest v zájmu veřejnosti, stát zákony svými má se o ně postarati.
Diderot snaží se ve své refutaci dokázali Helvetiovi povrchnost a jedno
strannost jeho sensualismu. Ač sám se k materialismu kloní, uznává, že není
možno bohatost, obsáhlost a pestrost života duševního vyvoditi z pouhé čin
nosti smyslové. — 1)' Spis jest málo znám, a nenalézáme o něm zmínky v ději
nách vychovatelství mimo Compayré-ho, jenž mu dle zásluhy podrobnější
rozbor věnuje. Spis ten byl totiž po smrti Diderotově odnesen do Petro
hradu a tam uložen v knihovně Eremitáže. R. 1856 byl teprve od Léona
Godarda tam opsán a otištěn poprvé v posledním souborném vydáni děl Dide
rotových, jež obstaral Jules Assézat v létech 1876—1877.
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mimo učitele náboženství měl býti laický. Diderot zkrátka věří
v sociální nutnost a nezbytnost náboženství, brojí však proti nad
vládě církve Ba, i fakulta theologická má býti podrobena dozoru
státnímu. Vůbec má býti veškeré vyučování státem monopolisováno.
Diderotovu ideálu asi nejvíce by odpovídalo, co zřídil Napoleon I.
r. 1808 ve své »Universitě de France«, která dle tendence tohoto
vládce měla vskutku býti >L* état enseignant«. Usiluje tedy Diderot
o výchovu všeobecnou, lidovou, ale podrobenou naprostému dozoru
státu, a to státu monarchického, absolutního, kde by ve skuteč
nosti jednotlivec (Grand maitre de 1’ instruction publique) vše řídil.
Zvláště však vyučování přípravné, našemu středoškolskému obdobné,
má zcela odchylné tvářnosti nabýti. Zmínil jsem se již výše o malé
ceně, kterou Diderot přikládá studiu řečí klassických. Studium střední
má trvati osm let, z nichž prvých pět má býti výhradně věnováno
vědám, kdežto grammatika a jazyky staré jsou odkázány teprve
na poslední tři roky. V pořadě, který stanoví pro studium vědecké,
jest Diderot na mnoze předchůdcem Aug. Comtea. Máť se dle
něho studovati postupně mathematika, mechanika, astronomie, pří
rodopis, fysika a konečně chemie. Pro vyučování země- a dějepisné
odporučoval postup, který již v 17. stol. Grotiovi vhodným býti
se zdál a jenž i v poslední školské konferenci Berlínské (z r. 1890)
stoupence a zastance nalezl. Chce, aby při zeměpise vycházel učitel
od rodného místa a zeměpisný obzor žákův znenáhla rozšiřoval,
v dějepise pak měl by prý historik počínati od dějin doby nejbližší a sestupovat! ve stoletích minulých až k časům mythickým.

III.

V takovémto ovzduší myšlenkovém rodily se praktické návrhy
a pokusý o zřízení jednotného školství národního. Zásada, aby
školství národní bylo povinné, bezplatné a laické, stále s větší
určitostí vystupuje do popředí. Vypuzení Jesuitů r. 1762 zvláště
bylo důvodem nutkavým, aby ve školství a organisaci jeho nová,
účelná opatření se stala. Vypuzením tím pozornost kruhů nejširších
obrátila se přirozeně k otázkám národního školství. Vždyť bylo
třeba starati se o náhradu učitelů vypuzených, o obsazení uprázdně
ných míst. Jen v okresu Pařížském bylo 38 kollejí bez učitelů.
Z kruhů vědeckých, zvláště od encyklopaedistů, ozývaly se návrhy
dalekosáhlé. Voltaire neúprosným sarkasmem posmívá se bezmocné
domýšlivosti staré Sorbonny. 9 Diderot důrazně ukazuje k neVoltaire byl vychován v kolleji jesuitské, a o výchově té praví: »Les
pěres ne m’ont appris que des sottises et du latin.«
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udržitelnosti poměrů dosavadních a sám podává svůj positivní plán
opravný ve vzpomenutém spise >Plan ďune université russe.« 9
Zříditi školství jednotné, na nejnižším stupni učiniti návštévu
školní všeobecné povinnou, postaviti školství pod dozor státu, toť
již dávno vidělo se cílem žádoucím. Již za doby reformace ve značné
míře byl pochopen dosah a význam škol obecních poskytujících
vzdělání všem vrstvám přístupného a potřebného. Generální
stavové (Les états généraux) v Orléansu r. 1560 odporučovali
králi, aby z poplatků odváděných ze statků církevních byla zřízena
nadání pro vzdělání učitelů, a aby rodiče byli pod trestem pokuty
povinni dítky k pravidelné návštěvě školní přidržovati. 2) Řád
jesuitský zřetel svůj obracel výhradně ke školství střednímu. Školy
obecní byly spravovány kanovníkem jedním Notredamským a ži
vořily neutěšeně. Pokrok velmi značný znamená založení řádu bratří
škol křesťanských. Bratrstvo toto založilo prvé školy pro vychování
elementární r. 1679, bylo však papežem uznáno teprve r. 1724. Ve
školách těch vycházelo se již od jazyka mateřského a nepočínalo
se latinou, jako bylo dosud zvykem. Jan de la Salle zavedl na
školách těchto prvý ve Francii vyučování hromadné (simultánní),
kdežto až do té doby převládalo vyučování individuelní: učitel
nezaměstnával celé třídy, nýbrž toliko jednoho žáka po druhém.3)
Při tom usiloval o povinnou návštěvu školy obecné, navrhuje, aby
farářům byl svěřen dozor nad rodiči nedbalými, kteří nepořádně
děti do školy posílají.4)
Určitě však myšlénku, aby školství veškeré bylo státní, a aby
stát orgány svými školství a vyučování řídil, na ně dozíral a vůbec
je vedl ve shodě s pokrokem vědeckým a duchem doby, pronesl
prvý abbé de Saint-Pierre (Charles Irénée), nadšený, utopistický
horlitel pro věčný mír a školy národní, v nichž uprostřed přírody,

x) Diderot ukazuje k úsilí šlechty udržeti lid v nevědomosti a ne
vzdělanosti. aby jím mohla vládnouti: >La noblesse se pleint des agriculteurs
qui savent lire: peut-étre le principal grief de la noblesse se réduit-il á ceci,
c'est qu’un paysan qui sait lire est plus difficile á opprimer qu’un autre.< —
2) »Plaise au roi de lever une contribution sur les bénéfices ecclésiastiques
pour raisonnablement stipendier Ies pédagogues et gens lettrés, en toutes
villes et villages, pour 1’instruction de la pauvre jeunesse du plat pays,
et soient tenus les pěres ec měres, á peine ď amende, á envoyer les dits
enfants á 1’école, et á ce faire soient contraints par les seigneurs et les
jugcs ordinaires.« Sr. A. Désjardin États généraux p. 304. — 3) O po
drobnostech lze se poučiti ve spisku: Vie du vénérable J. B. de la Salle
par F. J. . . ., directeur de 1’école normale de Rouen. Paříž 2 sv. 1876.
Sám abbé de la Salle vyložil své zásady vychovatelské v rukověti »Conduite
des écoles chrétiennes« (1720). — 4) Conduite des écoles chrétiennes p. 187 :
>Si parmí les pauvres, quelques-uns ne veulent point profiter de 1’ avantage
de 1’ instruction, on doit les faire connaitre á Messieurs les curés; ceux-ci
pourront les corriger de leur indifference en les menagant de ne plus les
secourir jusqu’k ce qu’ils envoient leurs enfants á 1’école«.
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stromoví a kvétin mélo se mládeži dostávati vyššího vzdělání.
Navrhoval již r. 1730, aby byla zřízena stálá kancelář (bureau)
pro zlepšení veřejného vychování. Úřad tento měl míti spolu vrchní
dozor vůbec nad prací vědeckou i činností uměleckou. Měl to býti
sbor, ve kterém by byli zástupcové státu, university i řádů, kteří
pečovali o výchovu mládeže (zvláště Jesuitů, Oratorianů, Bene
diktinů). V podstatě byl návrh jeho uskutečněn za naší doby
ve francouzském »Conseil supérieur de ľinstruction publique <
i v obdobných jemu zemských školních radách států jiných.
Orgán tento měl úkolem zajistiti stejnost method, kterých by
se ve všech školách užívalo. Veřejná výchova dítek má dle něho
vůbec býti jedním z nejdůležitějších úkolů řádné vlády, jsouc v první
řadě hodna zvláštní pozornosti a péče státníků. Podobně Bernardín
de St. Pierre ve spise svém »Etudes de la nátuře< (1784) úkol
výchovy národní ve školách »écoles de la patrie« takto formuluje:
»Chci výchovu národní, bez níž nemůže býti žádného způsobu
zákonodárství ni trvalého vlastenectví. Ve svém nástinu pokusil
jsem se zároveň rozvinout! dvě moci člověka, fysickou a rozumovou
a říditi je směrem k vlasti a náboženství.l) Výchova tato všeobecná
a povinná má připravovat! dle něho lidi moderní, občany vzdělané,
»rozumějící záležitostem své země a nikoli toliko záležitostem Řecka
nebo Říma«. Proto správně usiluje o to, aby před jednotnou organisací školství národního byly zřízeny ústavy pro výchovu učitelstva.
Sociální význam vychování národního představil si B. de St. Pierre
zcela jasně, když pravil:
»Všechny dítky občanů byly by bez výminky přijímány do
této školy vlastenecké. Vyžadovala by se tam toliko největší čistota,
ať již by byly oblečeny třeba sešívanými cáry. Tam bychom viděli
dítko panské (de ľ homme de qualité), jak vedeno jsouc svým
opatrovníkem přijíždí v ekypáži a usedá vedle dítka rolnického,
jež jest oblečeno v plátno i uprostřed zimy, a přináší v pytlíku
své knížky a skyvu chleba, aby z ní žilo po celý den. Poznávali
by se jeden s druhým, dříve nežli by se na vždy rozešli» Dítko
boháčovo učilo by se udělovati z přebytku svého tomu, jemuž sou
zeno jest často živiti se po celý život z nezbytně potřebného.«2)
B. de St. Pierre příliš dal se unášeti tvůrčí svou obrazností a ne
maje náležitého zřetele ke skutečným poměrům přítomnosti vykreslil
v podrobnostech a jednotlivostech organisaci, jakou si přál dáti
těmto školám. Na školách jeho nemají míti místa odměny ni tresty,
řevnivost, sočivost a nenávist mají ustoupit! lásce. Jakmile člověk
počíná cítiti, počíná hned milovati, a tento cit nejušlechtilejší náleží
vyvíjeti a pěstiti rodině i škole. Autor »Pavla a Virginie« měl
duši plnou něžnosti pro útlou mysl dětskou, jak svědčí o tom slova

q Oeuvres 1.1. p. 705. — 8) Oeuvres I. p. 467.
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jeho: >Dítky přicházejíce na svět daleky jsou toho, aby novou
zkázu ve svět uváděly k té, kterou tam již nalézají, ba naopak
dítky zabraňují, aby společnost sama se neničila, přinášejíce jí duše
nové a nevinné. Nové generace podobají se vláze a dešti, jenž
občerstvuje vodstvo řek uvolněné již v běhu svém a zanikající.« 9
Výchova na školách těch má trvati od 7—16 roku dělíc se takto:
Od 7—10 let učí se dítko čisti, psáti, počítati a poznává základy
náboženství nejen z evangelií, ale zvláště v přírodě samé. »Jest
velmi snadno vštípiti dítku představy o Bohu a ctnosti; sedmikrásy
na trávníku, plody visící se stromů na zahradě poskytnou nejlepších
výkladů theologických. Výchovu náboženskou mají dále povznášeti
vhodné obrazy ve škole rozvěšené, zvláště ty, jež dovedou zajistiti
nevinnost děcka (na př. P. Marie s Ježíškem, Kristus zvoucí ma
ličkých k sobě atd. . . .). Teprve ve druhé periodě od 11—16 let
dítko bude se učiti též latině a řečtině. Vzdělání toto má míti
tendenci morální, předvádějíc žactvu životy velikých mužů. Při tom
však třeba pamatovati na dovednosti praktické. Hospodářství, vý
roba chleba atd., zkrátka dovednosti, jež »pýcha naše nazývá
mechanickými«, má si žactvo osvojovati v době této.
Určitější, konkrétnější a positivnější myšlénky o celkové veřejné
výchově národní podal La Chalotais roku 1763 ve spise Essai
ď éducation nationale. Spis vyšel rok po Rousseauově »Emilu«, rok
po vypuzení Jesuitů, proti nimž hlavně byl namířen a účinně pů
sobil. Dosvědčujeť Voltaire, jenž spis uvítal s nadšením, v listě
k D
* Alembertovi: »Jest to strašná kniha proti Jesuitům, tím více,
že jest psána tak umírněně.« Právě úpadek Jesuitů, vzrůstající
stinné stránky jejich výchovy a všeobecné úsilí uvědomělých
Francouzů, aby výchova byla zlepšena a povznesena, byly mu
mocnou vzpružinou neúnavného a promyšleného úsilí reformačního.
Šlo mu o to, aby místo výchovy tehdy v kollejích obvyklé, jež
snad stačila pro školu, byla zavedena výchova veřejná, státní, jež
by vzdělávala občany.
»Vidím,« tak píše, »že národ jest dnes naprosto přesvědčen
o nutnosti všeobecného zlepšení spůsobu vyučovacího v kollejích
obvyklého.« Na místo výchovy klášterní má nastoupiti výchova
světská, státem organisovaná. Jesuité nevychovávali dle něho mlá
deže pro národ, nýbrž pro Řím, a užívajíce method pochybených
činili sami vychování své bezúspěšným, vyučování bezvýsledným.
>Z tisíce studentů, kteří prošli třídami humanitními a filosofií, sotva
deset dovede vyložiti jasně a rozumně první základy náboženství.« 2)
Čerpaje názory své v theoriích Lockeových, stanovil jakožto
vůdčí zásadu všeho vychování, že má býti sledován vývoj při
rozený a zachován nenáhlý, methodicky upravený postup od
*) Oeuvres I. p. 462. — *) Essai p. 12.
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smyslového, receptivního vnímání k činnému přemýšlení, že má býti
buzena pozornost, tříbena soudnost, pokračováno od konkrétních
fakt k abstraktním poučkám, od jednoduchého k složitému.1) Výchova
školská dělí se u něho na dvě období: první od 5—10 roku dětské,
druhé středoškolské v kollejích od 11—17 roku. Na nejnižším
stupni má se dítě naučiti čisti, psáti, počítati, kresliti a ve formě
zábavné a zajímavé (récreations) má si osvojiti z přímého názoru
základní vědomosti přírodovědné. Zvláště však zeměpis a dějepis
má záhy býti ve formě přístupné pěstován na školách obecných,
bedlivě mají býti zaznamenávány důležité a velkolepé vynálezy,
a tak v dítku buzena úcta k největším dobrodincům lidstva. Ani
na soustavnou výchovu tělesnou na tomto stupni La Chalotais ne
zapomínal. Na stupni druhém, středoškolském má býti v první
řadě vyučování věcné, reální, formální teprve v řadě druhé má se
k němu družiti. Zde má řeč materská míti přednost před latinou.
Denně má býti hodina dopoledne věnovaná latině, hodina odpo
ledne frančině. Ve třídě nej vyšší (filosofii) má býti jazykem vyučo
vacím výhradně frančina. Řečtina budiž předmětem nepovinným.
Dobře jest též učiti angličině pro vědy přírodní a němčině »pro
válku«. Zvláště pak reálie chce značně rozšířiti. K fysice, chemii
a botanice má přistoupiti hospodářství, anatomie, fysiologie, gymna
stika pak má se pěstovat! v rozsahu značném jako u starých Řeků.
Žáci mají býti mimo to uváděni ve znalost řádů a zřízení spole
čenských. O základech práva, zřízení soudního, správy státní a řádů
církevních má se učeň již na střední škole dovídati. Náboženství
budiž věnována bedlivá péče, podporovaná zvláště vyučováním děje
pisným, které jest základem přirozené morálky. La Chalotais vy
cházel od přesvědčení, že morálka nemá spoléhati toliko na
dogmatech náboženských, nýbrž opírati se též a snad v prvé řadě
o přirozenost lidskou samu, aby, nastane-li skepse náboženská,
sama újmy netrpěla. Čtení bible má přirozeně vésti k základním
pravdám křesťanské nauky. La Chalotais žádá od krále přímo, aby
věci se chopil, dal vzdělati schopné učitele, sepsati vhodné učeb
nice a tak reformoval ve smysle dolíčeném celou soustavu školskou.
Přes veškery tyto ušlechtilé a pokrokové zásady, jež nalézáme
v návrhu La Chalotaisově, nelze však upříti, že nedovedl se zbaviti
úzkoprsosti své doby a nechtěl míti tuto povinnou výchovu škol
skou rozšířenu na všechny třídy národa, a že zcela neprávem úsilí
toto jakožto pochybené vytýkal chvalně vzpomenutým bratřím škol
křesťanských. »Učí,« tak dí o nich, »čisti a psáti lidi, kteří by se
měli naučiti toliko, jak řádně zacházeti hoblíkem a pilníkem.«2)

]) Essai p. 38: >Le principe fondamental de toute bonne méthode
est de commencer par ce qui est sensible pour s’élever par degrés ä ce qui
est intellectuel, par ce qui est simple pour parvenir ä ce qui est composé.« —
s) Essai p. 25.
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A přece měl La Chalotais cit opravdový pro potřeby tříd nema
jetných — ale vzdělání neuznával ještě za chléb jim potřebný.
Roku 1764 vydal Guyton de Morueau spis 'Mémoire sur ľéducation publique
,
*
v němž zaujímá stanovisko s La Chalotaisovým
celkem souhlasné, usiluje zvláště o to, aby na školách více píle se
věnovalo reáliím a jazyku mateřskému. Mnohem více však jeví se
horlivým zastancem všeobecnosti výchovy školské. Dítě má býti
dle něho co nejdříve škole svěřeno, aby špatné zvyklosti, jimž
v domácnosti navyká, dříve a tudíž snáze mohly býti odstraněny.
Nejpositivnějším však z reformátorů předrevolučních jeví se
býti Rolland, jehož vůdčí myšlénky v organisaci školské nejvíce
byly uskutečňovány. Dne 13. května 1768 podal zvláštní zprávu
o stavu školství a různých dobrozdáních o jeho zlepšení parla
mentu Pařížskému. x) Usiluje zvláště o to, aby se dějinám vlaste
neckým a řeči mateřské věnovala práce mnohem intensivnější, aby
se staly zkrátka středem všeho vyučování. »Žáci našich kollejí
znají jména všech konsulů římských, ale neznají jmen našich králů,«
tak dí trpce. Zvláštní professor má míti na středních školách
úkolem přednášeti výhradně dějiny francouzské. Jazykem doroz
umívacím a vyučovacím má se státi místo latiny frančina. Je nutno
francouzský se naučiti všemu, cokoli věcného člověk se učí. »Či
snad přívrženci klassicismu soudí, že také Římané a Řekové učili
se všem vědám v jazyku cizím ř< Latině a řečtině budiž učeno
toliko pro obsah děl staroklassických. Proto zvláště písemné sklá
dání veršů latinských tehdy oblíbené zavrhuje, ba i o to usiluje,
aby překlady z jazyka mateřského do jazyků klassických (thémes)
byly odstraněny. Chtěl upraviti přípravu těch, kdo stavu učitel
skému hodlají se věnovati, a zařídil tři druhy agregace (státní
zkoušky), dosud trvající: 1. pro filosofii, 2. pro humanitní třídy,
3. pro třídy grammatikální. Též baccalauréat (naší maturitě ob
dobný) děkuje mu za svou reformu a nynější podobu. Usiloval
rovněž o to, aby byl zřízen zvláštní seminář pro vychování professorů. Toto přání jeho uskutečnila revoluce ve vysoké škole
normální. Zvláště však chce, aby vyučování bylo všeobecné.
Každému občanu má se dostati od státu vychování, které mu
náleží. »Chacun doit étre á portée de recevoir ľéducation qui lui
est propre.« Navrhuje proto tuto organisaci školství státního:
1. školy venkovské (écoles de campagne) v malých městech a větších
dědinách; 2. demicolleges nebpédagogies s dvěma nebo třemi třídami,
kde by se učilo náboženství, morálce, frančině, latině a zeměpisu.
Elita žactva odtud by studia dokončila na 3. colliges de plein
*) Zpráva ta pod druhým názvem, doplněná a zdokonalená vyšla pak
pod názvem *Compte rendu, ou pian ď education et de correspondance des
'universités et des colleges* ve sbírce jeho spisů (Recueil) r. 1783.
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exercice; 4. university. Školství to mělo být i úplně laické, v čele
jeho měl býti sbor nazývaný »bureau de correspondance«, jemuž by
předsedal zvláštní directeur supérieur de 1’éducation, člen rady krá
lovské, jenž by však byl podřízen ministerstvu spravedlnosti. Po
dává i podrobné předpisy o celé správě školské, o inspekcích
a jiných prostředcích, aby byla zachována jednotnost v postupu
vyučovacím. Tak Rolland nejprve vytvořil dokonale plán jednotné
budovy školství národního od stupně nejnižšího k nejvyššímu, idea
to, k níž neustále vracejí se přední reformátoři školství francouz
ského za doby revoluce, a jež konečně jest realisována v projektu
Napoleonově jednotné »Universitě de France«.
Znenáhla i mezi praktickými státníky přesvědčení o potřebě
jednotné soustavy národního školství nalézalo stoupenců. Tu vy
nikal zvláště Turgot, jenž v dobrozdání o věci roku 1775 králi
podaném ukazuje k nutnosti, aby byl zřízen nejvyšší jednotný
orgán dozorčí nad školstvím (conseil de ľinstruction publique). Ten
by měl o to pečovati, aby vyučování na ústavech veřejných bylo
jednotno, oduševněno zájmy vyššími společnosti občanské.
Takto od r. 1762 až po vypuknutí revoluce francouzské úsilí
společnosti občanské nese se k tomu, aby školství bylo odňato
korporacím církevním, vráceno národu a upraveno dle potřeb ná
rodních. To přesvědčení stávalo se znenáhla všeobecným: čím
větší svobody nabude národ, tím světější bude povinností a nut
ností poskytnout! mu vzdělání a výchovy, by dovedl užívati svo
body této.

IV.

Ve stadium praktické vstoupila otázka školská teprve r. 1789
ve shromážděni ústavodámém (ľassemblže Constituante). Shromáždění
to přejalo vůdčí ideje právě vyložené. Stát má uskutečnit! školství
v pravém smyslu slova národní, školství, jež by vtisklo v útlou
mysl děcka jasný obraz vlasti a opatřujíc mu vědomosti i doved
nosti potřebné, vychovalo je postupně v řádného občana, znalého
práv a dbalého povinností svých. Školství má býti saekularisováno,
místo škol klášterních mají býti zřízeny školy státní. Péče o ně
má býti svěřena zvláštní, nejvyšší radě školské, jak ji La Chalotais,
Rolland i Turgot navrhovali. Školství, o něž národ usiluje, má
nejen vyhovovat! potřebám praktickým, nýbrž přispívat! též k po
kroku vědy, má nejen vzdělávati rozum žactva, ale též vychovávat!
a zušlechťovat! srdce jeho. Vedle jazyků klassických mají býti
dějepis a řeč mateřská předními předměty učebními.
Z množství návrhů podaných ve shromáždění tomto, pokud se
především vyššího školství týkaly, byly pozoruhodný myšlénky
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Mirabeauwy^ vyznačující se značnou konservativností.Tak byl
na př. na rozpacích, je-li možno zavěsti povinnou návštěvu školní
a nezasahovati tím v práva rodičů. Co do studií vyšších, vystupuje
Mirabeau jako horlivý zastance studií klassických: »Dalek jsem
toho,« praví, »bych chtěl vypuzovati studium jazyků mrtvých. Jest
naopak žádoucno povznésti je. Zvláště já přál bych si, aby se
oživiti z popele mohla ta krásná mluva řecká, jejíž ústrojí jest tak
dokonale analytické a jejíž libozvuk připomíná všechny krásy řeči.
Abychom ocenili vlastní jazyk, jest nutno srovnávat! jej s jinými,
a nejlepší zvoliti za předmět srovnání.« Chtěl, aby byla zřízena
aspoň jedna střední škola v každém departementu, nazvaná »collěge
de littérature«. Žáci byli by tam přijímání v 10 letech; prvá dvě
léta věnovala by se latině a řečtině, následující dvě rhetorice a
poesii. Na to by následovala dvě léta věnovaná filosofii a vědám.
Vyučovalo by se ve všech třídách francouzský. Za vysoké školství
navrhuje Mirabeau, aby bylo zřízeno *
Lycée national
,
*
jež by elitě
mládeže francouzské poskytovalo prostředků, aby ukončila své vy
chování. Škola by se skládala ze 100 žáků ve věku 20—30 let»
zvolených po jednom z každého departementu a v ústavě tomto
po tři léta na náklad státní vzdělávaných. Vyčítá velikou rozma
nitost předmětů, jimž by se tu vyučovalo. Nebylo by však vyučo
vání samo posledním cílem této vysoké školy, jako skutečné vy
chovávání vědeckých pracovníků ve správné methodě. »Umění
řfditi rozum náš ve vyhledávání pravdy aneb upotřebení jeho při
různých předmětech zkoumání našeho má býti považováno za zá
kladní část zřetelů, jež já navrhuji.«
Mnohem dalekosáhlejší však návrhy reform školských zrodily
se za doby revoluce. Pro jednotnou organisaci školství vysokého
byla celkem dvojí možnost dána: buď zříditi ústavy, na nichž by
se udělovalo vyučováni ve všech vědách se zřetelem náležitým
k jich souvislosti a příbuznosti, aneb založiti školy odborné pro
jednotlivá povolání životní. Z množství návrhů podrobných, jež tu
byly podány, stal se zvláště směrodatným projekt Talleyranduv
*
jenž obě hlediska tato usiloval smířiti a sjednotit! a vedle toho též
školství vysoké od středního zřejmě odrůznil.
Účelem společnosti státní jest dle Talleyranda uspůsobiti mož
nost, aby se poddaní všemu naučili. Školství veřejné má proto·
podávati souhrn vědění své doby. Na nejnižším stupni jsou školy
elementární v jednotlivých obcích (premtíres écoles)
*
kde má býti
vyučování všem společno, podávajíc základní a nezbytné vědomosti.

*) Poučeni o snahách jeho nacházíme v pohrobním spise jeho »Travail
sur 1’instruction publique«, jejž vydal r. 1791 Cabanis.; jsou ovšem pochybnosti
o pravosti jeho.
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T. posuzoval výchovu převážné s hlediska politického. Národu
je dána svoboda, samospráva, ústava; jí moc zákonodárná jest od
loučena od moci výkonné. Tato náleží králi, prvá jest úkolem celého
národa. Aby úkolu tomu národ dostál, je třeba, by všichni členové
jeho byli osvíceni a vzděláni; jinak zůstala by ústava mrtvým
písmenem. Čím větší svoboda zjednána jest národu, tím světější je
povinností a větší nutností poskytnout! mu vzdělání a výchovy ná
ležité, by dovedl užívati svobody této. Jen národ vzdělaný pochopí
a uskuteční svobodu, rovnost a bratrství, tato hesla francouzské
revoluce. Proto již ve školství obecném požaduje Talleyrand, by
nauka o přirozených právech člověka byla mládeži politickým
katechismem, aby učila se ústavu poznávati, milovati, zdokonalovat!,
osvojujíc si zároveň elementární zásady přirozené morálky. Výchova
veřejná na těchto nejnižších školách má býti všeobecná, vztahujíc
se ke všem, i nejnižším třídám občanstva a bezplatná. Všeobecné
závaznosti návštěvy školní Talleyrand podobně jako Mirabeau ne
chtěl stanovití — bylať i jemu bezprávným vsahováním v práva
rodičů a nesrovnatelná s jeho liberalismem. Na stupni druhém, ve
školách středních (écoles moyennes v jednotlivých distriktech) má
se v jednotlivcích vybraných doplňovat! a prohlubovat! vzdělání
počátečné, buditi i vyvíjeti zvláštní schopnosti jim vlastní a připra
vovat! tak rozmyšlená volba určitého povolání životního. Předměty
učebními mají býti jazyky klassické, jeden jazyk moderní, dějiny,
náboženství, morálka, právo politické. Udržuje tu převahu předmětů
humanitních nad reálními. Vyučování nemá se díti ve třídách od
loučených, nýbrž v samostatných bězích.
(Příště dále.)

DROBNĚJŠÍ ČLÁNKY.
4. Archiv Turnovský r. 1897. Když r. 1886 bylo zakládáno v Tur
nově museum, zařizující komitét přejal od městské rady dvě bedny,
plné papírů a pergamenů bez ladu a skladu, několik listin a knih.
Z materiálu toho měl býti utvořen archiv.
Práce se podařila. Darem i koupí, zejm. listin cechovních, archi
válie byly doplněny, pak archiv rovnán po stoletích, po rocích, ko
nečně dle látky. Každý kus archivář opatřil regestem, datem, signa
turou, stejnorodé skupiny zařadil chronologicky do krabic, označených
písmeny a čísly. Vzniklo tak 26 oddělení, dnes o 45 krabicích. Konečně
pořízen lístkový katalog. Pořádací dílo dovršeno jest úplně k r. 1700,
z části k r. 1730. V tom správa archivu pokračuje.
Ačkoli požáry, jakož i nevědomost ztenčily nemálo počet písem
ností. zachovala se přece znamenitá řada listin a dopisů vesměs téměř
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ze XVII. věku, a to zvláště 1640—1670. Do r. 1700 sečteno bylo
přes 5000 kusu, po většině místního významu. Ale též leccos důleži
tosti obecné.
Knih městských z XVI. stol. Turnov má jen čtvero : Liber memo
rabilium (1526—61), obsahující obnovy konšelů, sousedské zápisy,
smlouvy i rozmanité příhody Turnovské, ku př. požár 1538, a trojí
Acta forensia (1565—97), záznamy jednání konšelských a obecních.
Od r. 1606—1785 běží 11 knih kontraktů trhových* k nim druží se knihy
dvě všelikých zápisů pamětihodných, ediktů a kopií z r. 1643 a 1661,
pak t. zv. liber copiarum, sestavený v minulém véku svázáním porůzných
listin a přepisů z r. 1613—1710. Z knih ostatních zbyly jen zlomky
a kusy makulářů.
Z archivu oddíl A. zajímají privilegia. Známe 39 listin, z těch je
21 originálů pergamenových, 3 papírové, ostatkem přepisy celé i kusé.
Počínají r. 1335, končí r. 1795. Obsahují výsady rozmanité na rychtu,
cla, trhy, platy, obchod vinní, solní, vedení vody, odúmrtí, svobodné
kšaftování, právo várečné, výplaty robot a pod. Většina povinností před
bitvou Bělohorskou vykoupena jest od vrchností platy. Listy Albrechta
z Valdštejna z r. 1629 a jeho nástupců oklestily tyto svobody na ne
patrný zbytek.
Odporem proti vrchnosti r. 1713 město ztratilo nejen všechna
privilegia, ale i osobní svobodu. Z nevolnictví propouští je teprve Ema
nuel z Valdštejna r. 1775.
Pod B. Paměti umístěny jsou kroniky Turnovských rodáků, Vejricha,
Tázlera, Meissnera, Ederera z I. pol. min. věku, pak obnovy konšelů
XVII. stol., soupisy obyvatelstva, zápisy a korrespondence o veřejných
příbězích obce, zejm. rebellie r. 1713. Nejstarší listina je pergamenová
z r. 1491 srovnání o cesty a mosty.
Skupina C. Věci válečné* poč. 1734, čítá zatím 400 kusů, nejvíce
z konce třicetileté války: dopisy vojenských osob císařských i Švédů,
komandantů na Hr. Skále, relace o stavu města, zprávy o průchodu
vojsk, kvitance i specifikace útrat a škod, repartice kvartýrů, seznamy
regimentův přišlých do Turnova, a pod., plno podrobných dat nejen
pro místní paměti, ale v mnohém i pro historii obecnou.
Méně zajímá badatele oddělení D, kopie patentů císařských a sne
sení sněmovních, v řadě neúplné a kusé, a E Nařízeni úředníků pan
ských, regenta a hejtmana na Skalách, počínaje r. 1630. Tu složeno
je hojně látky jen pro historika lokálního, nejvýš ještě pro drobnější
studium kulturně historické.
Nadpis F Záduší nese patero krabic. První obsahuje korrespondenci vztahující se k církevním poměrům od r. 1627, tedy již z doby
katolické správy duchovní. Předchozí dopisy pohříchu všechny jsou ztra
ceny. Pojednávají tu děkanové a vrchnost o reformaci města, o krocích
proti nekatolíkům, o vychování kněží Turnovských. Asi r. 1639 Turnov
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dostal se na několik let Švédům, i byl tu evang. správcem Pavel Crupius
vedle katol. děkana Leonhardiho. Listy Crupia týkající se jsou uloženy
tu. Pak zařazeny máme jiné věci, velký spor s konsistoří o volbu dě
kana r. 1648, jednání o stans děkanův, zprávy o shoření kostela r. 1643,
dopisy a spory soukromé, zejm. děkana Blažcjovského (1649 — 61).
Asi dvacet kusů náleží archivu školskému, první z r. 1635. Většinou
psány jsou kantory samými.
Pokračování přes r. 1700 všeho toho oddílu je ve škatuli druhé;
III. zavírá počty zádušní [1626 —), IV. počty špitální (1650 —), V. re
gistra konventu literátského z r. 1644 — 1792, v řadě nepřetržité.
Summární značka G. Soudy zahrnuje v 10 vrstvách několik set
soudních akt od r. 1556- 1730, nevymykajících se z úzkých mezí
domácích, leda snad několik pří o zběhlé poddané, o nářku z čarodějství,
o požáru zámku Hradištského r. 1658 a pod.
Následuje řada Register městských H. Berně, repartice a kvitance,
Ch. Reg. purkmistrův (1606—1610, 1618, 1628 — 1696). I. R. důchodní,
J. R. kontribučni (1641 —), K. R. dvorů obecních a obilních, L. R. varní
(1643—). M. R. vinni (1628—). O. R. slánská (1506, 1595-6 —).
P. Zápisy dluhů, Q. Počty všelijaké. Kulturní historik dovede oceniti
staré účtovní knihy obecní, v nichž zapsána nejen výloha, ale i nač
a za kterých okolností položka byla vydána. A z nich tak po drobtech
lze sebrati obraz všeho života dřívějšího. Ano počty z dob pohnutých
mají zápisky svými význam i pro historii širší. Zejména v Turnově
platí tak o nepřetržitém řetězci register purkmistrských, které mohou
býti náhradou aspoň částečnou ztracených manuálů radních.
Mezi Počty všelijakými shledáš ojedinělá registra, fragmenty, účty
za práce vykonané, kusy počtů sirotčích z XVI. a XVII. věku, asi
20 sešitků úrokových register, r. urburní 1631, r. o stavbě školy
z r. 1612, radnice z r. 1620 a 1643, úplná registra celní (1605 až
1697) stause děkanům, soupisy obecních pohledávek a pod.
Třetí skupina R —W. odnáší se k soukromým osobám. R. jsou
kšafty (1546 — , mezi nimi Mat. Klíčníka, správce sboru bratrského
a kat. Mady, děkana), S. inventáře (1597 —), Š. smlouvy svatební, dě
dické atd., T. kontrakty trhové (1575 —), U. zhosty poddanské (mezi
těmi zhosty předků Fort. Durycha z Holovous), V. listy zachovaci
(1551—). Krabice W. chová posélaci listy (1630—) okolních šlechticů
(Radvanovských, Hoberků, Jeníků Rudovských, Šašků) a úředníků sou
sedních, o příhodách rodinných, přání, dary, díkůvzdání atd.
Poslední oddělení Z. zahrnuje v 11 krabicích archiválie někdejších
pořádků řemeslnických, artikule na pergameně i papíře, ozdobně někdy
illuminované a uměle psané i prosté, pak knihy cechovní. Nejstarší
řády jsou hrnčířský z r. 1491, kovářský a kolářský z r. 1519, ševcovský
r. 1533, pekařský 1534, krejčovský 1536, pak sledují listiny a knihy
mlynářské, truhlářské, soukennické, zámečnické, kloboučnické, kožešnické,
tkalcovské, zednické, provaznické, tesařské. Knihy řeznické jsou dosud
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v rukou soukromých, jiní cechové písemné své památky potratili. I bra
trstvo kamenářské nemá svého než artikule tištěné z r. 1715 a 1731.
Z různých rukopisů darovaných do archivu jmenujeme instrukci
fridlandskou* přepsanou r. 1645 Václavem Joannidem Čáslavským, ně
mecký cestopis některého hraběte z Valdštejna z r. 1664, stížný list
Chodů na hejtmana Lammingerova, Melichara z Aschenbachu, bez data,
asi z r. 1654, kroniky Josefa Dlaska ze vsi Dolánek a Jana Cejnara
z Fridštejna, z první polovice nynějšího století, zlomek pamětnice Svijanské od P. Plachty.
Tím vyčerpán jest obsah archivu městského
Archiv kláštera františkánského, zal. 1650, shořel r. 1705. Z roz
kazu provinciála P. Gondisalva Richtera pořízena jest r. 1727 pamětnice,
do níž svedeny jsou zprávy z různých poznámek a pramenů o době
dřívější, pod 17 titulů. V nich pak pokračovali. První titul jedná o pů
vodu kláštera i kostela a o činnosti prvních bratří, II. a III. o stavbách
a opravách obojího stavení, IV. o fundacích, V. o dobrodincích,
VI. o kollektách, VIL o památných příbězích, VIII seznam guardiánů,
IX. mandáty provinciální, X. smlouvy, XI. pře a stížnosti, XII. seznam
křtů, XIII. obrácenci na víru, XIV. nekrologium bratří, XV. nekro
logium fundátorů (z rodu Valdštejnů), XVI nekrologium laiků, pohřbe
ných v kostele, XVII. miscellanea. — Několik málo zpráv sáhá do
XVII. stol., ostatkem jsou pozdější.
Archiv děkanský je chudý. Matriky počínají teprve po r. 1700,
pamětnice rovněž. O kalendáři Veleslavínově u p. Vyčítala, kdež psala
paměti své rodina Vodňanských z Uračova, podal jsem zprávu v Č. Č.
Musea 1894 str. 135.
Sousednímu městu Rovensku zbylo ze všeho archivu jen čtvero
purkrechtních knih, do nichž poznamenali písaři i jiné věci, a manuál
purkmistrovský z r. 1640. Všecky mají novou vazbu.
První kniha asi z r. 1550 má nejstarší zprávu z r. 1499, přepis
listu, jímž Jindřich z Valdštejna dává Janatovi dvůr ve Václavi, potom
jsou pozdější zápisy soudní z městečka i ze vsí rychty rovenské, pro
deje a trhy, odhady, kšafty, mezi nimiž něco drobných zmínek o škole
a faře.
II. kniha počíná r. 1593, běží až do konce minulého století, má
189 listů, skládá se však patrně ze dvou knih, neznalým knihařem svá
zaných. Na konec je přepis obdarování Rovenska právem městským
r. 1566, privilegia Ferdinanda I. r. 1558 na 3 jarmarky a postup
primasů a písařů, složený poč. XVII. věku a prodloužený až do r. 1730.
III. Kniha chová na 365 1. zápisy z r. 1614—1625, IV. z XVII. věku
obsah týž.
Manuál z r. 1640 poskytuje historické kořisti nejvíce. Zapsána
jsou tu jména úřadujících purkmistrů a příběhy veřejné z města a okolí,
sběhlé za jich působení až do konce století, o válečných taženích, osu-
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dech zámku Skal, úmrtích znamenitých osob, o škole a faře, odhady
a trhy sousedních šlechtických statečků a pod.
Z panských archivů okolních Hruboskalský shořel v požáru zámeckém
r. 1712, Maloskalský uložen jest na Rohozci. Ale ani tu není starších
památek, krom urbáře obou panství z r. 1608, urbáře Maloskalského
z r. 1687 a hospodářských zápisů z r. 1685. — Svijanské a Českodubské
písemnosti odneseny jsou na zámku Sychrovském, tu ukázán mi byl
urbář Dubský a Fridštejnský z r. 1575, Svijanský z r. 1624, Semilský
z r. 1687 a něco listin XVI. stol. (zejm. z Lomnic). Všecky urbáře dílem
jsou, dílem budou opsány pro archiv Turnovský.
Farní registratury v Turnově i při sousedních chrámech jsou vesměs
pozdní. Jen v Libuni na konec pamětnice (v níž mnoho psáno Ant.
Markem) zachovala se přivázáním stará registra zádušní z konce 17 stol.
7 K Šimak.

LITERATURA.
Alfred Rambaud, Dějiny Ruska od prvních počátkův až do
r. 1884. Dílo poctěné cenou francouzské akademie. Z frančiny přeložil
Lubomír Petr. V Praze. Tisk a náklad Edv. Beauforta 1896.
Čtenářstvu českému dostává se do rukou pěkná, přístupná a lze
říci i potřebná příručka dějin ruských. U nás se vědomosti o Rusku
čerpají více z fantasie nežli z knihy. Mimo to není v literatuře české
knihy, kteráž by potřebě tak vyhovovala, jako spis Rambaudův. Že jest
to spis dobrý, toho zárukou může býti již samo jméno spisovatelovo.
Myslím, že nebude zbytečno uvésti několik dat ze života jeho. R. nar.
se r. 1842 v Besan<;onu, r. 1875—79 stal se professorem na fakultě
des lettres v Nancy, r. 1879 byl členem kabinetu Ferryho a r. 1883
ustanoven professorem moderní a současné historie na fakultě des
lettres v Paříži, r. 1896 povolán za ministra vyučování do kabinetu
Melinova (v. Č. Č. H. II, 198). Jako badatel a spisovatel dějepisný náleží
R. mezi nejlepší pracovníky současné. Jest hlavním spolupracovníkem
> Revue de deux mondes<, v poslední době spolu s Lavissem ujal se
vydávání Všeobecných dějin (Histoire generále). Mimo jiné práce oddal
se R. záhy badání z oboru dějin východní Evropy a zejména Ruska.
Sem spadají jeho práce: Ľempire grec au X siécle 1870; La Russie
epique 1876 (jedna z nejcennějších jeho publikací), Fran^ais et Russes
Moscou et Sebastopol 1812—1854, 1877, 1881 a j. v. Jeho Histoire,
de la Russie vydaná v Duruyově sbírce »Histoire universelle< — až
dosud 4 vydání — náleží mezi nejlepší díla o dějinách ruských vůbec,
č. č. h. ni.
n
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Není to příručka jen pro odborníka (jako Bestužev - Rjumin), ale vy
hovuje jak odborníku, tak i dilettantovi; nepodává látky ani příliš mnoho
(jako Solověv) ani příliš málo (jako Ilovajskij). R. není kompilátor,
nýbrž často zahlédá do pramenů samých, pokud ovšem při veliké od
lehlosti místní to jest možno. Znaje dobře jazyk ruský, osvojil si i zna
menitou znalost literatury odborné, s níž operuje. Mimo to zná i zemi
samu, dějiště svých dějin; následuje sice v geografickém líčení Ruska
a vlivu půdy na obyvatelstvo Soiověva a Leroy Beaulieua, ale nelze
říci, že opisuje. Mimo tyto přednosti jest R. pravým umělcem v pojetí
svého úkolu. Jest bystrým pozorovatelem dějinného vývoje v jeho velkých
proudech a faších. Pozorování a úsudky svoje dovede velmi trefně, krátce
a jasně formulovat!. Stačí tu upozornit! na dobu údélných knížectví,
vývoj Moskvy, přehled dějin litevských do r. 1430, přehled politiky
Polska a západní Evropy k Rusku, na unii Lubelskou (1569) a karakteristiku Ruska v 16. stol. Celé sporné otázky dosud nerozhodnuté
s ohromným apparatem literatury odbyty jsou velmi stručné a nic pod
statného nevypuštěno, na př. otázka Varjaho-Rusů nebo národopis Ruska.
Jsa dobrým znalcem historie všeobecné a zejména francouzské, dovede R.
štastně voliti historické parallely. Tak na [ř. dosti případně postaveni
jsou vedle sebe Vladimír Veliký a Chlodvík, Jaroslav a Karel Veliký,
Ivan III. a Ludvík XI. Poměr Ruska k Polsku porovnává R. s poměrem
Francie ke Španělsku: »Španělsko ve století šestnáctém mělo ruce ve
všech zmatcích Francie. V sedmnáctém století Francie rozchvátila říši
Španělskou. Právě tak Polsko odpykalo svého účastenství v občanských
válkách ruských.« Dílo ovšem má i své vady, ale ty jsou menší váhy.
Proti 1. vydání pokládati jest vydání následující za opravené, ač ne
všude R. sklonil hlavu před výtkami historiků ruských. Máť zajisté pro
to své důvody. Vydání nynější jde až do r. 1884, první sahalo jen až
do r. 1877. Rusové nespokojili se s pouhým překladem, nýbrž modifi
kovali je k své potřebě prací několika odborných redaktorů.
Český překladatel užil dle všeho, ač toho výslovně nepodotýká,
vydání posledního. Překlad jest plynný, dobrý, lze říci i pěkný. Jen tu
a tam vadí leccos, co mohlo býti lépe vyjádřeno na př. »Kutnu pověsil
na hřebík«. Jinak jsou tu spíše chyby tiskové anebo zaviněné originálem
na př. na str. 48 výprava Igorovova byla ne r. 974 nýbrž 944 (Igor f
945), m. Cimiskus Cimiskes (str. 54), m. Jaroslav Svatoslav (str. 55),
m. Kirijevský (str. 281) Kirějevský, Litvané byli národ ne asijský
nýbrž árijský (str. 155) atd. — ostatek vše věci menší váhy. Důležitější
však by bylo bývalo, kdyby byl překladatel místo prostého překladu
literatury Rambaudem užité, podal čtenářstvu českému plné tituly
spisů v originálním znění. Dále různé ruské »termini technici« měly
býti přeložepy a důsledně vyloženy — překladatel místo toho obyčejně
transkribuje azbukou;' konečně bylo by se snad hodilo jako předmluvu
přidati odstavec o vědeckém významu Rambaudově.

y
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Kalaš Václav, Kathedrální kostel sv. Ducha v Hradci Králové.
Pojednání histor. a prům. musea v Hradci Kr. Č. 4. 1896.
Jest to spisek pečlivé sestavený a upravený; líčení jest stručné
a prosté, do rozborů a úvah se spisovatel nepouští. O několik vy
obrazení více nebylo by věci na škodu, jako na př. reprodukce ně
kterých architektonických detailů, pohled na kruchtu a jmenovitě výkres
sličného postranního portálku, jenž jest jednou z nejzajímavéjších partií
celého chrámu, jinak na pozoruhodný detail dosti chudého. Také na
památky malířské a plastické jest chrám tento pohříchu chůd ; vzácnou
výjimkou jest skvostné sanktuarium Rejskovo, cínová křtitelnice z r. 1406
a křídlový oltář Rodiny Páně. Velice vítán jest popis bývalých oltářů;
byla zde řada historicky zajímavých a zajisté částečně i umělecky cen
ných věcí, jež při restaurování chrámu, v době gotického purismu, úplně
byly vyvrženy a ustoupily předmětům namnoze suchopárným. Zde i jinde
setkáváme se s tím novodobým vandalismem, jenž dosud tak neblaze
řádí.
K. Ch.

Ch. V. Langlois. Manuel de Bibliographie historique. I. Instru
ments bibliographiques. V Paříži 1896. 193 str. 16°.
První svazeček celého díla obsahuje úvod k němu, bibliografii biblio
grafií, jedná tedy o dílech bibliografických, ale netoliko vypočítáváním
jich titulů, nýbrž i posuzováním; vypravuje se o nich. A tu zase první
část až do str. 57 je věnována všeobecným repertoriím bibliografickým,
druhá bibliografii bibliografie historické. Obsah je tu i tam dosti hojný.
Tak se v první části dočteme také mnoho zajímavého o katalozích
velkých bibliothek, jako je bibliotheka Britského Musea v Londýně
a Bibliothěque nationale v Paříži. Tato se chystá k vydání tištěného
katalogu svých knih; bude se prý skládat z 80 svazků po 800 str.
Velké bibliotheky (v Londýně, v Paříži, v Berlíně) vydávají také tiskem
periodické seznamy knih nově přibývajících; v Itálii vychází takový
seznam knih cizích t. j. mimo Itálii tištěných všem vládním knihovnám
společný. V Itálii dále jizba deputovaných vydala tiskem pro sebe
(ne na prodej) katalog, t. j. seznam obsahu revue a sborníků, které se
ukládají v její knihovně; je jich na 300 a v letech 1885—95, pro
která byl vydán katalog, skládají se z 9290 svazků . . . Vedle toho, co
je, dočítáme se též o mnohém, co není, ale co by mělo být.
Také v knize samé není všecko, co by tam mohlo a mělo být.
Horizont spisovatelův — vždyť je to Francouz — daleko na. východ
nesahá; ví sice, že tam jsou národové slovanští a jiní, kteří mají dějiny
a dějepisnou literaturu, ale dotýká se jich jen mimochodem (par prétérition), uváděje za omluvu ne tak svou vlastní neznalost, což by
byla pravá příčina, nýbrž nepotřebnost zabíhati tak daleko v díle
»elementárním«, jako je jeho; také prý i v největších francouzských bibliothekách nenašel by (jak sám praví) dostatečných pomůcek. Jak daleko
jde tato francouzská nonchalance k věcem slovanským, čtenář pozná
13*
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podle toho, že by tu ani Palackého Würdigung nenašel, ani Zeissbergova
díla o polských dějepiscích, ač svým jazykem obé knihy náležejí do pří
stupné spisovateli literatury německé. Vůbec se u ného o bibliografii
bibliografie dějin českých (hojná ovšem není) nic nenajde, o bibliografii
bibliografie dějin polských a ruských se najde sice něco, ale nemnoho.
Snad by bylo lépe bývalo obmeziti se na Francii, Anglii, Itálii, Německo;
zde kniha často dobře poslouží, aspoň pro první kroky.
J?. G.

Jaroslav Goll, Cechy a Prusy ve středověku. V Praze 1897.
Buršík a Kohout. 313 str. 8°.
Otiskujeme předmluvu knihy. Zní, jak následuje.
Bezmála se mi zdá, že jsem povinen předeslat! ne tak předmluvu
jako spíše omluvu, předkládaje čtenáři knihu nadepsanou Čechy a Prusy
ve středověku ; snad bude radno vyložiti, proč jsem položil vedle sebe
a spojil jména dvou zemí tak vzdálených, jako jsou naše vlast a Prusy
na Baltu. Odpověď ovšem nemůže zníti, než že nicméně mezi oběma
bylo v oné době styků dosti. Kdo z nás navštíví Prusy, západní při
ústí Visly, východní, kde leží Královec, tomu naskytne se někdy zvláštní
příležitost, aby vzpomněl na Čechy a starší dějiny české. V Královci
uvidíme kostel sv. Vojtěcha, patrona země pruské; město samo, „Hora
králova«, tak nazváno na počest největšího Přemyslovce Přemysla Ota
kara. II; českého lva obdrželo do svého znaku od jiného krále Českého,
Jana Lucemburského. V Marienburku najdeme kapli sv. Kateřiny jako
na našem Karlštejně, a na pobřeží mořském u Kdanska nebo blíže
Olivy snad nám připadnou verše Svatopluka Čecha, kterými se počíná
jeho »Husita na Baltu« :
Hromu rachotem a vichru letem
vozy husitů se valí světem .. .
Od svátého Vojtěcha do doby husitské, do válek Polákův s Ně
meckým řádem až i do poslední, která náleží již 16. století, do Prus
přicházeli Čechové a Moravané jako missionáři, jako hosté a žoldnéři
ve službách Polákův, ale také ve službách rytířů; mezi těmi, kdo slou
žili Polákům, nejslavnější — Žižka, mezi těmi, kdo věnovali své služby
klesajícímu řádu, nejznamenitější — Bernard z Cimburka, jenž zasluhuje,
aby jeho pamět byla obnovena. A kdo by časové hranice této knize
vytčené překročil, najde v Prusku, v Prusku již protestantském, u pro
střed 16. století bratrské emigranty české . . . Stopovati ony styky
a uvésti'je ve spojení, to by bylo napsati několik kapitol z dějin ze
vnější či zahraničné politiky české. A o to jsem se v této knize po
kusil.
Ovšem že nelze obmeziti se na Prusy toliko. Látka sama sebou
se rozšiřuje; běží vždy zároveň také o Polsko, o Litvu, ano někdy,
bojím se, čtenáři se bude zdáti, že thema v nadpise knihy udané se
ztrácí ve vypravování o stycích česko-polských zvláště v době husitské,
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kdy česká koruna podávána nejprve králi Polskému, potom velkému
knížeti Litevskému. Ale jak se stalo, že právě tam husitští Čechové
hledali svého pána, a zvláště proč od Vitolda česká koruna, nějaký čas
aspoň, byla přijímána, k porozumění toho všeho třeba znáti, jak bychom
dnes řekli, — otázku pruskou a dějiny její v 15. století. Mají a chtěly
by tedy býti tyto kapitoly zvláště příspěvkem k poznání české zahraničné politiky v době husitské a tím také k objasnění otázky, čím se
tato doba dějin českých liší a dělí od předcházející, a pokud v ní, zde
tedy v politice zahraničné, k platnosti přicházela národnost, vědomí slo
vanské, jevící se jako vzájemnost česko-polská. A to pak ovšem platí
též o politice polské v 15. století.
Obmezil jsem se hlavně na dějiny politické, což výslovně připomínám,
ale neomlouvám. O jiných stránkách styků česko-polských psali a jistě
budou ještě psáti jiní.
Praktický politik našich dnů by snad v těchto kapitolách našel
poučení, že příbuzná národnost a vzájemná přízeň národů z toho ply
noucí nedostačují, když nepřistupují ještě jiné společné zájmy.
*

*

*

Věstník Královské České Společnosti Náuk. Třída filosoficko-histo ricko-jazykozpytná. 1896. — J. Šimek, O lékárnících a lékařích kutnohor
ských v 15. a 16. věku (První lékárník připomíná se v Kutné Hoře v r. 1420,
v 16. věku byly lékárny dvě, jež od r. 1550 obě byly majetkem obce; v druhé
části zajímavé zprávy o lékařích a barvířích); F X. Prusik, Urbář panství
Kaceřovského z r 1558; R. Dvořák, Abú Firás, arabský básník a rek X. stol.
(Životopis tohoto básníka s některými překlady jeho básní); Sava Chilan·
darec — F. Pastrnek, Rukopisy a starotisky Chilandarské (Zmiňuje se nejprve
o učencích, kteří v klášterní bibliothece pracovali, načež podává se obšírný
seznam a popis rukopisů a starých tisku dle nového rozdělení knihovny,
kteréž autor na sebe vzal; dle obsahu roztřiďuje se knihovna v 5 skupin;
I. Knihy bohoslužebné, II. Spisy sv. otců a pod., III. Spisy historické, IV. Sbor
níky, V. Varia; dle řeči náležejí rukopisy většinou mezi slovansko-srbské,
z části mezi slovansko-bulharské), Č. Zibrt, Staročeské obyčeje a pověry
pivovarské (Otiskují se zprávy ze 4 rukopisů musejních a jednoho Chrudim
ského); týž, Rychtářské právo, palice, kluka (Na základě hojné literatury
a snad všech pramenů starých i četných analogií u národů mimoevropských
pojednává se o účelu a podobě palice rychtářské; také Žižka bývá dle ná
zoru autorova s podobným odznakem na starých vyobrazeních malován);
G. Friedrich, O kanceláři a listinách markrabí moravských Vladislava a Pře
mysla 1198—1239 (Obšírnější referát přineseme později); F Menčik, Latinský
básník Jeroným Arconatus (Po stručném životopise, dle něhož narodil se
1553 v Löwenberku ve Slezsku, byl tajemníkem dvorské rady vojenské ve
Vídni, r. 1593—97 žil v Praze a zemřel 1599 ve Vídni, podává se několik
netištěných básní a netiŠtěná korrespondence); týž, Über ein Wiedertäufer
gesangsbuch (Popisuje se sborník Vídenské dvorní knihovny, za jehož pů
vodce autor pokládá Melichara Hipschera, učitele v Sobotišti, s udáním,
v kterých jiných rukopisech se jednotlivé písně nacházejí, nebo kde byly
vydány); J. Nováček, Paměti Hynka mladšího Bruntálského z Vrbna o věcech
veřejných na Moravě a v Opavsku z let 1610 a 1611. (Po stručném vypsání
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života a literární činnosti Hynkovy otiskují se dle dvou rukopisů musejních
jeho »Paměti«, kteréž ovšem, jakožto vlastnoruční záznamy souvěkého pozo
rovatele mají značnou cenu a doplňují v lecčem dosavadní vědomosti).

Sborník Historického Kroužku V. (1896.) — A. Podlaha, Tři čeští
laikové jakožto literární obránci víry katolické ve století XVI. a XVII. (Vy
líčení činnosti Blažeje Nožičky z Votína, Jana Jakuba Horčického z Tepence
a Jana Benedikta Smolíka); F Vacek, Diecésní synoda pražská z r. 1605.
(Článek přináší více, než titul slibuje; vyličuje v hlavních rysech, kdy a jak
se od obnovení arcibiskupství o synodu jednalo a proč k ní nedošlo, ač
koncil Tridentský podobné synody nařídil, a na Moravě se konaly; vylíčiv
pak stručně průběh synody, probírá autor důležitější její snesení, při čemž
nalézá příležitost k obšírnějším zmínkám o studiích kněžských té doby,
o tom, proč neustálé stesky slyšeti na nedostatek kněžstva, ač dosti lidí to
muto studiu se věnovalo, ježto řehole a kláštery největší díl ordinovaných
pohlcovaly, z čehož nutné vyvíjela se snaha po zřízení vlastního semináře
arcibiskupského, o který se již Berka zasazoval, a konečné o schůzkách
kněží z menších okresu, jež staly se základem pastorálních konferencí);.
J. Hamršmid, Jak byla kompaktáta v Čechách provedena (Dosud neukon
čeno); A. Soldát, Z dějin knížecího arcibiskupského semináře v Praze (Není
dosud ukončeno; k první Části přináší již Vackův zmíněný článek některé
doplňky a opravy; v částech dalších, kde také jedná se o kollejích praemonstrátské a cisterciácké, ač literatura novější dosti slušně respektována, ne
škodilo by, kdyby k ní více bylo hleděno; zejména práce Rezkovy sem spada
jící a Tadrův článek ve Sborníku hist. II neměly by chyběti); J. Lintner,
Příspěvek k dějinám města Soběslavě z let 1600—1626. (Shrhnuty zajímavé
zprávy o náboženských poměrech v městě a okolí v uvedené době); 7. Chodniček-M. Kovář, Z katolických missií na Moravě a ve Slezsku. (Článek dosud
neukončen; přináší cenné, místy kritičtějšího zpracování zasluhující zprávy
o missiích v Šternberce a okolí, v Opavsku a Krňovsku z druhé polovice
17. století); F Snopek, O některých nesrovnalostech v pannonských legendách.
(Autor známý již svými staršími pracemi v tomto oboru, dospívá k tomuto
výsledku: »některá data životů pannonských mají cenu pro historika pře
velikou; . . v mnohých jiných se kryje zrno historické pravdy . . . ale nimbus
celkové jejich dověrnosti se tratí víc a více... co do staroslovanských
a vůbec co do východních legend o svátých našich apoštolech Cyrillu a Methoději není neradno poněkud aspoň se držeti šlépějí toO xptwcúKátou Dobrov
ského); M. Kovář, P. Josef Svoboda T. J. (Nekrolog s podrobným výčtem
literárních prací.) — Drobné zprávy a posudky: A. Podlaha, Nepokoje na
jesuitském panství Hradištském r. 1678 (Otiskuje se zpráva z letopisů kolleje);
týl, Václav František Kozmanecius o zimním králi českém (Otisk z rkp. Strahov
ského); Archiv Český XIII., XIV. (7 Hamrštnid); A. Podlaha, Výslech obvině
ného z rozšiřování jinověrství v Čechách r. 1668 (Zajímavá, pro náboženské po
měry obecného lidu karakteristická zpráva z archivu arcibisk.); tyz, Václav
Fr. Kozmanecius o svém i krajanů svých obrácení (v Čáslavi r 1627; ze
zmíněného rukopisu); tyz, Právo asylní (Příběh v jesuitské kolleji Hradištské
r. 1678); F. Krásí, Sv. Prokop, jeho klášter a památka u lidu \srv. ČČH 11.249);
A. Lenz, Apologie sněmu kostnického v příčině odsouzení 45 vět Jana Viklifa;
J. Halouzka, Kněz mecenáš Bedřich hrabě de Sylva Tarouca.
Osvěta 1897 č. 1—5. — B. Rieger, Království České a Napoleon I.
r. 1809. (Jedná o plánech Napoleonových rozbiti Rakousko); V. Flajšhans,
Hankův proces proti Kuhovi (Na základě akt, nyní Museu postoupených);
7 L. Turnovský, Nové rovy české (Nekrology spisovatelů a politiků 1896
zemřelých); B. Rieger, Císař Josef II. a český trůn. (Josef, ač nekorunován,
hájil práv koruny České); A. Jirásek, Na dobřanské faře. (Vypravuje o stycích
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tamního faráře v 1. 1809—1817 J. L. Zieglera s tehdejšími literáty českými,
zejména M. S. Patrčkou, M. Z. Polákem, K. S. Schneidrem a j., zvláště o návštěvě
Dobrovského v Dobřanech 1814); J, A. Helfert, Katastrofa (Z vlastní zkuše
nosti a pamětí líčí se jednání sněmu Kroměřížského); Z. Winter, Rector
universitatis. (Vypravuje o obřadech při volbě, o právech a povinnostech
rektorových); Nové písemnictví. Dějepis (7 Kalousek, velmi pochvalně refe
ruje o Tadrových Kulturních stycích. Srv. ČČH III. 109); B. Rieger, Návrh
na povznesení jazyka českého učiněný 1753. (Rozebírá a otiskuje zajímavý
návrh, který učinil kancelista translátor při repraesentaci Matěj Blažej, žádaje,
aby ke královským úřadům přijímáni byli jen úředníci obou řečí znalí, aby
vrchnosti a magistráty krajských i jiných měst mimo poněmčená při hrani
cích nepřijímaly spisů v jiné řeči a vydávaly nařízení jen tou řečí, jíž by
strany mohly rozuměti, aby česká řeč byla učiněna základem při vychování
mládeže, za kterýmž účelem měla by býti zřízena při universitě kommisse
k revidování české orthografie a grammatiky. Zároveň uveřejňuje se nepříznivý
úsudek filosofické fakulty o tomto návrhu); V. Flajšhans, Novinky v oboru
českého jazykozpytu (Velmi chválí zejména Havlíkův článek v ČČM); týk,
Životopisy (referáty o spisech J. Jakubce Ant. Marek, V. Řezníčka František
Palacký, J. Hanuše, Život a spisy V. B. Nebeského a Ljaskovského A. S. Chomjakov). — Ve všech číslech: Rozhledy v dějinách současných od V, Svobody,
Časopis katolického duchovenstva XXXVIII. 1—3. — J, Kričtůfek,
Čechy nenáležely nikdy diecésí k Řeznu; J, Kupka, Obětní dary v prvotní
církvi a nynější mešní stipendia; M. Vojáček, Sv. Benedikt s bratřími, patro
nové zemští. (Článek dosud neukončený připojuje se k loni uveřejněnému,
dokazuje, že umučení svátých těch padá na 11. list. 1003 a j.).
Český lid. VI. 3.-4. J. Klvaha, O československých věcech na vý
stavě v Budapešti r. 1896; E, Muška, Kterak vznikl název »hloupá Přelouč«?;
F, Šilhavý, Starý kamenný kříž v Dlouhé Brtnici na Jihlavsku; J, Strnad,
Povinnost vrahova postaviti kříž zavražděnému (Otiskuje se zápis z r. 1548
o této věci); Č, Zíbrt, Přísaha mezní v hrobu nebo pod drnem; V. J. No
váček, Jana Butzbacha zpráva o národě Českém, zvláště o lidu venkovském
z r. 1506; R, Tyrsová, Národopisné studie našich umělců (V. Kvido Mánesy
O. Schrutz, Několik starých českých předpisů lékařských;
Zítek, Jos. Vlast.
Kamarýt v Kučeři r. 1827 při zpěvu písní národních; A. Černý, Národopisná
výstava lužicko-srbská v Drážďanech; V, J, Nováček, Kterak se mstívali
sedláci za pych polní (ze Smolné knihy Heřm. Městce). — Z ruchu národo
pisného (Bohatý přehled všech novějších publikací z tohoto a příbuzných
oborů).
Hlídka II. (XIV). č 1.—5. — F, Ehrmann, Církev a stát ve středověku;
j, Svozil, Česká otázka a reformace (Článek psán s dobrou znalostí před
mětu); F, Holeček, Ferdinand Brunetiěre, kritik, moralista (Životopis a oce
nění jeho Činnosti); B, M, Kobza\ Josefus Flavius a rok narození Páně;
7. Kachnik* O filosofii sv. Augustina. — V rubrice »Písemnictví« referáty o spi
sech: Dva denníky Dr. Matiáše Borbonia z Borbenheimu vyd. Max. Dvořák;
Listy paní Kateřiny z Žerotína (II.) vydal Fr. Dvorský; 7. Oliva, Harnack
o protestantismu (Z jeho spisu Zur gegenwärtigen Lage des Protestantismus);
Václav Štulc a Božena Němcová (Zamítá se zpráva Fričova v Pamětech IV.,
416); T. Bílek, Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova (7. Hodr\ nepříznivý posudek).

Časopis Společnosti Přátel Starožitností IV, 4. — K, Adámek, Tvrz
a radnice v Hlinsku; V, Král z Dobré Vody, O středověkých pečetech (Popis
a vyobrazení pečetí krále Václava II. a manželky jeho Juty); 7· Kopáč, Dě
dičná rychta v Poděšíně (Otiskuje se list Karla z DittrichŠtejna z 12. července
1778); 7 Siblik, Mor a krupobití v Kasejovicích léta 1680 (Otisk zpráv z měst
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ských knih). — V příloze popis a vyobrazení erbů pánů (později knížat)
z Lobkovic, z Dražie, Trčků z Lípy, měst Hlinská a Svratky.

Alétheia. L, seš. 1. a 2. — Met. Vojáček, Arnošt z Pardubic; Fráni.
Vacek, Vývoj society a práva slovanského v Čechách. I. Rod a národ II.
Svobodní a urození. — Literatura'. Jul. Lippert Social-Gesch. Böhmens I.
(F. V.); F. Tadra, Kult, styky Čech s cizinou (F. V.).
Monatshefte der Comenius-Gesellschaft V. (1896) sešit 7.—8. —
W. Begemann, Zum Gebrauche des Wortes »Pansophia« von Comenius. —
L. Neubauer, Ein Trauergedicht des Comenius. (Je to latinská báseň věno
vaná Janu Koyovi, r. 1647 zemřelému purkmistru Elbinskému). — VI. (1897)
seš. 1.—2. Seeger, Des Comenius Schrift »Unum necessarium«.
Przeglad Literacki 1897. č. 7. — Recenzye i sprawozdania: Μ, Murko,
Deutsche Einflüsse atd. (J, Leciejewski. Üsudek celkem pochvalný s podob
nými výtkami, jako se ozvaly také jinde).

Historisches Jahrbuch 1897. 1. sešit. — Novitätenschau: J. Pekař,
Dějiny Valdštejnského spiknutí (Udává se hlavní obsah).
Analectes pour servir á 1’histoire ecclésiastique de la Belgique
XXVI. 1. — H van Houtte, Lettres de Martin N. concernant Ihérésie hussite
dans les Pay-Bas. (Nemajíce časopisu samého, udáváme obsah podle Revue
Hist. XXIII. str. 199: otištěno 5 kusů, v 1.—2. vyzývají se Lucemburští
k výpravě křižácké do Čech, 3.—5. se týkají popravy kacíře v Tournay. —
Zdá se tedy, že popravený byl obviňován z husitství.)

ZPRÁVY.
Na r. 1898 připadá stoletá památka narozenin Frant. Palackého. Spo
lečnost nauk a Akademie chystají sborník. Dále má býti sebrána a vydána
korrespondence Palackého. Skoda, že se na to nepomýšlelo dříve, tak aby
byla korrespondence vyšla k r. 1898.

Bylo očekávati, že 9001etá památka smrti sv. Vojtěcha nezůstane beze
stop v literatuře. (Srov. ČČH III. str. 128.). Jak slušno, předešli jsme tento
kráte cizinu. Album SvatovojtŽšské, které jako 2. svazek »Památek úcty vzdá
vané sv. patronům národa českoslovanského« sestavili a vydali A. Podlaha
a Ed. Šittler (V Praze 1897, 52 str. i v 4°), je dílo krásné a nádherné, ozdo
bené více než 50 vyobrazeními v textu a obsahující kromě textu bezmála
tolikéž listů světlotiskových a dva barvotisky. Text, jak povaha díla žádá,
spíše illustruje obrazy než naopak; rozdělen je na 12 kapitol s těmito nad
pisy: I. Život sv. Vojtěcha. II. Hrob a ostatky sv. Vojtěcha. III. Ostatky sv.
Pěti Bratří. IV. Rodiště sv. Vojtěcha. V. Mučednictví sv. Vojtěcha. VI. Lit.
památky po sv. Vojtěchu a česká literatura Svatovojtěšská. VIL Chrámy a
kaple Svatovojtěšské v zemích českých. Vlil. Chrám sv. Vojtěcha v Římě.
IX. Úcta sv. Vojtěcha v Polsku. X. Úcta sv. Vojtěcha v Uhrách. XI Úcta
sv. Vojtěcha v Průších. XII. Česká ikonografie Svatovojtěšská. — Při jednotli
vých kapitolách připojeny hojné údaje literární. — Úctě sv. Vojtěcha v Prusku
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věnován spisek, který (1897) vydal v Královci C. Heger s nadpisem »Zum
Gedächtniss Adalberts, des ersten Apostels in Preussen.«

Jos. Truhlář rozmnožil své velice cenné publikace týkající se dějin
humanismu českého vydáním »Dvou listářu humanistických. I. Dra Racka
Doubravského. II. M. Václava Píseckého s doplňkem Listáře Jana Šlechty ze
Všehrd.« (Sbírka pramenů vyd. 3. třídou Č. Akademie.) Zvláště zajímavý je
list Píseckého M. Michalovi ze Stráže daný v Bononii 25. září 1510, který sou
visí s hádáním Píseckého s mnichem Bononským o přijímání podobojí, kte
rýžto spis do této publikace nebyl pojat. (Sr. k tomu pojednánj Truhlářovo
o Píseckém v ČČM. 1876). Nemělo by i toto hádání, které Řehoř Hrubý
přeložil na jazyk český, býti vydáno tiskem na jiném místě?
Prosincový ŠeŠit 1896 Lvovského *Žyti i Slova* přinesl 8stránkovou
rozpravu V. Pavlenského o Petru Chelčickém, jeho životě, některých spisech,
ethice a významu. Hlavním pramenem byl Jagič, vedle něho Goll (ČČM 1881)
a Schulz. Článek je dobrý. V českých slovech je mnoho chyb; Matěj z Janova
také nepsal De regibus(!) veteris et novi testamenti.

P. Sabatier vydal svůj Život sv. Františka (srov. ČČH. II. 1) v 18. pře
pracovaném vydání jako první Část velkého na 6 svazků vypočteného díla
»Histoire du mouvement religieux au XlIIe siěcle.« — V Neapoli uveřejnil 1896
Raff. Mariano pojednání »Francesco d'Assisi e alcuni dei suoi piů recenti
biografi.«
K návrhu prof. Hôhlbauma (Giessen) má býti z nadání Bohmerova vy
dáno pokračování Regest arcibiskupů Mohučských. Dílo má sáhati od r. 1288,
kde první část této práce, již vydal Cornelius Will, přestává, až do smrti
Bertholda z Henneberka. Neomezujíc se, jako první část, na tištěné prameny,
bude hledati hlavní težisko ve výzkumech archivních, při čemž i doplňky
pro první část mají býti sbírány. Vydání svěřeno universitnímu docentu J. R.
Dietrichovi (Giessen).
O historickém Faustovi, o němž jsme promluvili v loňském ročníku,
napsal instruktivní článek G. Witkowski n Deutsche Zeitschrift für Geschichts
wissenschaft I. (nové řady), Vierteljahrsheft 4. str. 298 nn. Na konec přidal
text historických svědectví o Faustovi v pořadu chronologickém.

Vídenská Kongressová výstava (sr. ČČH. II. 106.) bude míti v zápětí
nádherné illustrované dílo »Der Wiener Congress. Culturgeschichte, die bil
denden Künste und das Kunstgewerbe, Musik, Theater in der Zeit von 1800
bis 1825.« Vydáno bude jen v 525 exemplářích.
Jan Peisker měl 12. ledna 1897 v Anthropologické společnosti Vídeň
ské přednášku, kterou ve »Mittheilungen« téže společnosti XXVII. (a také ve
zvláštním otisku) vydal pod titulem *Die österreichische Wirtschaftsge
schichte und ihr wichtiger Behelf die Katastralkarte. Přednáška zasluhuje,
aby na ni bylo zde upozorněno. Spisovatel podává nejprve stručný, ale in
struktivní přehled hlavních fasí, jimiž se vývoj tohoto studia bral, od prvo
počátků až k dnešní době, ukazuje, kterak právě Rakousko poskytuje vděč
nou půdu podobným studiím. Celkem dá se konstatovat!, čím dříve se který
národ slovanský dostal pod německé panství, tím déle se udržely staré pri
mitivní společenské poměry. Ale věda, hledajíc východiska pro hospodářské
dějiny rakouské, nemůže se s pouhým konstatováním spokojit!, musí jiti dále.
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Peisker i kazuje na příkladu (dle t. zv Rationasium Stirie 1265), jak podobnou
prací přichází se k novým výsledkům, ku př. v názoru o županech štýrských,
kteří mu nejsou úředníky, nýbrž dosti značnou vrstvou obyvatelstva, a jejichž
moc nad lidem jest rázu hospodářského. Nezbytnou pomůckou k tomuto
studiu jsou katastrální mapy, na jejichž zachování a zachránění (map i proto
kolů) ve všech zemích P. naléhá, ukazuje ku příkladu Štýrska, kde všecky
k skartování odsouzené toho druhu dokumenty odevzdávají se hist. spolku
zemskému.

Pramenů k dějinám Basilejského koncilu (Concilium Basiliense srov.
ČČH. IL str. 254.) vydávaných J. Hallerem vyšel 2. svazek přinášející protokolly 1431—1433.
Novou publikaci pramenů k dějinám Tridentského koncilu připravuje
Institut Gorresovy společnosti v Římě jako Concilii Tridentini Monumentorum
quae exstant Collectio Nova\ dále chystá sbírku pramenů k dějinám Ha
driana VI.

Pod titulem Leitfaden für Archivbenützer vydal Dr. Max Bär spisek určený
hlavně pro »nastávající učence a badatele o dějinách místních a rodinných«.
Knížka skládá se ze dvou částí. V první (str. 1—26» jedná se o užívání ar
chivu : počíná se zcela všeobecnými poznámkami o spořádání archivů, jedná se
o tom, jak lze dosíci dovolení ke studiu v nich, a konečně o rozličných způ
sobech, jimiž lze z archivu Čerpati (písemně, osobně, skrze zástupce, zasýláním
akt). Obmezuje se tedy na čistě formální stránku a — rozumí se — na po
měry v Německu. Pro rakouské poměry je tato partie bez ceny, které ostatně
již sama o sobě mnoho nemá. Nejhlavnější věc: údaje obsahu aspoň velkých
archivů, scházejí. Druhá část (str. 27—71) obsahuje samé zbytečné věci: seznam
německých a mimoněmeckých státních archivů (mezi státními archivy v Rakousko-Uhersku udávají se; Moravský zemský archiv v Brně, v Praze král.
Český zemský archiv Musea král. Českého archiv místodržitelský však ne) místo
něhož stačil odkaz na Burkhardta, k němuž beztoho každý majitel tohoto ná
vodu bude museti sáhnouti. Dále je tu seznam nejnutnějších příručních knih
o pomocných vědách historických, návod o skládání a zakládání rodinných
dějin a konečně nej zbytečnější část: tabulky ku převádění dat. Krátce řečeno:
je to naivní návod pro dilettanty nejhoršího rázu, t zv. »Familienforscher«.
Charles Sealsfield, t j. Karel Posti, Moravan německé národnosti, kněz řádu
křižo vniků s červenou hvězdou, který r. 1823 odešel z Prahy, z Čech, Rakouska
a zmizel ve světě, o jehož totožnosti se Sealsfieldem, spisovatelem politického
pamfletu Austria as it is 1828 a romanopiscem, jehož romány a povídky
z amerického života vycházely německy i anglicky, lidé se dověděli až po
jeho smrti (1864), je osobnost dosti zajímavá, třeba dnes polozapomenutá.
V právě vydané knize »Charles Sealsfield (Carl Posti), der Dichter beider
Hemisphären« německého Američana Alberta Fausta (ve V$maru 1897) nej
více nás zajímá kapitola první (do r. 1823). Ale dovídáme se tu sice dosti
mnoho o jeho mládí, za to méně, než bychom si přáli, o letech v Praze strá
vených. Posti sé stýkal s některými Šlechtici, nespokojenými s vládou Metter
nichovskou (LaŽanským, Clam-Gallasem) s bankéřem Lämlem a j., odtud ob
držel peníze na cestu, ze které se již nevrátil. — Spisu Austria as it is
v anglickém vydání (vyšlo též francouzské) se prý zachovaly jen 2 výtisky,
jeden v Londýně, druhý ve Philadelphii. Kniha z něho přináší mnoho citátu,
ku př. dosti pozoruhodnou karakteristiku Metternichovu: »Metternich ist sicher
lich ein Mann von grossem Talent, seine Staatskunst ist furchtbar konsequent,
und niemals hatte die menschliche Freiheit einen schlimmeren Feind. Aber
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sein Wissen ist nur obeiflächlich, er ist ein unbedeutender Rechtsgelehrter
und ein vollständiger Einfaltspinsel im Finanzwesen« atd.

V Griesu v Tyrolsku zemřel dne 27. dubna JUDr. František Břetislav
KadlČik, majetník cukrovaru v Cerekvici u Litomyšle, ve véku 50 let. Po
cházel z Dubu na Moravě. V dřívějších letech působil jako advokát v Bran
dýse n. O., zabývaje se také historickými studiemi. R. 1886 vyšly v Praze
jeho Déje i paméti Brandejsa nad Orlici, před tím vyšly již některé články
k témuž předmětu se táhnoucí jako: Hrad, zámek, bratrský sbor a bratrský
dům v Brandejse n. O. (Učit. Nov. 1885), J. A. Komenský a jeho druhá manlelka Dorota Cyrillovna (t. 1885) a j. Celé své jmění (asi pul millionu zl.)
odkázal české universitě k účelům literárním a uměleckým.
Č. Č. H. přichází sice poněkud pozdě (vinou lhůty svého vycházení i,
jest však i on povinen vzdáti čest památce muže, který rozvoji historio
grafie slovanské nejednou dobrou službu prokazoval. Edvard Jelínek
(f 15. března 1897 P) činil to svým osobním a literárním spojením se světem
slovanským, zejména pak polským, pozorným sledováním a zaznamenáváním
všech literárních zjevů. On udržoval bývalé přátelské styky s učenci a lite
ráty slovanskými, jež za dob Palackého, Šafaříka, Hanky a j tak čile se roz
víjely a zejména knihovnu musea českého pěknou kollekcí spisů slovanských
obohatily. Jelínek byl jedním z předních dárců knih slovanských a polských
za života i při smrti své. Knihovna jeho, jež právě v těchto dnech do musea
byla přenesena a tam se pořádá (péčí Dra. Č. Zíbrta), slibuje býti výbornou
pomůckou zejména ke studiu dějin a literatury polské. Jelínek za svého ži
vota napsal velmi pěkný článek o vzájemnosti slovanské (r. 1879 v Koledě
č. 2—5.) a brzy po té počal vydávati a redigovat! velmi dobrý »Slovanský
Sborník« (1881—1887), v jehož čelo napsal »Poznejme se« a jímž seznamovat!
chtěl nás s nejdůležitějšími literárními, kulturními, dějinnými i společenskými
zjevy u národů slovanských. Jest v něm mnoho statí znamenitých, infor
mačních článků a p. »Slovanského sborníku« jest škoda!
Cenné i pro historika jsou obě jeho bibliografie česko-polská a polskočeská (vyd. r. 1879, 1884, 1885), pak článek p ústavech a bibliothekách pol
ských, s nimiž česká Akademie má spojení, ve Věstníku České Akademie, 1894.
Jelínkovi věnovaly téměř všecky listy polské vřelé nekrology. V po
sledních dnech dostalo se nám do ruky brožurky Dra. Fr. Krčka Eduard
Jelínek. Wspomienie. Napísal. .. Lwów 1897. (nákl. autora) kdež spisovatel
stručně pojednává o Jelínkově idei slovanské vzájemnosti a poukazuje na
knihovnu musejní, kdež se své strany Poláci nejlépe by mohli svou vzá
jemnost k Čechům osvědčiti. Vyzývá veřejnost polskou, aby pamatovala na
knihovnu musejní již sama k vůli sobě! Kéž by hlas jeho byl daleko v Polsku
slyšán!
Vedle této brožurky vydal Krček »Zestawienie prac Edwarda Jelínka
dotyczucych rzeczy polskich i czeskich.« P. Krček studoval také v Praze —
kéž by nám v něm rostl polský Jelínek!
V »Literackém Zwi^zku« v Krakově přijat návrh p. Dra. F. Koneczného, spolupracovníka našeho časopisu, aby k uctění památky Jelínkovy za
ložen byl fond, z něhož vydržován by byl vždy nějaký posluchač polských
vysokých Skol, který v Praze končil svá studia.
J. B.

Dne 7. května zemřelý Jindřich vévoda z Aumalu, čtvrtý syn krále Lud
víka Filippa, byl muž učený a vážený historik. Hlavní jeho dílo je »Historie
*) Děd Jelínkův jest historik-samouk, měšťan Litomyšlský, který sepsal
známou Historii města Litomyšle (1838—1845).
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des Princes de Condé«. Poslední Condé mu odkázal své jmění a zámek
Chantilly. Zámek a umělecké sbírky v něm chované zdědí po vévodovi
Institut de France.

Obrana.
V Č. Časop. hist. 1897 seš. 2. str. 109—120 věnuje prof. Dr. J. Goll
spisu mému »Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských« dlouhou
úvahu, místy do takových podrobností zabíhající, že podiv můj vzbudila.
Vedle sporé pochvaly a uznání jest v ní hojnost výtek obsažena, z nichž
mnohé ze strany mé vyžadují odmítnutí, opravy neb vysvětlení — pro od
borné kruhy čtenářstva tohoto Časopisu.
Především budiž mi dovoleno, zmíniti se poněkud o spůsobě této kri
tiky. Jest takový, že nemůže se sice říci, že by někde urážel; ale mluva
p. Gollova — velkopanská, ba suverénní, častěji bagatelisující, spojená s ironií
někdy kousavou — zaráží a nejeví se v ní — nechci říci blahovolnost, ale
aspoň — spravedlnost, byť i přísná, jakouž snad má právo požadovati spis,
psaný s touhou po pravdě, od posuzovatele domácího. Je-li kniha má sku
tečně, jak p. Goll praví, »hojná obsahem, v níž uložen výsledek mnohé a
užitečné práce« — tím asi jsou vyčerpána slova uznání, která p. G. práci
mé věnoval, — pak neměl o ní a o snaze mé psáti tak, jak jmenovitě na
začátku jeho recense čisti lze. Celá recense p. G. jeví jakousi podrážděnost.
Ovšem zavinil jsem si to sám, jmenovitě větou v předmluvě: »Tvrzením
takovým (totiž spisovatelů německých, že v Čechách veškeré vzdělání, umění,
literatura atd. bylo německé) přizvukují i někteří spisovatelé domácí, kteří
bezpochyby se domýšlejí, že tím učenost a jméno jejich v ciziňě lesku a váhy
nabyde,« vlastně jen druhou částí této věty, neboť oprávněnost první, hlavní
věty aspoň do jisté míry p. G. připouští; avšak ať »nepěknou tuto věc«,
kterouž lze stopovati i v nejnovější době, vysvětlí jinak. Proč jméno p. Flajšhansovo p. G. dvakráte do své recense přivedl, jest příliš zřejmo, než abych
to objasňoval; kdo si přečte slova čili »deklamace« — jak p. G. praví —
mé i cizí, které uvádím na str. 57, uvidí, zda měl k tomu příčinu. Podobným
asi spůsobem dostalo se do recense p. G. i slovo »vlastenectví«. Jakým právem
mohl zaměniti »vědu a pěstování vědy« s »přizvukováním« ode mne vytknutým,
ponechávám spravedlivému rozsouzení.
Hned titul mé knihy nezdá se p. G. »zcela vhodným«, slibuje prý více,
nežli potom kniha splňuje; avšak tvrzení toto p. G, vůbec neodůvodnil, aniž
mi ukázal, v čem ten nedostatek se jeví. V provedení prý »převládá nad
věcí osoba«; leč jak jinak mohly nastati styky, než osobami, a nad to bohu
žel zprávy středověké jsou většinou jen toho druhu. A co mám říci větě:
»Vidíme mnoho cest vedoucích z Čech do světa a na nich mnoho osob, jež
jdou sem i tam, ale nevidíme vždy také, co nesou« (str. 110 recense)? Každý
kdo z Čech šel do ciziny, něčemu se tam naučil (viz str. 211 mého spisu)
a přinesl domů; co to bylo, není přečasto zaznamenáno a ani p. Goll by to
nedovedl určiti. Další úsudky ze styků osobních, které uvádím, patří dle
mého zdání do kulturní historie. P. G sice praví, že by bylo »nespravedlivo
posuzovat! knihu, jako české kulturní dějiny,« ale přece zde i jinde tak činí.
Měl prý jsem roztřídit! osoby v knize jmenované na Čechy, na osoby
z Čech a na osoby cizí. Požadavku toho nepochopuji. P G. sice připouští,
že by to bylo dosti obtížné, ale myslím, že — uváží-li věc — doznati musí,
že by to bylo při veliké většině jmen naprosto nemožné. Ostatně titul mé
knihy zní; »Kulturní styky Čech (a ne Čechův). Prof. Goll zajisté také ví,
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že přídavky ku jménu osobnímu >Bohemus< a »de Bohemia« často se střídají
u téže osobnosti — na př. Albertus Ranconis de Bohemia a Albertus Bo
hemus (de Yeschow), Johannes Dirszka Bohemus a Johannes Dirszka de
Bohemia, Fredemannus de Praga Bohemus a Fredemannus de Bohemia atd.
(mohl bych mnoho příkladů uvésti a může se p. G. přesvědčit! o tom na p .
v Auctarium Chartularii universitatis Parisiensis); — proto nekladl jsem váhy
na to, napsal-li jsem »Čech« aneb »z Čech«, obojí jest stejné, i Němci z Čech
počítali se na universitách k národu českému. »Přidržuji prý se co do formy
svých předloh těsněji, než je zvykem (?)«; snad, ale zajisté nikdy na úkor
věci, o kterouž mi hlavně jde, jmenuji vždy předlohu svou a kde ji uvádím
slovně, kladu vždy uvozovky. »Nejednou prý citáty do knihy přešly z druhé
ruky,« uvádí pak jediný doklad (str. 290), kde je citát z Tomka (ČCM. 1846)
a zároveň udán pramen dle něho; měl jsem snad také ten kontrolovat!?
»Často prý cituji neúplně, takže čtenář neví, kde by citovanou práci našel«;
žádám doklady, neboť to není mým zvykem. Ještě štěstí, že mi p. G. neuložil,
»kontrolovat! všecko všudy«.
Myslí p. G. skutečně, že zmínka o zlodějské společností Jiřího Němce
z Čech v Benátkách nepatří do kulturních styků? Či nebyl Jan ze Středy
jakožto kancléř a biskup Litomyšlský Čech (Bohemus)? Či měl jsem snad
v seznamu osob vynechati Slezany a ony cizí osoby, které v Čechách držely
nějakou důstojnost a bezpochyby proto i do Čech přišly? Zdá se, že p. G.
tak požaduje, ale nemohu s ním v tom souhlasiti.
V příčině větší »prohloubenosti«, kterou by si p. G. na více místech
přál, a »předpojatosti«, kterou mi vytýká v rozdělování toho, co komu patří,
mohu dáti jen tu odpověď, že to jsou věci subjektivního náhledu a v recensi
nejsou odůvodněny, takže o nich — jmenovitě o předpojatosti - s p. G.
nemohu polemisovati. Jen o jediném případě bude zmínka učiněna.
Přecházím k jednotlivým kapitolám svého spisu a výtkám p. G. při
nich uvedeným.
ad I. vytýká p. G., že jsem napsal: »Hlásil-li se Odoricus ,sám* k ná
rodnosti české« a odvolání na název říše »Sinohora«. První soudil jsem z toho,
že v rukopise Pařížském třikráte psáno jest »Odoricus Boemus« — jednou
dokonce » Ego fr. Odoricus Boemus« — po Čtvrté poznámka písaře francouzského:
»Predicta fideliter fr Guillelmus de Solagna in scriptis redegit, sicut predictus
fr. Odoricus Boemus ore proprio exprimebat a D. 1330.« Ze psáno jest slovo
»Boemus« na rasurách, p. G. podotýká, ale nepraví, že touže rukou, kterou psán
jest celý rukopis. Či máme snad mysliti, že rukopis Pařížský byl nějakým fana
tickým Čechem již ve 14. století falšován? Právě těmto korrekturám připisuji
větší váhu. Slyšel-li tedy písař od samého Odorika popis cesty, mohl se zajisté
od něho též dozvěděti něčeho o jeho rodičích, narození a životě. Není tedy
to mé »sám« tak neodůvodněno, aby zasluhovalo posměchu. O jméně »Sino
hora« pravím (str. 6), že by zdálo se ukazovati atd. — ovšem bude-li lze
konstatovat), že napsáno bylo původně od samého spisovatele, neb od toho, kdo
dle vypravování jeho psal. Čo se týče úsudku mého (vlastně Cordierova)
v příčině České národnosti Odorikovy, stačí mi prozatím p. Gollovo »možná».
ad lil. Tato hlava počíná u mne prý Samem — Slovanem. »Dělati ze
Sama Slovana, toho bychom konečně mohli zanechati.« Tak praví p. G. Výtka
ne zcela správná. Pravím doslova: »Kdežto jeden starý kronikář praví, že
Samo byl rodem Slovan, tvrdí druhý (Fredegar), že přišel ze země Franské
jakožto obchodník« (že Fredegar jest ve všem spolehlivý, nebude snad ani
p. G. tvrditi). Dále uvádím hypothesu Palackého a končím: *za jisté se musí
pokládati, že byl sběhlý ve válečnictví« atd. a že ze zmínek uvedených souditi
se dá, Že v té době kupci z Frank i odjinud do Čech přicházeli, a o to se
mi v kapitole té vlastně jednalo. Dále pochybuje p. G., že by slovem »Ro
mani« vedle Vlachů míněni byli též Francouzové. Tomek (Děj. Pr. I. 67 a 312)
praví: »Méně jsou nám známy poměry Vlachů (Romani), to jest zvláště
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Francouzů, kteří aspoň již ve 12. stol, také v některém počtu přebývali
v Praze«, a p. G. mi již musí odpustiti, že v té věci se přidržuji Tomka.
ad IV. Tvrdím prý, že »staroslovenský jazyk byl v Cechách v boho
službě i literatuře ve všeobecné platnosti«; já však na str. 56 pravím: »Staroslov. jazyk nejen při obřadech církevních ale i v literatuře domáhal se vše
obecné platnosti a vlády,« a v tom jest přece rozdíl. — Kalouskovo pojed
nání z ČČM. 1882 cituji při odstavci, kde pravím, že upomínka na liturgii
slovanskou udržovala se v Čechách dlouho, a o tom právě v dotčeném po
jednání nalézají se zmínky. — O Dětmarovi, prvním biskupu Pražském, prý
vypravuji sice dle Palackého, ale chybně, co u Kosmy není. Vypravování mé
dle Palackého shoduje se úplně s Kosmou až na hypothesu P., že Dětmar
posvěcen byl na biskupství — jak se zdá — v Praze. To měl tedy p. G.
určitě říci a ne všeobecně, že vypravuji dle Palackého, ale chybně, což může
býti vykládáno jinak. — Cennou prý se stává kip. IV. spisu mého tam, kde
dále přicházíme ke stykům s kurií Římskou. Oddělené takovéto oceňování
spisu mého nezdá se mi býti správným, neboť jest přirozeno a v předmluvě
tak pravím, že k vůli úplnosti nemohl jsem vypustiti věci odjinud známé.
Že v oddíle tom není vše úplné, že »opouštím někdy thema započaté, když
výpisky mé přestávají«, jest pochopitelno, nikdo nemůže více podati, než sám
vi a v pramenech nalezl. Místo takových výtek bylo by bývalo věci pro
spěšnější, kdyby byl p. G. pověděl kde se nějaké jiné zprávy nalézají, aby
po případě mohla kniha býti doplněna. O jednáních arcibiskupů Pražských
s kurií Římskou, o stycích následkem snah opravných {a výslovně také o Mi·
ličovtyprwm na str. 90., Že známy jsou z dějin politických, a nemohlo býti
úlohou mou, je opakovati. Že jsem dal pod Čáru list týkající se Miliče, učinil
jsem proto, Že jsem list ten, dosti důležitý, chtěl v známost uvésti — a přece
p. G. píše: > Milič se musí spokojiti zmínkou v poznámce«! - Že mezi staro
bylými památkami na slov, apoštoly v Římě uvádím také »prastarý« obraz,
o němž v březnu r. 1896 pojednal Pastrnek v Časop. přátel starožitností,
není snad tak divné; práce má byla ukončena již drive a podána ke kon
kursu v prosinci r. 1895 a do té doby bylo obecné mínění takové, jak je
uvádím, odvolávaje se na spis Eichleruv (Římské upomínky). Ostatně pravím
pouze, že onen obraz v Římě se chová — a to zůstalo pravdou, ať je
»prastarý* neb jen »starý«.
ad V. Prozatím uspokojuje mne, že p. G. aspoň »neupírá ceny tomu,«
co v kapitole té sneseno. Že Čechové žádali, aby kompaktáta byla sepsána
ve 4 jazycích (latině, česky, německy a uherský), je jisto a není příčiny po
chybovat! o tom, že se skutečně tak stalo; proto neměl jsem snad ani po
vinnosti, kontrolovat! J. Jirečka, který tvrdí, že kompaktáta skutečně sepsána
byla také uherský. — Zpráva má o sporu Pavla z Prahy a Jana Laurinova
vsuta je prý »mechanicky« do vypravování JireČkova; měl jsem ji snad vy
nechat!? Zpráva ta uvedena je v odstavci, kde tvrdím, že mezi Uhry byly
též přívrženci Husitů, a co doklad toho nemohla býti jinde zařazena.
ad VI. p. G. praví: »Pojednání Kalouskovo v I. ročníku našeho časopisu
je psáno proti K^trzyňskému. Jak se ho autor zde dovolává, obrací je proti
německým historikům, kteří marně popírají velký prvotně rozsah diecese
Pražské« a nemůže prv schvalovat! ten spůsob polemiky atd. Výtka nesprávná.
Na str 132 pozn. 1. pravím: »Srovnej Kalouskovo pojednání o rozsahu řiče
české ve Sborníku hist. I. str. 1., a to jest přece patrně jiné pojednání Ka
louskovo a právě toto obrací se skutečně proti německému historikovi Loserthovi, o Čemž ostatně jest i zmínka v Článku Kalouskově v 1. ročníku Č.
Časopisu hist., tak že mohl p. G. býti uveden na pravou stopu. — O řeči
české v Polsku nepravím, že byla nějakou dobu diplomatickým jazykem
v těch stranách, aniž nějak podobně »bez důvodů«, nýbrž že nabývala plat
nosti i v životě veřejném a odvolávám se na spisy, kde doklady jsou
obsaženy.
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ad Vil. Zde dopustil jsem se pochybení. Domnénka má, vyslovená pod
čarou na str. 167 pozn. 2. o Adamu de Usk, kronikáři anglickém, odpadá.
Ze seznamu kaplanů papežských však nebude prozatím potřebí vyloučiti
Adama z Ústí, neboť nalezl jsem jméno »Adam Usk auditor causarum sac.
palacii« v přepisech diplomatáře musejního (mám poznamenáno, že mezi
přepisy z archivu Drážďanského), i vřadil jsem jej pode jménem »Adam
z Ústí< mezi auditory papežské ve spise svém »Kanceláře a písaři« str. 221,
a _ nemýlím-li se — nalezl jsem jméno to s dodatkem »Pragensis diocesis«
též v archivu Vatikánském Poněvadž citát tento nemám před rukama, budiž
to zatím ponecháno nerozhodnuto.
ad VIII. Zde mluví p G. o věcech »malicherných«. Za takovou mám
také výtku, že počítám Normberk k Bavorsku. Nedbal jsem přísně rozdělení
politického (o Horních Rakousích mluvím dle polohy při zemích jižních),
také toho nikdo v mé knize nebude hledati; titul této kapitoly zní: »Styky
s Bavorskem a zeměmi západními.« O Magdeburku pak na str. 154 pravím,
Že arcibiskupství toto i purkrabství bezprostředně pod králem a císařem
stojící teprve během času připojeno bylo k Braniborsku.
ad IX. Zde uznal p. G. za dobré vytknout! mi, že užívám — dle Palackého a jiných českých spisovatelů — jména »Chotěvice« za Gottweih
(v latinských listinách vyskytují se jména: Chotwicum, Cotevic, Chotwige,
monast. Chotevicense, Gotwicense, Cotvicense a j). Na štěstí kladu obě
jména vedle sebe, takže nemohla nastati mýlka. — Verše o písaři Gottfriedovi vyžadují prý asi jiný výklad, než jim dávám; bylo by bývalo lépe,
kdyby p. G. výklad ten byl podal.
ad X. Kapitola prý »nejcennější« — ale, v předmluvě prý pravím, že
naše (Pražská) universita měla hned po svém založení skoro pro všecky obory
síly domácí, a pak prý toho nedokazuji. K tomu odpovídám: O theologii
p. G. to přiznává, z práva církevního jmenuji aspoň jednoho s plnou pravdě
podobností (Štěpána z Uhřetic) hned na počátku učení a brzy potom (kolem
r 1360) druhého (Borše Maníkova z Prčic), z medicíny pro první dobu není
znám Čech; zbývá tedy fakulta artistská, kdež známe jmenem jen jednoho.
Tu však možno považovat! za jisté, že, když mŠli se profesorové domácí pro
theologii, našli se též profesorové artistští, jako jsme je měli v Praze již ve
13. a zajisté i 14. století; známo, že fakulta artistská byla jaksi přípravou
pro studia na fakultách vyšších, z nichž přední místo patřilo theologii. Dříve
jména prvních profesorů nebyla vůbec známa a přece se tvrdilo, že universita
Pražská byla německou hned od počátků svých. — Universitu Oxfortskou
s dobrým rozmyslem zařadil jsem až před Lipskou, jelikož teprve ku konci
14. století nabyla pro Čechy větší důležitosti.
ad XI. Že vypsání mé o stycích Čechů s Němci v zemi samé narazí
na odpor, toho jsem si byl dobře vědom; p. G. jest první. Netřeba prý do
kazovat, že Němci se nestěhovali na východ, aby byli »Kulturträger«, — já
to také nahlížím, ale přece stále čtu (a uvádím v knize své i příklady), jak
se to ze strany německé tvrdí. Co se týče stěhování, mluvím napřed všeobecně
o příčinách stěhovaní vůbec a pak pravím: »z jakých příčin četní Němci ve
12. a 13. století se stěhovali, není nikde zaznamenáno^ čímž zajisté nepravím,
že by to bylo vůbec neznámo — vždyť mohly býti příčiny různé, - jakož
i z dalšího vysvítá. A to zní přece poněkud jinak, než p. G. udává . . . Jiná
výtka obrácena proti slovu ve větě: že by 15ylo zřízení municipální v Čechách
vyvinulo se »samostatně« i bez přistěhování Němců, až později; myslím tím, že
právě tak samostatně, jako v Němcích. Že se to nestalo v Čechách dříve,
dalo by se prý vyložiti; vím a věřím, ale nemohl jsem to považovat! za úkol
spisu svého. Vůbec mé vylíčení osazování Němců v Čechách není prý sice
nové, ale celkem správné. Také výtka; snad mělo býti nové a méně správné?
V příčině duchovenstva činím prý Jar. Vlčkovi křivdu, neboť ve svých
Děj. literatury č. nikde prý netvrdí, že by bylo veskrze neb z většiny ně
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mecké. Musím se tedy ospravedlnit!. Na str. 3. Vlčkových Déj. lit. čteme:
»vzdělanost a mrav západní šíří u nás pražské biskupství, kláštery, školy
při chrámech kapit. a kolleg. j· německými kněžími a mnichy* atd., — na
str. 28: »Již snad jen dvakrát v celých posavadních dějinách českých, za
Bedřicha Falckého a za Josefa II. převaha živlu německého u nás vzrostla
tak náhle a obecně, jako za dobrodružného krále Jana. Od správy dvorské,
zemské atd. až po mrav, kroj, řeč domácí ilechty a intelligence — vie bylo jih
německé, domácí živel zdál se býti na vymřeni!* — a na str. 162: »Praha za
Karla IV. téměř zcela německá atd. — Kdo to byl ta německá intelligence,
kdo byl v té německé Praze vedle — ovšem praněmeckého — měšťanstva?
A tážeme-li se, odkud vzal p. Vlček takovéto náhledy, sám jsa neodborníkem
(— snad z Behaghela? —) a proč tak učinil? Národ skoro úplně poněmčený,
v němž živel domácí zdál se býti na vymření, ovšem nemohl míti žádné ná
rodní literatury! V něčem přece p. G. mi dává za pravdu, připouští totiž,
že J. Vlček na dvou místech svých Dějin, »zašel příliš daleko« a pokládám
to za první zásluhu své knihy, neboť dříve — mimo článek v »Hlasu Nár.«
— nikdo ničeho nevytýkal, naopak četl jsem posudky plné chvály a obdivu;
p. G. má pravdu: »U nás se vyskytují někdy recense, ve kterých se všecko
chválí nebo všecko haní; je to nejhorší druh recensí.« Kdybych já byl »zašel
tak daleko« v některém úsudku svém na úkor Němců, zle by se mi bylo
vedlo v recensi p. Gollově. Ku konci tohoto odstavce p. G. praví: »Jestliže
kniha Tadrova k tomu přispěje, aby se v těchto věcech soudilo pozorněji
a zdrženlivěji, bude lze to pokládati za zásluhu, ale bojim se, že v jiných
věcech za to bude míti opáčný účinek! Ovšem bylo by to veliké neštěstí, kdy
bychom my Čechové státi se měli ještě domýšlivějšími, než již jsme, na úkor
skromných Němců!
ad XII. Zde čtu v recensi: »Upozornění na předzvuky humanistické
latiny v listech Henrica de Isernia je zajímavé, ale na str. 146 se z toho
uzavírá hned příliš mnoho — bez dokladů.« Co zde míněno, nemohu dobře
uhodnouti, jelikož ani na str. 346, tím méně na str. 146, jak p. G. uvádí, ni
jakých závěrků z toho nečiním. Myslí-li p. G. místo na str. 348, »že jimi
(t. listy Henrica) známost starověku klasického počala se v Čechách ujímati,«
pak nenahlížím, jak může říci »příliš mnoho«.
ad XIII. Kapitole této věnuje p. G. nejvíce místa. Hned z počátku ptá
se, proč »mezi rukopisy nebyl připomenut Mater Verborum«. Já na tomto místě
ukazuji, odkud se dostávaly do Čech rukopisy ve větším množství, — o jednot
livých rukopisech snad by toho ani p. G. ode mne nežádal. Proto nebyl zde
připomenut Mater Verborum, o němž ale mám zprávu již dříve a sice na
str. 206, kdež pravím: »Záhy jedno z vynikajících děl v klášteře tom (sv.
Havla) vzniklých, totiž známé Mater Verborum, dostalo se do Čech« atd. —
Co se týče styků v literatuře německé, není ovšem p. G. spokojen a praví,
že jsem přece »mohl míti v Mourkovi vůdce«. Tu však opět zapomíná, že
spis můj hotový zadán byl v prosinci r. 1895, přednáška Mourkova vyšla pak
teprve na počátku r. 1896 a že tedy odstavec ten spisu mého musil býti
psán bez tohoto vůdce. To budiž odpovědí i k dalším otázkám p. G. na
tomto i na jiném místě. Přednášku p.· Mourkovu dne 2. prosince 1895 sle
doval jsem zajisté pozorně i seznal jsem, že v hlavní věci souhlasila s tím,
co jsem již byl napsal, a proto nezdálo se mi nutným, abych spis svůj měnil,
nýbrž v poznámce poukázal jsem na tuto přednášku odborníkovu (— jakož
hned z počátku kapitoly té na bližší a podrobnější určení odborníků nejen
v literatuře ale i v umění odkazuji —), aby, kdo chce, podrobněji a důklad
něji poučiti se mohl. Nebylo tedy zajisté mým úmyslem, jak mi p. Goll ne
spravedlivě vytýká, o některých vlivech německých v literatuře »pomlčeti«»
neb vliv ten »zastírat! a zamlčovat!« ; na dvou místech své recense (str. 110
a 118) p. G. sám přiznává, že se pokouším jen »o sumární rozdělení rozličných
vlivů« — a přece mi vytýká, že jsem je neuvedl jednotlivě. Dále cituje z mého
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spisu: »Co se posledního ‘t básnictví didakt. atd) týče, tu z některých slov
francouzských v básních českých dalo by se souditi, že vliv franc. byl přímý,
bez prostřednictví německého« a dodává: »To je methoda, podle které se
v této kapitole rozdělují vlivy cizí, pokud se týče některých druhu literárních.«
Výtka nespravedlivá. Nikde jinde dle toho vlivy cizí nerozděluji; pouze v po
sledním odstavci na str 364 pravím, že pobyt v zemích českých nezůstal na
básníky německé bez vlivu a dokládám to citátem »Kraus, Jan z Michalovic
str. 60«, kdež se čte: »Mocný vliv, který Němci měli na Čechy atd. neza
bránil tomu, aby zase opáčne v menší míře nepodlehli vlivu slovanskému«
a dovozuje to z četných zmínek a slov českých v básních německých
(str. 61—74).
Po literatuře následuje stavitelství. Nevím, je-li to mou vinou či p. recen
sentovou, že nerozumím tomu, kde se vzalo u něho to rozdělení slohu ro
mánského, v mé knize není. Ale ovšem, musíť se věc podati tak, aby čtenář
recense nabyl hodně divného mínění o vědomostech spisovatelových! Nejsem
odborníkem a přidržoval jsem se tedy mínění jiných domácích spisovatelů;
snad by se bylo našlo méně příčiny k nespokojenosti, kdybych se byl při
držel náhledů protivných! P. Goll uznává, že polemika moje proti Dru Neuwirthovi je oprávněna, ač prý čaito neuspokojuje (koho?) a praví: »zde máme
příklad k jakým malichernostem tendenčnost může svťsti i spisovatele té
váhy, jako je Neuwirth.« A přece nikde jsem nečetl a neslyšel, že by se bylo
vystoupilo proti knize Neuwirthově a jeho tvrzením, ani v Německu, tím
méně u českých Němců, ač zajisté mají odborníků dosti, kteří vady a chyby
Neuwirthovy — a je prý jich v jeho spisech mnohem více — poznali. Ovšem,.
my jsme jinačí chlapíci! Nesrozumitelnou jest mi výtka: »Na str. 368 (spisu
mého) se praví: Od koho kostel svatojiřský vystavěn, není známo« k čemuž
p. G. dodává: »Vlastně však je aspoň známo, od koho přestavba po požáru
byla započata, totiž od těch, které najal Wernher, třeba ne od něho samého.«
To však pravím na témž místě také já: »k xystavení chrámu najal pak dva
kteří začavše dílo zemřeli.« Ví p. G., kdo to byli, tito »dva«, byli-li to Cechové,
neb Němci, neb jiní cizozemci? A o to se mi právě jednalo. — P, Gollovi
se zdá, že podceňuji Petra Parléře; proti zdání nechci bojovati, odmítnout!
však musím tvrzení — týká-li se totiž mne, což není určitě řečeno — že
bych popíral existenci Školy Kolínské. Na str. 373 pravím v textu: »Škola
neboli stavební huť Kolínská byla odvislá od vlivu francouzského« a na
str. 377 pozn. 1. »uznáváti Školu Kolínskou a neuznávat! školu Českou (Pražskou),
to může činiti jen národní Chauvinismus, který p. Neuwirth vytýká Čechům «
— Takto odůvodněna jest tedy i poslední věta recense p. G, že prý jsem
»se velmi často učil od nepřítele, ale v jiném smyslu, než se takové učení
míní obyčejně.« Co bych mohl říci já po ukázkách hořejších p. Gollovi?
Proti různým náhledům a tvrzením p. G., obráceným v recensi proti
knize mé, dalo by se mnoho namítati; zde to ovšem není možné. P. Goll by
měl již jednou vystoupit!, odůvodnit! a hájiti tvrzení svá, na př. že vliv
z Němec přicházející byl větší, než se u nás obyčejně — tedy snad i ze strany
Němců — přijímá, hlavně a zvláště za Přemyslovců, že částečná germanisace
zabránila úplnou a j. Bylo by zajisté zajímavé.
V každé knize najdou se vady a omyly; vždyť i na 12 stranách recense
p. G. několik omylů se vyskytlo. Prof. Kalousek v recensi mé knihy (Osvěta
1897 str. 357) praví: »Vyhledati drobné nedostatky a poklesky v knize tohoto
rázu jest velice snadné. Byl by div, aby v díle založeném na tak velikém
množství dat, sebraných z přerozmanitých pramenů a pomůcek, nenašlo se
nic vadného; a zhola nemožno jest, aby dílo takové bylo úplné, tak aby
v něm vše bylo obsaženo, co by dle jeho plánu do něho náleželo.«
Prof. Goll podjal se toho úkolu a uvedl některé skutečné poklesky —
začež mu dík vzdávám — (kolik jich zbylo a jakou váhu mají, porovnáním
recense a této obrany soudný čtenář sám pozná); mnohé výtky jeho jsou
Č. Č. H. III.
14

198

Zprávy.

buď úplné nesprávné, neb ne dosti odůvodněné, jiné aspoň pochybné, velikou
většinou takového druhu, že bych po jeho příkladě mohl také užiti pořekadla
— ovšem českého, prostonárodního. Výsledky hádáni mého zůstávají ne
tknuty.
Co se konečně týče úplnosti, kterou p. G. na některých místech po
strádá, doznávám, že bych sám sobě ještě snažněji byl přál, kdybych byl
mohl a věděl říci více; ale jest to již osud snad všech knih, obzvláště ta
kových, které v jistém oboru poprvé jsou pracovány. V té věci mohu proti
kritiku p. Gollovi vésti za svědka spisovatele p. Golla. Spisu rozsahu takového,
jako mé »Kulturní styky«, p. Goll nenapsal, nemohu tedy posouditi, zda by
se jemu bylo lépe dařilo. Nedávno vydal ale p. G. po delších přípravách
první sešit knihy v jistém ohledu mé podobné, »Cechy a Prusy« — jedna
z patnácti kapitol spisu mého na str. 131—150 obsahuje totiž * Styky s Polskem,
Litvou Prusy a Rusi*. Litoval jsem, že sešit ten vyšel teprve, když již do
tyčná část mé práce byla vytištěna, neboť mohl jsem se přece nadíti, že bych
y něm byl nalezl zajisté úplné vypsání styků Čech s Prusy A co doznává nyní
p. G. sám? »Ke knize referentově »Čechy a Prusy« našly by se zde (roz.
v knize mé) nikieré doplňky.* — To jest mi zadostiučiněním velikým a zá
roveň důkazem, snad i p. G. postačí tejným, že požadavek jeho stran úplnosti
jest obyčejně nesplnitelný.

V Praze dne 4. dubna 1897

Ferd. Tadra.

Slavná redakce /

Maje kloudnější věci na práci, neodpovídávám na útok každého. Ale
když útok se opírá o neporozuměné slovo, ve Vašem váženém a odborném
listě vytištěné, račtež mi laskavě dovoliti, abych podal nějaké vysvětlení.
Ve Vašem ct. Časopise (II. 355) ukazuje nespolehlivost Třeboňských
Pamětí, pan archivář Mareš míní, že jsem těch Pamětí neměl užiti k vylíčení
Života církevního. V stati, kteráž se mé osoby může týkati, pan Mareš do
kazuje 1. Že datum zakládací listiny kláštera Borovanského jest nesprávné;
2. že nemohl kněz Kozka býti do Prahy citován r. 1592, když již asi r. 1566
zemřel; 3. že neprovedl Kozka kratochvil se třeboňským lazebníkem; 4. že
»ta rozmarná historka; mezi Vlkem, Chrtem a Kožkou nikdy se neudála «
A bned dokládá: »To kdyby byl P. Winter uvážil, nebyl by nikdy právě
tick věcí.., . užil.«
Pan dr. A. Podlaha neuvažoval dlouho o tom, co tuto pan Mareš opravdu
říci chtěl, upozornil v Časopise Katol. duchov, (1897 I. 51), z jakých to pra
menů čerpal p Winter své zprávy nechvalné o katol. duchovenstvu; zvláště
se p. dr. Podlahoví líbila výtka o Vlkovi a Chrtovi. Tu otiskl zvlášť ze
všeho. Nebyl bych ani proti tomu nic nenamítal, ale že již asi třetí katolický
list mi po panu dru. Podlahoví toho Vlka a Chrta i všecek zmatek Pamětí '
Třeboňských na hlavu hodil, stalo se vysvětlení konečně nutným. Tedy vizme,
co měl p. Winter, jenž užil Pamětí Třeboňských pouze na jednom, nejvýše
na dvou místech, vlastně všecko uvážiti. Měl uvážití chybné datování listiny
borovauské, když v celé knize (Život církevní) není o ní řeči? Měl uvážiti
ó chybném datum citace Kozkovy do Prahy, když v celé knize není o tom *
řeči? Měl uvážití, že kněz Kozka neměl kratochvil s lazebníkem, když v celé
knize není o tom řeči? Měl uvážiti, že »rozmarná historka s Vlkem, Chrtem
a Kožkou se neudála,« kdyžtě v celé knize není o tom řeči?
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Ať pan dr. Podlaha mi najde toho Vlka s Chrtem a Kožkou pospolu,
když mi je výslovně vytýká a jiní po něm! To smí přec podepsaný žádati na
těch, kteří s jakýmkoli úmyslem na knihu útok činí, aby tu knihu vzali aspoň
do ruky a podívali se do ní.
S úctou oddaný
Dr. Zikm. Winter.

Slavná redakce!
Pan dr. Winter užil ve spise svém »Život církevní« mezi jiným i tak
2v. »Pamětí Třeboňských,« a to dle otisku, jejž uveřejnil pan L. Domečka
r. 1887 v »Ohlasu od Nežárky«. Jmenovitě čerpal odtud některé nepěkné
zprávy o knězi Kozkovi, tak na str. 914. zprávu o surovém žertu, jejž sobě
kněz ten prý ztropil se ženou, jež chtěla přijímati pod oboji, a na str. 623.
zprávu o tom, kterak »Šprýmovný kněz KoŽka rozkazy vrchnosti své
duchovni snažil se uvésti v n c.« Obou těchto zpráv užívá pan dr. Winter
jakožto spolehlivých záznamů historických. Zprávy ty nedají se však odjinud
doložiti, nežli právě z Pamětí Třeboňských A o tomto pramenu dokázal pan
archivář Mareš v tomto časopise, že víry nezasluhuje, a to mimo jiné
z frapantního případu, že totiž příhoda, jež se sběhla mezi Kožkou, Vlkem
a Chrtem, a jež (podle vydání Domečkova) v Pamětech Třeboňských právě
uprostřed mezi oběma zmíněnými zprávami se nalézá, nikdy se neudála.
Z toho usuzuje pan Mareš, že pan dr. Winter neměl bez kritického ocenění
čerpati z Pamětí Třeboňských materiál k vylíčení života církevního.
O tom podal nížepsaný kratičkou zprávu do Časopisu katolického du
chovenstva, a to hlavně jen doslovným citátem z Článku p. Marešova, jak
z obou textů tuto podle sebe položených seznati lze:
Pan arch. Mareš:
»Ještě větší pomatenost panuje v §
2. Činy Matěje Kozky... rozmarná hi
storka mezi Vlkem, Chrtem a Kožkou
u tabule nikdy se neudála, protože
ty 3 osoby nikdy se nesešly .. . Celé
vypravování ukazuje toliko, jaké nejapnosti ä la Einspiegel v druhé po
lovici 17. věku pro doby starší po
kládány byly za možné. To kdyby
byl Dr. S. Winter uvážil, nebyl by
nikdy právě těchto věcí, třeba k oži
vení a opepření vypravování dobře
-se hodících, k vylíčení života církev
ního užil.«

Čas. kat duch.:
»Výslovně pak vytýká (pan Mareš)
Dr.S. Wintrovi, že nedosti opatrně čer
pal z Mecerovýck Paměti Třeboňských.
^Vypravováni o činech Matěje Kozky
jest pomatené*, praví Mareš, .rozmarná
historka mezi Vlkem, Chrtem a Kož
kou u tabule nikdy se neudála, pro
tože ty tři osoby nikdy se nesešly ...
Celé vypravováni ukazuje toliko, jaké
nejapnosti á la Einspiegel v druhé
polovici XVII. věku pro doby starší
pokládány byly za možné. To kdyby
byl Dr. S. Winter uvážil, nebyl by
nikdy právě těchto věci, třeba k oži
vení a opepření vypravování dobře
se hodících, k vylíčení života církev
ního užil*.«

Z toho přece jasně vysvítá, že pan Mareš, a po něm já vytýkáme p.
'dru. Wintrovi, že užil správě těchto věci* t. j. vypravováni o činech Matěje
Kozky, jehož nehodnověrnost jevi se mezi jiným na oné historce mezi Vlkem,
«Chrtem a Kozkou událé. Nevytýkáme mu tedy snad, že by byl právě
14*
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této historky býval užil, uvádíme ji jen jako zřejmé kriterion nehodnověrnosti celého vypravování o činech M. Kozky, z něhož pan dr, Winter
čerpal. Mimochodem podotýkáme, že tato historka, jíž pan dr. Winter neuiil,.
jest celkem nevinná proti těm, jichž ze zmíněného vypravování užil.
Táže-li se pan dr. Winter, co vlastně měl uvážiti, odpovídáme: měl
uvážiti, že Paměti Třeboňské ve všem všudy za vážný pramen historický
pokládati nelze, a neměl tedy čerpati z něho notorické anekdoty, jakou jest
na př. vypravování na str. 623.
Pan prof. dr. Winter vyzývá mne, abych v Jeho knize našel Vlka,
Chrta a Kořku pospolu: já zase p. profcssora prosím, aby v mém Článečku
v Čas. kat. duch, uveřejněném našel místo, kde tvrdím, že pan Winter je ve
své knize pohromadě vůbec má.
Pan prof. dr. Winter míní, že jsem vývodům p. Marešovým neporozuměl; já naopak mohu jemu spíše vytýkati, že smyslu článečku mého dobře
nevystihl.
Domnívá-li se pan dr. Winter — a právem zajisté — že >smí žádati
na těch, kteří s jakýmkoli úmyslem na něho útok činí, aby tu knihu vzali
aspoň do ruky a podívali se do ní,« pak i já domnívám se, že mohu žádati
na tom, kdo prostičkou zprávu mou »útokem« nazvati chce, aby ji aspoň
.Vzal do ruky a bedlivě uvážil, co v ní stojí a co ne.
Zůstává tedy pravdou, že pan dr. Winter »z Pamětí Třeboňských nedosti opatrně čerpal některé nechvalné zprávy o katolickém duchovenstvu,«
jakož jsem v Čas. kat duch, tvrdil.
O výrazech »útok«, »hoditi na hlavu« a j. chci se domnívati, že byly
napsány v prenáhlení, a nechci o nich dále se zmiňovati.
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S úctou oddaný

Dr. Ant. Podlaha.

Redakce Č. Č. H. přijala »obranu« p. Tadrovu, ačkoli není napsána
stejným tonem jako recense, proti které se obrací. Ale p. T. aspoň jak tak
omlouvá a zamlouvá onu denunciaci těch, kdo jsou jiného vědeckého
přesvědčení. Jestliže dále p. Tadra klade na to váhu, že jeho kniha směřuje
proti vědeckému * chauvinismu německému, redakce tohoto časopisu nemůže
než přisvědčiti, že je povinností každého vědeckého badatele opříti se takovému
chauvinismu ; náš časopis to činí též, ale s tím rozdílem, že nepokládáme za
správné, aby se proti německému chauvinismu bojovalo chauvinismem českým.
Tolik jménem redakce.
Co do věci, recensent odpověď pokládá za nepotřebnou. Co by od
pověděl, odborný Čtenář tohoto Časopisu, k němuž se »obrana« odvolává,
velmi snadno sám najde v recensi anebo na těch místech, ke kterým se
v recensi poukazuje.
Pravdu má p. T., že se v 6. hlavě jeho knihy cituje Kalouskovo poje
dnání v (Rezkově) Sborníku Hist. a ne v 1. ročníku Č. Č. H. ; Oxford (uni
versita) z dobrých důvodů se uvádí po Praze; co se konečně týče školy
Kolínské, mělo se říci, že p. T. její význam podceňuje, místo že ji popírá.
Redakce dále otiskla prohlášeni p. prof. Wintra, ačkoli se neobrací tak
proti p. Marešovi, a tedy proti tomuto časopisu, jako proti dru Podlahovin
a tedy proti časopisu cizímu: Ale právě proto přijala hned také odpoyěď drx
Podlahy, a byla by přijala také odpověď p. Marešovu, kdyby si to byl přál.
Polemiku v tomto časopise, co se týče knihy p. Tadrovy, i co se týče:
článku p. Marešova, pokládá redakce za ukončenou.
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Messer Brunetto Latini, Dantův předchůdce a učitel.
Napsal Jar. Vrchlický.

II.

Ser Brunetta Latiniho díla.
B. Tesoretto, Překlady a traktáty, básně Br. Latiniho.
Řečí Dantovou psáno jest druhé dílo Brunetta Latiniho, zvané
>Tesoretto< (pokládek či pokladnička). Pomér k velkému dílu,
o kterém jsme minule hovořili, třeba poněkud blíže osvětliti. Podle
názvu soudil by každý, že vlašská rýmovaná práce Latiniho jest
jen jakýsi stručný výklad velkého díla prosaického, jakési jeho
kapesní zpracování pro potřebu praktickou. Ale mýlil by se v tom
každý, kdo by jen dle názvu soudil. »Tesoretto« jest dílko docela
samostatné, třeba se v jednotlivém názoru světa a pojímání všech
zjevů opíralo o svého učeného předchůdce. Hlavní tendence jeho
jest jiná. Jest více morálni či ethickou applikaci velkého díla prvního.
Jen názor světa jest oběma společný — účelem se citelně rozchá
zejí. Velký »Poklad« Latiniho především vykládá a poučuje, mravní
jádro »Pokládku« jest mnohem hlubší. Tíhne především k citové
stránce čtenáře, pokud se týkati může morálního jeho povznesení
a, ještě lépe řečeno, duševní jeho očisty. »Poklad« je dílo filoso
fické, učenecké, »Pokládek» jest neb chce aspoň býti dílo umělecké,
básnické i při veškeré své tendenci též k didaktice tíhnoucí.
Ovšem básnická a umělecká cena »Tesoretta« není valná. Ale
jsou tam přece některé nápady a obraty i obrazy básnické tím
nápadnější, že se shodují v základních rysech s invencí Dantovou.
I v těch lze viděti jakési, byť jen přibližné stopy stejného pochodu
myšlenkového ve dvou různě nadaných hlavách. Ale než k těmto
věcem přijdeme, třeba se zastaviti u formy Brunetta Latiniho. Ta
jest prostě primitivní. S Dantovou srovnání ani z dálky nesnese.
Kdo se ohlédl po umělé, ba — je to smělé slovo, ale těžko je
v tomto případě nahraditi jiným, — takořka rafinované formě terciny Dantovské, která jako obrněná Pallas vyskočila na ráz z hlavy
tvůrce svého, tomu divně zní tyto rýmovačky s monotonní kadencí
rýmů aa, bb, cc, atd......... Jen výraz primitivní v celém svém do
sahu vystihne tu, co chceme říci. Dikce Latiniho jest samý klín,
totiž rým k vůli rýmu, neplynoucí z nutnosti sledu myšlenkového^
nýbrž z nutnosti sledu prostě zvukového^ což bychom doložiti mohli
č. č. H. III.
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nesčetnými příklady z každé stránky »Tesoretta.« Uvedu jen jedinou
ukázku místo mnohých.
Dost plynné rýmuje na př. Latini tuto část své dedikace (Rusticovi di Filippo).
lo Brunetto Latino,
che vostro in ogni guisa
mi son senza divisa,
a voi mi raccomando.
Po‘i vi presento e mando
questo ricco Tesoro,
che vale argento ed oro;
Si ch’io non ho trovato
uomo di carne nato,
che sia degno davere,
ne quasi di vedere
lo scrittoh, ci o vi mostro
in lettere ďinchiostro. *)

Ležaté řádky jsou jenom klíny veršovnické, jakých v umělé
skladbě Dantově nikde nenalezneme. Kdyby nebylo v předcházejícím
verši »trovato,« jistě by tam nebyl celý klín »uomo di carne nato,«
což jest ještě nápadnější při druhém případě, kde rým »mostro«
velel zcela banální a zbytečné tvrzení, že dílo Latiniho jest psáno
inkoustem, »in lettere ďinchiostro.«
Ale vedle těchto »neumělostí« — abychom to řekli šetrně, —
mihnou se hned místa dojemná a básnická, v nichž jako v zárodku
spí velká poesie Dantova.
Latini hned v dedikaci naříká na rozbroj politických stran ve
Florencii.
»Terra rotta di parte«, a dokládá prostě a velmi tklivě:
Certo lo cor mi parte
di cotanto dolare,
persando ľgranď onore
e la ricca potenza
die suole aver Fiorenza
quasi nel mondo tutto.
Ond io in tal corrotto
pensando a čapo chino
perdei il gran camino^
e tenni alla traversa
d'una selva diversa. 2)

#

x) Tož já Brunetto Latino, jenž váš jsem v každém pádu a vždycky bez
výjimky, vám poroučím se vřele. Vám posílám a dávám ten bohatý svůj
»Poklad«, jenž nad zlato a stříbro, neb nenašel jsem vůbec, kdo z ženy na
rozený' by hoden byl jej míti, ba, dím to, jej vidět, jejž zde vám ukazuji
v písmenách černí psaných (inkoustových). — 2) Zem rozervána v strany,
a toto jistě drtí mé srdce takým bolem, na velkou čest kdy myslím i na
moc, na bohatství, jež měla Florenc míti v okruhu světa celém. V tom
zmatku přemýšleje jsem j hlavou nachýlenou šel, až jsem cestu ztratil a zbloudil
nahodile v nezvyklém jednom lese divokém.
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»pensando a čapo chino
perdei il gran camino ?
Stačí srovnati začátek »Božské komedie«

Nel mezzo del camin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
che la diritta via era smarrita .. .

neb krásný začátek VI. zpěvu, kde Dante truchlí nad osudem Pavla
a Francesky, jenž
di tristizia tutto mi confuse?
Zda, třeba by u Danta byla slova daleko poetičtější a krásnější,
není to prosté Latiniho »pensando a čapo chino« skoro totožné
s verši zpěvu XXIII.

»Taciti, soli, e senza compagnia
N' andavam l un dinanzi, e laltro dopo
come i frati minor vanno per via?«
Srovnání života lidského s temným lesem, kde se tak snadno
zabloudí, leží ovšem na snadě, ale přece zarazí ta náhoda, že Latini,
vyhnán z vlasti, jako Dante zbloudil z cesty pravé v neschůdném
lese. I Latinimu lze na tomto místě podložiti smysl allegorický či
symbolický. Ovšem v následcích setkání svého se oba poutníci již
valně rozcházejí. S jakou oekonomií Dante takořka effektně vyrukuje
se svými allegorickými zvířaty, pantherem, lvem a vlčicí 1 Beze všech
příprav a v zmatku až komickém vidí Latini svou cestu zatarasenu
Ma tornando alla mente,
mi volsi e posi mente
intorno alla montagna;
e vidi turba magna
chi diversi animali
cil io non so beni dir quali-,
ma uomini e muliere,
bestie, serpenti, fiere
e pesci a grandi schierre
e di tutte maniere
uccelli voladori,
ed erba e frutti e fiori,
e pietre e margherite,
che son motto gradite
e altre cose taňte
chc nulľ uomo parlante
le ponia nominare,
ne’n parte divisare.1)
*) Však opět nabyv smyslů, jsem obrátil svůj zřetel k jedné hoře a viděl
zástup velký rozličných tvoru kolem, jež blíž označit těžko. Leč byli muži,
15*
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Ukazuji stále, že výslednice vidění Latiniho jest jiná než vidění
Dantova, ale přece, jaký tu nelad, jaká směs vedle té primitivní,
proloženými verši označené poetické formy!
Vedle motivu zabloudění v neschůdném lese »jde ruku v ruce
druhý s Dantem společný motiv zjevení,« právě citovaný. Ale v tom
již se oba básníci značně a čím dál tím více od sebe vzdalují a od
chylují. Brunetto Latini poznává ve zjevení svém celou přírodu^ jak
jsme viděli dost primitivně, ano nejapně allegorisovanou a zosobněnou.
Nestvůrně zjevení bez formy, rozplizlé, nijak a ničím nekondensované samo se demaskuje zbloudilému poutníkovi.

ľ sono la Natura,
e sono la fattura
del sovrano fattore;
elli é mio creatore ;
ľ son da lui creata
e fui ’incominciata:
ma la sua gran possanza
fue senza comincianza
el non fina né muore ... x)

A nyní začíná již suchý rýmovaný traktát didaktický, a z tonu
jeho nevypadne více Brunetto Latini kdežto Dante vrší stále nové
a nové kaskády a veletoky poesie, on utkvívá na své suché didaktice
přesně rozčleněné a svědomitě dle vlohy své zrýmované. Nyní od
3. kapitoly příroda vypravuje, jak z ničeho stvořitel ji vyvolal k ži
votu v šesti dnech tvůrčí své práce (kap. IV—VIL), detailuje ve
smyslu písma svátého dílo šesti dnů, mluví o ráji, o pádu prvního
člověka (kap. VIII.) i o jeho následcích, o umístění a významu
člověka v přírodě, o vlohách a darech jeho tonem stejně kazatelským
a únavným. Stačí uvésti jen toto místo o pěti smyslech člověka:
Tak když to uvažuješ,
pět lidských smyslu vzniklo,
jež označit chci tobě,
tož viděti a slyšet
a čichati a chutnat,
a pochopené hmatat
A úřadem je těchto,
že čich tak jako zločin
a skutky jako zvěsti
vše k buňkám donášejí,
je jmenoval jsem dříve,
tam kde jsou umístěny.

ženy a hadi, zvěř a šelmy, a ryby, velké houfy, a všeho druhu odrůdy léta
jících ptáků a tráva, plody, květy, kamení a perly, jež tuze rád má každý,
a jiných věcí tolik, že žádný, kdo jen mluví, to nemůže jmenovati ni rozděliti
v části. — Jsem příroda já, poslyš, jsem dílo vytvořené svrchovaného tvůrce,
mým on je stvořitelem, já utvořena jím jsem a jím též započata. Však
vŠemohoucnost jeho počátku nepoznala, neskončí a neumře.
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V kap. IX. mluví tímže způsobem o čtyřech lidských tem
peramentech, v kap. X. o čtyřech živlech, v XI. přechází podivným
způsobem ke čtyřem rajským řekám a povídá o vzácných kořeních,
jež v Orientě rostou, zatoulává se v líčení moře, o němž praví:

jež zemi obejímá,
ji svírá kruhem, tiskne,
a povahy je také,
již poznat velmi těžko...,
přechází k různým stranám světa, hovoří o všelijakých zvířatech,
stromech a bylinách, jež hostí a pěstí, a kam hovor nestačí, užívá
formy vidění, — a tak auktor jako v zrcadle vidí před sebou celý
život a pochod přírody a života:

A tu jsem viděl zřejmě,
před okem svým jsem viděl
zvířete každičkého
zlé stránky jako dobré
a podmínky vše jeho
a celé jeho rody
a jeho narození
a počátky, vznik jeho
a všechněch obyčeje
a podobu a útvar.
V kap. XII. loučí se »Příroda« s básníkem
(tak s půvabem a láskou
mi poctu prokazujíc),

při čemž jej poučuje, co vše další poutí tímto lesem ještě uvidí
a pozná:
Na druhé uzříš cestě
Filosofii státi
a všecky její sestry
a uslyšíš tam zprávy
o čtyřech zníti ctnostech,
a Jestli změníš sebe,
i Štěstí tamo najdeš,
o něž se každý snaží,
kdo nejistou jde drahou.
A šibalství též uzříš,
jež na svém dvoře stejně
o dobru jak zlu mluví,
a nevíš-li, co bázeň,
též uzříš Boha lásky.

Čili jinak, jako před tím viděl jsi celou přírodu, uvidíš nyní
celý život lidský, poznáš všecky vzpruhy jeho koloběhu, všecky snahy
a boje, mety a cíle jeho. Brunetto Latini vyslechne ochotně všecka
naučení přírody, políbí jí dvorně nohu a hezky se jí poděkuje a
ubírá se dále tím hvozdem v kap. XIII.:
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odchází úzkou stezkou
a snaží se, by viděl
a ohmatal a zvěděl,
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Zabloudilý poutník octl se v kraji úplné pustém beze stopy
zvěři, ptactva, zřídel, který se táhl do dálky tři sta mil se všech
stran. Třetího dne teprve dostal se odtamtud do veselého údolí
a poznal, že jest »v údolí knížat.« Zde opět nalézáme jistou pří
buznost s Dantem, a sice se čtvrtým zpěvem »Pekla«, kde líčen
jest limb, totiž ono předpeklí, kle dlí duše reků, bohatýrů, učenců
a básníků starověkých, kterým pouze nedostatek křtu bránil vstoupiti v slávu nebeskou. Ale rovněž stejný jako dřív jest rozdíl v po
dání obou básníků. Latini se spokojuje summárním údajem:

Já bych byl neuvěřil
to, co jsem viděl tady,
já císaře tu viděl
a krále, velké pány
a mistry každé vědy,
již diktovali moudrost...
a ostatní odbývá lacinou výmluvou:
Ba zřel jsem toho tolik,
že rýmem ani prosou
to nelze vypočísti.

S jakou životností proti této všeobecnosti líčí Dante své setkání
s reky a ženami starého zákona, s filosofy a mudrci a básníky
klassickými zvlášť! Latini ihned se utíká k allegorii. Nade všemi
zde vládne jediná císařovna »Ctnost,« kterou svým velice abstrakt
ním způsobem popisuje. Ctnost má čtyři dcery, jimž jest věnována
následující kapitola XIV. První je Opatrnost, druhá Mírnost, třetí
Síla a čtvrtá Spravedlnost. V kapitole XV. setkáváme se se čtyřmi
jejich průvodkyněmi, které jsou: Dvornost, Bohatství, Věrnost
a Štědrost. Z allegorii nevycházíme. Zajímavé jest, že v tomto od
stavci odkazuje Latini čtenáře na hlavní své dílo francouzské, na
»Poklad.« Činí to těmito slovy, nechtěje se zdržovati při věcech,
o kterých tam blíže vykládal.
O jiných nechci ani
víc říci, rýmovati,
leč kdo víc nalézti chceš,
v Pokladu velkém hledej,
jenž napsán pouze pro ty,
jichž srdce tíhne výše.
Zde učiním skok velký,
bych obšírněji o tom
francouzskou řečí mluvil.
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Odkázání zajisté zcela naivní, jakoby každý čtenář básně musil
býti též čtenářem velkého díla encyklopaedického. A také dost
divné, jelikož zase hned o jiných ctnostech a vlastnostech lidských
mluví autor s velkou rozvláčností, takže vskutku jen vlašským
rýmem parafrasuje, co řekl francouzský a ještě obšírněji v »Po
kladu.« Od bohatství a štědrosti přechází Latini v kap. XVI. k hoj
nému užívání života, jak se jeví v jídle a pití tříd zámožných a hlavně
ve hrách, o kterých podává všelijaké pokyny i poučení moralisující. Tyto pokyny rozvádí v dlouhé a celkem nezáživné a nudné
kap. XVII., přidávaje všelijaké rady o správnosti v smlouvách, o do
držování lhůt platebních věřitelům a přetahuje je do kap. XVIII.,
kde jedná o podávání svědectví, do kap. XIX., kde mluví o jednání
a chování se před soudem a úřady, aby dost divným obratem přešel
v kap. XX. k rozhovoru o štěstí a o lásce. V kap. XXL vidíme
dvůr lásky, kde vévodí rozkoš, naděj, strach a touha, o kterých šíře
se pojednává. Zde setkává se též s Ovidiem (kap. XXIII.) jakožto
s největší autoritou ve věcech lásky, o němž praví:

Byl velký tady Ovid,
jenž různé skutky lásky
dost věru rozmanité
tká, do veršů pak skládá.
Ovid ochotně vyhoví prosbě Latiniho a o lásce jej sice velmi
lakonicky, ale správně poučí v ten smysl, že věc to velmi choulo
stivá, již každý sám na sobě prodělati musí, chce-li správně o ní
souditi a vše dobro i zlo, jež z ní se rodí, dobře rozeznati.
Odsud dostane se autor přes hory do jiné pusté pláně, kde
schvátí jej velký strach a neobyčejná mysli stísněnost, takže se
k Bohu a svátým utíká o pomoc a ve vyznání hříchů svých a v po
kání vyhledává pomoci. A také nesla v starších vydáních kapi
tola XXIII. a násl. podivné záhlaví: ^Zde začíná pokání, které činil
maestro Brunetto.* Obrací se opět jaksi v obnovené dedikaci k mi
lému příteli, jemuž jest celé dílko připsáno, a jako zpovědníku mu
žaluje všecku svou bídu. Zde naivností a prostotou svých akcentů
dostupuje Latini i jisté poetické výše, je-li pouhé vyjadřování těchto
známých, velkých pravd, jež každý více méně na sobě zkusil, již
samo o sobě poesií. Ale přece divně dojímá po staletích tato zcela
moderně pessimisticky vyznívající zpověď:

Co zříš tu, co má cenu?
Či nezříš bez výjimky,
že pozemská věc každá
hřích s trestem v sobě nese?
Či věc tu není jedna,
jež neklame a nemře?
A vezmi třeba zvíře
nejdražší, nejsilnější,
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rci, zdali v chvilce malé
se neřítí v zmar, v zhoubu?
Proč, člověče, se chlubíš,
ty, sluha, kmet a prostý,
čím chceš se tady kasat?
A marnost všech věcí a snah lidských staví se básníkovi před
oči. Smrt, ta hrozná a nezbytná, která neušetřila ani Caesara, >lo priino
Imperadore«, ani Samsona,’»lo piú forte«, ani Alexandra, »che conquistô lo mondo e giace morto n' profondo« (jak to tklivě a prostě
řečeno!), ani Absolona pro krásu jeho, ani Hektora pro udatnost
jeho, ani Šalomouna pro všecku moudrost jeho! Zde vskutku se
namanuje čtenáři stará ballada potulného geniálního Villona, jejíž
refrain »ale kde jsou sněhy loňské zimy« opisuje tentýž cit hynutí
a zmaru všeho lidského:
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Dictes-moy oú n’en quel pays
est Flora, la belie Romaine,
Archipiada, ne ThaYs
qui fut sa cousine germaine;
echo parlant quand bruit on maine
dessus riviére ou sans estan,
qui beauté eut trop plus q’humaine?
Mais ou sont les neiges ďantan!,
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a ke které se pojí její pendant o mužích, s refrainem:
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Mais, oů est le preux Charlemaigne!
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Tak v mezeře ani ne plných 200 roků si odpovídají hlasy
básníkův. Ale kde se světácký Villon spokojuje pouhým nadhozením
chmurné otázky (jaký rozdíl v smýšlení za pouhých 200 let!), tam
věřící a zbožný Brunetto Latini nemůže bez útěchy odejiti a útěchy
hledá jen v církvi a jen v myšlence pokání a v úplném za odevzdání
do milosrdenství božího. Tomu předchází ovšem úplná zpověď, úplná
lítost a mysli zkroušenost. Ser Brunetto vychází z myšlenky »všeobecného hříchu«, jemuž každý ze smrtelníků podléhá, a volá své
»mea culpa« hlasitě do světa, rozbírá všech sedm hříchů smrtelných,
kárá se, že mši vynechával a »otčenáš« se nemodlil, a přichází
v kap. XXV. až XXVIII. k úplné revisi všech vad, slabostí, přestupků, hříchů a zločinů, jichž se člověk dopouští. Máme v těchto
zpěvech úplné zrcadlo zpovědní člověka z XIII. století. Na konci
kapitoly této dotýká se — cítíme jak trapně a bolestně — Brunetto
Latini chlípnosti a. vlastní viny své — sodomitství. Činí to kajícně,
a můžeme říci, že to odbývá velmi delikátně a stručně.
Poslední kapitoly »Tesoretta« došly nás kusé. Ze zlomků těch
se dovídáme, že v pouti své přišel básník na vysokou horu, odtud
přehlédl celý svět a tvorstvo jeho a že se tu setkal s kmetem,
který nebyl nikdo jiný než slavný Ptolomaeus:
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Jenž hvězdářství je mistr
i moudrosti též všude.

Ptolomaeus dal básníkovi poslední poučení, které v starších
edicích bylo označeno zvláštním nadpisem: »Zde začiná povídáni,
jež poslal maestro Brunetto Rusticovi di Filippo*. Je to vlastně epilog
celé skladby, zahrnující kapitoly XXX.—XXXII.:
Co myslím teď, chci říci,
s tím k tobě jdu, ó druhu,
Rustico di Filippo . . .

I poslední kapitola jest zlomkovitá. Celek vyznívá bez silnějšího
harmonického akkordu.
Výslední soud o »Tesorettu« nemůže dle podaného obsahu
býti s nměleckého stanoviska příznivý. I když počítáme s dobou
a vším, co s tím těsně souvisí, shledáváme velmi málo vskutku poe
tických momentů v celé skladbě. Jediné snad místa Dantovi bližší —
snad právě touto příbuzností s velkým žákem ctihodného mistra
víc zajímavostí k nám hovoří než skutečnou svou cenou. A jediné
na místě svého pokání a lítosti své dostupuje Brunetto Latini
aspoň jakési poetické výše, ale i tu jak vysoko nad ním jest Dante
v analogické situaci, v ráji pozemském před zjevením Beatrice I
A právě tato místa nejvíce hlásají nám ten velký rozdíl mezi po
volaným básníkem a pouze obratným rýmařem. A když i připu
stíme, že i ty hlavní jaksi základní čáry komposiční — třeba ne
vědomky — bral Dante od svého učitele (jsou to hlavně základní
motivy celku obou: zbloudění v lese, setkání se zvířaty s celou
allegorií v ně vloženou, údolí knížat, zpověď a pokání Latiniho i se
zjevem závěrečným Ptolomaea, jenž mohl býti snad vzorem Katona
v »očistci« Dantově), jak je to v celku nepatrné proti celé velko
lepé komposici Dantově, proti té jeho takořka neomylné astronomické
a geografické a topografické přesnosti a určitosti, s jakými vyvŕšil
svou trojí říš, v které vyhranil celý současný názor o světě a kosmu I
Výsledek všeho jest, že Dante užil jistých linií z analogické
skladby svého předchůdce a učitele, ale na těch několika základ
ních liniích jaké vybudoval za to světy, jakými gigantickými stíny,
ano i postavami je oživil, jakým dechem pravé nesmrtelnosti ovál
pouhá jména zapadlých kronik a tradic duchem opravdu tvůrčími
Ciacco, Farinata, Francesca a Paolo, Pia Tolomei, Ugolino a jeho
synové — netřeba sáhati k jiným — jaké to životné a věčné po
stavy! A i tam, kde Dante jen registruje, jen se dotýká jmen, jak
umí málo slovy vdechnouti odumřelým stínům život! V tom je
právě velkým tvůrcem^ jímž učený Latini nikdy nebyl.
Jedno je víže: společný názor světa — byli oba děti jedné doby
— a pak z něho vyplývající personifikace abstrakcí prostřednictvím
allegorisování. V tom a v řadě některých údajů kosmologických neb
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přírodopisných styky jejich nejblíž se jeví. Ale i v těch, jak z po
slední části našeho rozboru bude zjevno, letí básník nad kompilá
torem »jako orel, jenž druhé předstihuje.« Uvidíme z posledního
oddílu, co Dante z »Pokladu« svého učitele prosté přebral, ale též
jak i to vytříbil a k básnické výši dovedl povznésti. A to je konečně
to pravé a rozhodující.
Výslednice po všem je vždy táž; Oba děti své doby až do
nejmenších podrobností, jeden předchůdce, ale pouze učený na svůj
čas sběratel a kompilátor, druhý žák — ale genius, tvůrčí duch
prvního řádu, básník svrchovaný.
Na tom můžeme přestátí a obrátíme zřetel k jiným pracím
Brunetta Latiniho.
Jsou to hlavně překlady. První část knihy Ciceronovy >De
inventione« s názvem »Retorica sera Br. Latiniho«, několik řečí
Ciceronových, kusy ze Sallustía a Livia. Ale nesolíme na tyto »pře
klady« klásti nijak měřítko naše. Tenkrát bylo překládání dost
často pouhé zpracování libovolné, místy rozředěné, místy zkraco
vané, dle vlastního vkusu, ba choutky překladatelovy. * Trefně tuto
methodu označil Nannuucci: »Avšak v těchto překladech, lze-li je
právem takto nazývati, nesmíme hledati přesnou věrnost k textu
původnímu, ani úplné ovládání smyslu a pochopení intencí
autorových. Každý ví, jak hrubí a nevzdělaní byli naši dobří staříci
v překládání a jak si při tom pomáhali vlastními nápady a rozmary.«
A takovým překladatelem byl i náš Ser Brunetto. Na nejednom
místě změnil smysl a odchýlil se značně od originálu; avšak po
važme, jak se tenkrát studovalo, jak málo textů a dosti nespráv
ných kolovalo v opisech, jak nebyl domácí jazyk vyvinut, aby vy
stihl všecky jemné odstíny a barvy originálu.
K překladům lze zařaditi též kompilátorské dílo Brunetta Lati
niho, nadepsané *Fiore di filosofi e di molti saví*, obsahující značný
počet anekdot a zpráv životopisných, jakož i hojné citáty a morální
průpovídky, čerpané z Pythagora, Demokrita, Platona, Epikura, Theophrasta, Seneky atd. Zdá se, že to zbytek bohatého materiálu, který
Brunetto sesbíral k svému velkému »Pokladu«, a který, tam neužit,
v této formě jest více nahodilým klasobraním z dlouholetého studia
mistrova. Traktáty Latiniho se nezachovaly. Pouze zmínky o nich
u starších spisovatelů leckde se dějí, a tu ještě jest pochybno, lze-li
zcela autorství jejich mu přičítati. Zmínka činí se hlavně o třech,
a sice o traktátu »O chudobě učenců«, o »Slávě hloupých pedantův«
rázu satirického a o »Pokání«, který však byl dle všeho jen prosaický výtah z »Tesoretta«, a sice od XXIII. kap., kde začíná »zpověď
Brunetta Latiniho«, u které jsme se s dostatek zastavili.
Konečně budYež zde uvedeny dvě původní vlašské básně Brunet tovy. Crescimbeni ze sbírky rukopisů zvané Ghisiana přepsal z kodexu,
kde prý jest více básní Latiniho, tento sonet:

Messer Brunetto Latini, Dantův předchůdce a učitel.
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Bych smělost měl, jaké mám vůle plání
a mohl s vámi mluviti kdes v skrytu,
jak láska ve stálém mě týrá citu,
já nesnášel bych tolik běd a lkáni.

Jak list se třese při každičkém vání,
tak já se chvím ve vašich očí svitu,
má všecka síla mizí bez soucitu,
mou žhoucí slast mi berouc, ó má paní!
Tu utíkám se k lásce, k pánu svému,
by za mne mluvil o vás s horlivostí,
o něze, z vás jež proudí srdci mému

Vás, paní, za to prosím v zdvořilosti,
bez hněvu slyšte jej a věřte všemu,
on pravdu řekne, ne lež, v počestnosti:
jak váš jsem, k čemuž síly nemám dosti.

Celým tenorem doby předdantovské zní tato skladbička, for
málně tím zajímavá, že je to sonet o patnácti verších, leda by
snad verš poslední se považoval za jakýsi počátek >cody<, ovšem
velmi stručné a nepropracované. Crescimbeni podotýká, že jest
v kodexu zmíněném básní Latiniho víc, a že jen, »přílišná žárlivost,
s kterou jest střežen«, přese všecko marné úsilí jeho a naléhání ne
dovolila, aby mohl otisknout! více básní Brunettových.
{ Druhá skladba je daleko cennější. Je to »žalozpěv či chvála
na’mrtvého«. Chiapparimu, odkud my obě básně překládáme, dodal
tuto skladbu markýz Andrea Tontoli, jenž ovšem ručiti musí za
authentičnost její; v rukopise zvaném »Corsiniana,« kde jest otištěna
kniha »Pataffio« není této básně.
Chvála mrtvému.

Ó bratře náš, jenž mrtev jsi a pochovaný,
v své lokty vlídné Bůh tě přijmi svrchovaný!
Ó bratře náš, bratrství jehož vřeié,
smrt vzala tě, musíme oželiti.
Bůh dej ti mír a odpuštění celé,
číms* urazil jej v tomto živobytí.
O duše, pospěš zem již opustiti,
v tvář Spasitele patřit v nebes brány.
K Marii Panně, ve velkém jež množství
andělů božích dlí ve světců klínu,
by Syna prosila, prosíme Božství,
by prominulo tobě každou vinu,
tvou touhu vyplnilo v ráje stínu,
až hříchu okovy ti budou sdrány.
Též Apoštoly i Evangelisty
a Patriarchy prosme, s Vyznavači,
bys získal svátou říš, tam vešel čistý;
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a jestli hyneš v očistcovém pláči,
kéž Bůh ti nebe otevřití ráčí,
ten přístav toužně všemi dožádaný.

Vy proste, prosíme vás, Mučenníci,
a proste Neviňátka v Panen roji
a Světice vy a vy Světci všicci,
již zvítězili jste v tom světa boji,
ať pro zásluhy Vaše upokojí
se duch, jenž od těla je odpoutaný.

Ó bratře, kříži svátému vzdán cele,
jenž v pamét Spasitele umučení
se bičová val’s hojně po svém těle
a k Bohu vznášel horoucí své pění,
kéž Spasitel, to hříchů odpuštění,
tě přijme, když tě vzal, ty milovaný!
Ó bratře náš, jenž mrtev jsi a pochovaný,
v své lokty vlídně Bůh tě přijmi svrchovaný!

Jest něco měkkého a divně dojemného v tom výrazu prosté
naivní víry. Něco jako reflex kající zpovědi z »Tesoretta*, ale bez
pessimismu, s celým klidem, jímž hovoří plně věřící duše středo
věká. I forma stojí za povšimnutí; jako v rámci o stejných rýmech,
veršem, jemuž říkali staří >ipermetro< (druh našeho alexandrinu),
je vložena šestiveršová sloka, jejíž závěrečný rým korresponduje
s rýmem rámcovým, a pět vnitřních veršů jest dost uměle spojeno
v obrazci zvukovém ababb- Vracejícím se rýmem každého 6. verše
každé sloky dosažena jest zvláštní zvuková kadence, jíž vyznívá
celek jako tichá a vroucí modlitba.
Po přečtení této jediné básně teprve přisvědčíme mínění
novější kritiky, že ser Brunetto Latini nebyl autorem obscénního
>Pataffia<.
(Konec příště.)

Palaethnologie Evropy.
Přehled důležitějších prací vydaných r. 1896.

Napsal Lubor Niederle.
Chci se pokusit podávati pod tímto titulem každý rok přehled
hlavních přístupných publikací a výsledků, jež se týkají vývoje evropských
národů v době starověké.
Vývoj ten je důležitým odstavcem celé historie Evropy. Poskytuje
základ k nazírání na celé pozdější dějiny — a doufám proto, že přehledy
podobné budou vhod historikům, a vedle nich archaeologům, linguistům
a ethnografům našim, kterým přece v jejich speciálních studiích tento
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vývoj národů musí vždy tvořiti pozadí. Také výsledkův, o nichž chci
referovati, nepodává jen véda historická, ale všechny právě jmenované
nauky. To mi budiž zároveň i omluvou, proč na počátku nebude mi
možno podávati přehled úplný, vše vyčerpávající. Jsou mnohé důležité
zprávy, jež zůstávají skryty pod titulem zcela speciálně znějícím, na př.
z oboru lingvistiky. Ale bude mojí snahou, abych vždy aspoň v násle
dovním obzoru opomenuté zase nahradil.
Podávaje tento první přehled, mám za vhodné rekapitulovat! stručně
celkový obraz, v němž jednotlivé dále uvedené práce budou vždy jaksi
detailnějším propracováním.
I. Ethnologii dob nejstarších objasňuje dnes pouze archaeologie s anthropologií. Celá otázka diluviálniho člověka v Evropě leží jen v jejich
rukou, a tak i počátky evropského lidstva vůbec. Že Evropa byla v této
předposlední době geologické zalidněna, není více spomo. Spor je jen
o to, byl-li tu člověk již před tím v době třetihorni^ jak vypadal a jak
vůbec povstal. Otázce té stále ještě tvoří podklad různé theorie o před
chůdcích člověka, postulované theorií evoluční a probuzené opět po
sledními nálezy Duboisovými na Jávě.
II. Obyvatelstvo, jež v době diluviální žilo v Evropě po rodinách
roztroušeno, rozmnožilo se během této, mnoho tisíc let trvající doby,
zdokonalilo svoji primitivní, kamenným nástrojem charakterisovanou
kulturu, a přešlo s tím do dalšího stadia geologického, spadajícího již
do období, v němž dosud žijeme, t zv. mladší doby kamenné {neoliihické\
Jest zcela vhodno tuto periodu archaeologicky vymezenou přenésti i na
národový vývoj Evropy, a to proto, že dle dosavadních bádání na
počátek i konec její spadají i dva důležité body vývoje ethnologického.
Počátek vyznačen je totiž pravděpodobným příchodem nového krátkolebého plemene, jež se dle všeho šířilo od východu k západu středem
Evropy až do dnešní Francie a, tvoříc takto centrální horizontální klín,
rozdělilo tím obvod starého dlouholebého obyvatelstva na dvě poloviny,
v jižní a v severní Evropě. Každá z nich nastoupila pak další samostatný
vývoj. Jižní polovina vytvořila během této doby neolithické onu sku
pinu národů, o nichž již máme první tradice historické : Ibery, Ligury,
Pelasgy, snad i praobyvatele Malé Asie — severní polovina, dle theorie,
k níž se přidávám, vyrůstala pod různými vlivy v nový národ praarijský^
jenž v centru svém, nalézajícím se v úvodí Baltického moře, pomalu se
i tělesně odlišil od skupin ostatních. *) Kdežto na př. u jižní poloviny
zavládl tmavý ráz očí, vlasů a pleti, zde na severu v centru uvedeném
vyvinul se ráz světlý, na kterém se účastnila velká část Praarijů. Během
této doby nastala však v obou polovinách starého obyvatelstva expanse
směrem k centrálnímu pásu horstev evropských. Zejména severní polo-

x) Těm ovšem, kdož dle starších mínění, soudí na kolébku asijskou^
spadal by do této doby příchod Arijů z Asie do východní Evropy, kde se.
zastavili a odkud pak rozešli, tak jak i »evropská« theorie líčí.
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vina, která se zatím i uvnitř diferencovala na řadu národů, začala se
koncem neolithu úsilovně šířit, původní jednota rozpadávat — a bylo
to právč asi na konci doby neolithické, kdy jednota praarijská defini
tivně již rozpadla se na řadu nových národů. Proto vhodno tuto archaeologickou dobu přenésti i sem.
III. V době následující, kdy zavládly v kultuře kovy obchodem
z Východu přinesené, nastal další rozvoj národů, jenž počíná býti již
jasněji osvětlován prameny historickými a jazykozpytnými; za to archaeologie počíná zde míti úkol podřízenější.
Do této třetí periody klademe totiž rozchod a definitivní rozsazení
árijských kmenů v Evropě, jímž se utvořil již onen ethnologický pod
klad dalším dějinám, a který v hrubých rysech zůstal po celou dobu
historickou. Mezníkem nejbližším stanovíme si asi dobu narození Kristova,
kdy počínají se silněji bouřiti vlny oněch posledních velkých změn, jež
přineslo s sebou starověké stěhování národů. Do doby takto vymezené
spadalo by nám tedy definitivní osazení Balkánského polouostrova Řeky,
Illyry a Thraky, odvětvení těchto do Malé Asie (Frygové, Arméni),
osazení Italů v Itálii, Galiu v staré Gallii, odkud se rozšířili do Britannie, Hispánie, Itálie, centrální Evropy a dále, pak prvotný rozvoj
Germanů od severních břehů po valné části dnešního Německa, a roz
štěpení Slovanů od Baltů, kteřížto kmenové se jinak nejméně hnuli ze
svých sídel původních. Sem spadalo by dále i ono záhadné objevení se
Etruskú (spolu i Raetů), hnutí skythosarmatské, finské a konečně i nej
větší část oné ethnologické diferenciace jednotlivých větví árijských
i nearijských na řadu menších kmenů v pozdější historii vystupujících.
IV. V době křesťanské nastaly z příčin různých poslední velké
pohyby vlastního »stěhování národů«, jež ovšem již delší dobu před tím
byly připravovány. Vedoucí úlohu vedle Říma, jenž romanisoval koloniemi,
převzali Germané a Slované. Sem spadají ony známé historické pohyby
těchto národů, kterými se takřka rozdělili o panství nad celou Evropou
a utvořili základ stavu nynějšího.
To jest asi obraz a přehled, který má býti předmětem našich re
ferátů. Pro snazší přehled a porozumění budeme se vždy říditi tímto
postupem, jak jsme jej právě naznačili s předesláním spisů rázu po
všechného.

I. Rok 1896 nebyl sice slabý na publikace v tomtó oboru, ale větší,
celkové práce nevyšlo. Zejména touha po důkladném díle povšechném,
jež by celý ethnologický vývoj staré Evropy předvádělo na základě
dnešní nauky, zůstala i r. 1896 nesplněna. Jako není řádné knihy o staro
věkém zeměpise od doby vydání Kiepertovy knihy příruční, tak chybí
j řádné celkové zpracování ethnologic od doby pokusů L· Diefcnbacha
a Ch. Steuera a j. Mnllenhoffova práce zůstala nedokončena, a známé
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dílo D* Arboise de Jubainville^} ač má neocenitelné přednosti jako
snůška historického materiálu, jest přece příliš jednostranné řešeno,
a musí se ho používati jen s opatrností. Ostatné ani ono není celé.
Za to upozorňuji aspoň na znamenitou bibliografii, kterou o starovéké zeměpisné literatuře (a zároveň i ethnologické) počíná uveřejňovali
mnichovský professor E. Oberhummer ve Wagnerové zeměpisném sbor
níku.2) Prvá část, vyšlá r. 1896, obsahuje literaturu jihových. Evropy
za r. 1890—95 a může proto sloužiti i za jakýsi úvod k tomuto na
šemu přehledu. Nedostatek speciálního slovníku starého zeměpisu a ná
rodopisu vyplňuje aspoň z části nové vydání Pauly-hQ reální encyklopedie
starověku redigované od G, Wissowy^) kde za spolupracovnictví W.
Tomaschka, G. Hirschfelda, E. Oberhummera, C. Wachsmutha, C. Patsche,
Ch. Hůlsena atd. přihlíží se důkladně i k ethnologii. A. Keane ve své
ethnologii věnoval 14. kapitolu celkovému přehledu vývoje kavkazské
ra<jy.4) Zde je vhodno poukázati i na výborné třídění celé předhistorické doby Evropy od prof. 7. Woldřicha^6) a to z příčin již z ho
řejšího přehledu vysvítajících. Hodí se dobře i pro systém vývoje ethnologického. Z povšechnějších prací methodických není mi dosud známa
přednáška D. Brintona o tom, jak ethnologie pohlíží, vlastně pohlížeti
má na historii. 6)
II. Pro poznání nejstarší periody lidstva evropského publikováno
bylo celkem málo. Uvádím aspoň přednášku prof. 3. Ranka^} na sjezdu
německých anthropologů v Špýru, úvodní přednášku R. Virchowa tamže,
kde se dotekl několika anthropologických otázek staré germánské
ethnologie, pak článek G. de Mortilleta^} v němž obhajuje známé své
theorie o předchůdci člověka v Evropě, v nějž plně věří, a důležitější
článek G. Hervé-a^) o ethnogenii Francie, v němž rozebírá nejstarší
anthropologické prvky národa francouzského. — Zajímavý byl v mi
nulých letech pokus prof.
Kollmanna a G. Sergiho rekonstruovat i pro
Evropu zvláštní prvotníplémě trpasličí, takové asi, jaké se předpokládá
x) ďArbois de Jubainmlle^ Les premiers habitants de 1’Europe ďaprěs
les écrivains de ľantiquité et les travaux des linguistes. Paris I. 1889. II.
1894. (II. vydání). — 2) E, Oberhummer. Bericht über Länder- und Völker
kunde der antiken Welt. (Geograph. Jahrbuch. Bd. XIX.) Gotha 1896. —
3) Pauly^ Real-Encyclopaedie der klass.t Alterthumswissenschaft. Heraus
gegeben von Georg Wissowa. Stuttgart (Metzler). Bd. I. 1894. II. 1896 (až po
heslo Barbaroi). — 4) A. H Keane. Ethnology. Cambridge 1896. Stran 442. —
5) Über die Gliederung der anthropozoischen Formationsgruppe Mittel
europas mit Rücksicht auf die Kulturstufen des Menschen (Sitzungsber. der
k. böhm.jGes. d. Wiss. Math. CI. 1896. XI. S Českým výtahem. — 6) I). Brinton.
An ethnologist's View of History. An Adress before the Annual Meeting of
the N. Jersey Hist. Soc. (Philadelphia) 1896. — ") J. Ranke. Der fossile
Mensch und die Menschenrassen. (Correspondenzblatt der deutsch, anthr.
Ges. 1896. p. 151.). — 8) G. de Afortület. Précurseur de l’homme et pithécanthrope (Revue mensuelle de ľécole ď anthropologic 1896 p. 305.). — 9) G^
Hervé. L’ethnogenie des populations fran^aises (tamže p. 97.).
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1

pro Asii a Afriku na základě zbytků dosud žijících. Oba badatelé došli

i
I
i

k tomu jednak na základě nálezů trpasličích koster z doby kamenné
u Chevroux a Schaaffhús, jednak z toho, že se mikrocefalní hlavy
na různých místech Evropy stále udržují. Hlavní práce o tom vyšly
dříve v letech 1894 a 1895, sem spadá dodatečný referát Rankův na
sjezdě špýrském. *) Pokus, spojití záhadný kmen Guančů na ostrovech
Kanárských s diluviálním obyvatelstvem Evropy (plemenem cromagnonským), obnovil Hanuš Meyer ve dvou pracích.2) Práce Chalumeauovy*)
o původu obyvatelstva švýcarského sám neznám. Arthur Evans v přednášce na sjezdu britské associace pro rozvoj véd v Liverpoolu r. 1896
dokazoval, že původ světlého plemene evropského hledati dlužno v Brintonové Eurafrice, totiž kraji tvořeném kdysi jižní Evropou a severní
Afrikou. 4)
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III. Zajímavou prací jednající již o období neolithickém jest Filipa Salmona fi) výčet nálezů různých typů lebečných z neolithických hrobů Francie.
Jeho výčet 688 lebek, ač více jen mechanický, ukazuje dosti jasně,
jak plémě krátkolebé tvořilo v neolithu klín do Francie vražený od
východu až k čáře spojující Alpy přímořské s Cotentinem, a sice klín
utvořený ze dvou proudů, severnějšího od Rýna, a jižnějšího, přišlého
od Švýcar.

Sem také asi nejlépe připojíme spis Ch. Lenthérica $) o nejstarších
migracích před Alpami a výborný anthropologický článek R. Liviho^) o rozložení výšky těla a komplexe v Itálii, v němž snaží se ukázati, že Itálie,
jak z rozložení výšky souditi můžeme, obydlena byla dvěma plemeny,
jedním vysokým v Benátsku, Toskáně, Emilii, Lombardsku — druhým
nízkým v Sardinii, Abruzzách, Apulii a Sicílii. O původ brachycefalní
raqy v Tyrolsku zajímal se mnoho Fr. Tappeiner. 8) Výsledky rozsáhlých
svých zkoumání uveřejnil právě v knize >O obyvatelstvu Evropy a Tyrol«,
Hlavním výsledkem je, že rázu mongolského a tudíž i původu asijského
(na což mnozí soudili) u těchto středoevropských krátkohlavců nenašel.
Tvoří samostatný komplex v střední Evropě, a patří k nim staří Rhaetiové a Illyrové.
!) Correspondenzblatt der deut. anthr. Ges. 1896 p. 96. — 2) H Meyer,
Die Insel Tenerife (Leipzig 1896) str. 324; a článek »Über die Urbewohner
■der Canar. Inseln.« (Festschrift Bastians 1896). — ’) Μ. L. Chalumeau, Les
races et la population suisse. Rapport présenté ä la réunion annuelle des
statisticiens officiels. 19 str. Berne 1896. Srv. ref. L’ Anthropologie VII. 590.
— 4) A. J. Evans. La question ď Orient en antropologie. L’Antropologie
VII. p. 686. — 5) Ph. Salmon. Děnombrement et types des cranes néolithiques
de la Gaule. (Paris 1896.) Stran 76. — 6) Charles 'de Lentheric. L’ homme
devant les Alpes. Paris (Pion) 1896. XII -j- 48° str. — 7) Ridolfo Livi. Geogratia et orografia della statura e del colore dei capelli e degli occhi in Italia.
(Archivio per T antropologia. 1896. — Ref. v Buschanové Centralblattu. 1897
p. 34.) — 8) Franz Tappeiner. Der europäische Mensch und die Tiroler.
Meran 1896. 53 str. Ref. Virchowa v Zeitschr. f. Ethnol. 1897 p. 36.
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O starém obyvatelstvu Hispánie, hlavné fiascích (Iberech) uveřejnil
práce Dr. T. Aranzadi. *) Collignon 2) a de Folin. 3)
Otázka původu a pravlasti Arijů jest od let sedmdesátých, kdy se
poprvé začalo úsilovněji bojovat pro theorii původu evropského, stále
na denním pořádku, a nemine roku, aby o ní nevyšlo prací několik,
často i obšírných. Rok 1896 výjimečně je slabší. Vedle práce Ujfálvyho^)
aspoň svým materiálem důležité, mohl bych tentokráte ukázati na 14. ka
pitolu Keanovy ethnologie, dále uvedenou knihu Kretschmerovu a svoji
práci o původu Slovanů. Keanova kniha jest sice v celku svěže a pře
hledně psána, ale není bez chyb v jednotlivostech. A jednou z nich je
i jeho náhled na původ kmenů árijských. Tyto rozděluje na př. ve dvě
původem odchylné skupiny. Jednu severní s Germany a Slovany má za
vlastní Arijce >xantochroidní«, druhou arisovanou, do níž klade Helleny,
Kelty, Italy, Etrusky, Frygy, Armence, Thraky, Illyry, Albánce a Indoirany
připojuje k Semitům a Hamitům! — Práci svoji o původu Slovanů0»
uvádím zde proto, že, ač řeší speciálně původ Slovanů, vyrůstá přece
z řešení celé otázky árijské. Dle hypothesy svrchu již vyložené před
stavuji si, že v okrsku Arijů vyvinujících se ze starých praobyvatelů
v severovýchodní Evropě na rozsáhlém území mezi Baltem, Labem,
Karpaty a Horním Donem vyvinulo se centrum nového tělesného typu
světlého, a na tom že participovaly ty části Praarijů, z nichž se později
vyvinuli Germané, Gallové a Baltoslované, v menší míře již ostatní.
Tím jsem ovšem tělesně Slovany sblížil velmi s Germany oproti jiným
theoriím, které Slovany a Kelty od Germanů od kořene oddalovaly. —
Nová práce Hampelova6) o době měděné v Evropě je důležitá dato
váním konce doby neolithické k r. 2000 př. Kr. Za to chybně datuje
C. Torr^) květ doby t. zv. mykenské v Řecku do prvního tisíciletí př. Kr.
V článku o obchodu neolithickém ukázal Alfred Götze®) hlavně na
dvě obchodní cesty spojující staré Durinsko se severem, 1. vedoucí k ústí
Odry přes Potsdam, 2. k Hamburku a Šlesvíku. Důležito proto, že
směry obchodních cest byly jisté z větší části i směry stěhování národů.
O řadě předarijských kmenů na západě a jihozápadě Evropy vy
kládá Μ. Sarmento^) ve výkladu básně Festa Aviena. Exkursy ethno-

!) T. Aranzadi. Consideraciones acerca de la raza basca. (Euskal-Erria
1896. Srv. ref. Ľ Anthropologie VIL p. 588.) — 2) Collignon. Les premiers
habitants de l’Espagne d’aprés Μ. d’Arbois de Jubainville. Sciences biologiques 1896. — 3) de Folin. Atlantes et Basques. Note sur cette race.
Biarritz 1896. — 4) Ch. de Ujfálvy. Les Aryens au nord et au sud de I’HindouKouch. Paris. 1896. - 5) L. Niederle* O původu Slovanů. Studie k slovanským
starožitnostem. Praha. 1896. — 6) J. Hampel. Neuere Studien über die Kupfer
zeit. (Zeitschrift für Ethnologie. Berlin 1896 p. 91.) - 7) C Torr. Memphis and
Mycenae. An examination of Egyptian chronology and its application to the
early History of Grece. Cambridge 1896. Srv. ref. v Č. Museu Fil. 1897 p. 54. —
8) Götze A. Über neolithischen Handel. (Bastians Festschrift. Berlin 1896.) —
9) M. F. Sarmento. Festus Avienus. Ora maritima. 2. vyd. Porto. 1896.
str. 164. Srv. ref. R. Virchowa v Zeitschr. f. Ethnol. 1896. 234.
Č. H. iu. Č.
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logické jsou často příliš odvážné. Jest jim věnována II. část spisu
(str. 61 — 162). Jedná se tu hlavně o Albionech severní Britannie, již
dle spis, přišli tam podle Dunaje z Malé Asie, a pak o Ligurech, známém
sporném kmeni, jenž mu přišel od severu ze Skandinávie, a jiných
ještě kmenech hispánských.
Pro otázku rozchodu evropských Arijů považuji za nejdůležitější
práci r. 1896 Kretschmerův 1) úvod do dějin řeckého jazyka. Pod tímto
odborným, ba těsným titulem skrývá se velmi mnóho látky pro histo
rika a ethnologa. Spisovatel, vylíčiv v prvních pěti kapitolách kriticky
své stanovisko vůči dosavadním pracím o kolébce, původu a nejstarší
kultuře Arijů, přechází pak k výbornému líčení, jak se jihoevropští Arijové
jazykově differencovali, jak se rozešli a definitivně usadili ve svých
sídlech balkánských a maloasijských. V kap. 7. jedná o Thrácích a
a Frygech, v 8. o Illyrech, v 9. o Makedoncích, v 10. o obyvatelích
Malé Asie a v 11. o praobyvatelích Řecka. Jest to spis výborný,
plný detailů zajímavých, třebas sporných, o nichž nám nelze zde se rozhovořiti. — Zajímavý výklad o rozchodu Arijů z baltské kolébky podal
též hr. Zeppelin-Ebersberg^) v přednášce v Curychu konané. — Pro
jednotlivé otázky, týkající se prvotních osudů kmenů árijských, uvádím
ještě přednášku E. Oberhummera 3) v anthropol. společnosti mnichovské
>o mykenské periodě a počátcích řeckého národa*, v níž se staví na
stanovisko E. Meyera, dle něhož nositeli mykenské kultury byli již Ře
kové, ovšem ještě nevyvinutí v ten ráz, jejž nám historie podává. —
Povstání římského národa vyložil v úvodě k svým čtením V. 7. Modestov^ Fr. Pullě^} v stati o starých italských národech (v Marinelliho
velkém zeměpise) ukázal pěkné, jak se dosud shodují italské dialekty s rozlo
žením starých kmenů, Č. Truhelka^) kustos musea v Sarajevě, poukázal
na starodávný ústroj hlavy, jaký nosí ženy bosenské v okresu srebnickém, jenž úplně odpovídá známé starověké čapce fryžské a ukazuje
tím na stopu starého ethnického spojení, v němž kdysi byli Frygové
s balkánskými národy. O kmeni illyrském Japudů (dle Strabona vlastně
zároveň illyrském a keltském) podal článek K. Patsch 7) na základě ná
lezů několika votivních kamenů, nalezených v Bosně. Jest tu zároveň

1) Dr. Paul. Kretschmer. Einleitung in die Geschichte der griechischen
Sprache. Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht) 1896. Stran 428. — 2) Über
die ethnogr. Verhältnisse in der heutigen Schweiz während der Zeit des
Bestehens von Pfahlbauten, (Buschanův Centralblatt 1897 p. 65.) — 3) Dr. Eugen
Oberhummer. Über die trojanisch-mykenische Culturperiode und die Anfänge
des hellenischen Volkes. (Correspondenzblatt der d. anthr. Ges. 1896 p. 6.). —
4) AfodecTo«» B. Μ., OópasouaHie pmicKoň pacbi u yc.iOBiii piiMCKaro BCJimia.
(/K. M. H. H. 1896 květen 1.) V ročníku předešlém měl stať o Faliscích. —
•s) G. Matinelli, La terra. Vol. IV. (Milano 1896) str. 467—500. — 6) C. Truhelka, Die phrygische Mütze in Bosnien. (Zeitschrift für österr. Volkskunde
II, p. 172.) (Otisk z Wiss. Mittheil, aus Bosnien und Herzegowina.) — 7) K.
Patsch. Japodi. (Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. VIII. p. 113.)
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mnoho nových dat zeměpisných o starém Illyriku. Sal. Reinach^) na
základě studií G. Patroniho hledí z rázu řady staré keramiky původu
messapijského potvrditi starou legendu Herodotovu o příchodu Japygů
a Massapiů do Itálie z ostrova Kréty. Skytskými vlivy na střední
Evropu zabýval se P. Reinecke?) při čemž se na základě archaeologie
staví proti iránskému původu kmene, jemuž se připisují t. zv. staro
žitnosti skytské. Článek nabádá k pracím dalším. Méně cenné jsou
výklady Zaborowského3) o různých záhadách jihoruské archaeologie a
ethnologie a práce V. A. Maškova o Skytech jihoruských.4) O historii
kmene galského napsal knihu mi dosud neznámou 77 MoRi^re,ö)
o Etruscích článek A. Lefevre.Má je za Pelasgy.
K staré ethnogenii germánské přispěl známý berlínský bibliothekář
Dr. G. Kosinna 7) studií o předhistorickém rozvoji Germanů v Německu
pomocí applikace archaeologických dat na zprávy historické a linguistické.
Přijímaje za kolébku Arijů střední Podunají, soudí, že se odtud Germané
vystěhovali na sever, odkudž teprve později se zpět šířili po Německu.
V době kamenné seděli západně od Odry, v Meklenburku, Šlesvíku,
Holštýnu, Jutsku a jižním Švédsku. Šíření bronzové kultury norské je
zároveň i šířením Germanů. K horní Odře a Visle do Slezska dostali
se během VI. a V. st, vytisknuvše odtud starší tam usazené Slovany
(Herodotovy Neury). Známá skupina polí popelnicových muže však býti
jen germánská nebo keltská. — Týž základ, více se zřetelem k výkladům
kmenových jmen a zejména k tradici o staré tripartici Germanů, má
jiná jeho práce o eťhnologickém postavení Germanů,8) obsahující pole
miku s K. Müllenhoffem. Menší články uveřejnili R. Much^) o starém
německém kmenu Falchovariů v dnešním Westfalsku a R. Hansen 10)
o stěhování něm. kmenů na Cimberský poloostrov.
Z prací Slovany se zabývajících vedle své svrchu uvedené práce
uvádím málo cenný článek A. Lefevra^) o původu Slovanů na základě
starších zpráv historických, neznámou mi jinak práci Chojnovského i'2)

x) Sal. Reinach, La Créte, ľlllyrie et ľltalie Méridionale. (ĽAnthropologie
VII. p. 536.) — 2) Paul Reinecke, Die skythischen Alterthümer im mittleren
Europa. (Zeitschrift f. Ethnologie 1896 p. 1.) Berlin. — 3) Zaborowski. Du
Dniestre ä la Caspienne. (Bulletins de la société ďanthropologie. Paris
1896 p. 81. (Suite.) — 4) MoŠkov F. A. Cxiien h hxt» coimcmchhiikh 6paKÍňuu.
Cjíäm 3TiiXi> HapoíOBt bi» name BpcM/r. BapniaBa. 1896. Ref. Český Lid VI. 391. —
5) H Molliere. Introduction á ľhistoire des Gaulois, Proto-Celtes, Celtes
et Galates. Étude critique des plus recentes découvertes de ľ archéologie,
de la linguistique et de ľantropologie. Lyon (A. Cote) 1896. — ®) A. Lefevre,
Les Etrusques (Revue de Linguistique) Paris 1896. — 7) Dr, G. Kosinna.
Die vorgeschichtliche Ausbreitung der Germanen in Deutschland (Zeit, des
Vereins für Volkskunde VI. 1896 p. 1.). — 8) Týz. Die ethnologische Stellung
der Ostgermanen. (Indogerm. Forschungen VIL seš. 3 a 4). — 9) R. Much,
Falchovarii. Zeitschr. f. deut. Alterthum. XL. 1896 p. 295. — 10) R. Hansen,
Über Wanderungen germ. Stämme auf der cimbr. Halbinsel (Globus Bd. 70.
Nr. 9.). — n) Andre Lefevre, Les origines slaves (Bulletins de la soc. d’anthr
Paris 1896 p. 351.Y —
XbuuoecwÄ H. A., KpaTKia apxeoj. cbIachía o npeAKaxi»
C.iaBHH'i» n Pycn. Bun. I. KieBt 1896.
16*
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o předcích Slovanů na Rusi a široce založenou práci V. Florinského *)
o starých Slovanech, jíž vyšel r. 1896 druhý díl. Bude to velká práce
o staré kultuře slovanské, bohužel hned z předu postavená na zá
kladech chybných. Spisovatel velice pilné sebral data archaeologická,
jež poskytuje východní Rus a záp. Sibiř, sestavuje je v objemné kapi
toly, z nichž se o nálezech těchto končin, jinak tak nepřístupných,
mnoho dovídáme, ale to jest vše, co je tu positivního. Základní stano
visko spisovatelovo, jenž v končinách těchto vidi a priori zároveň pra
vlast Slovanů, kulturu, kterou jsme zvykli přičítati jednak vlivům
finským, jednak iránským a mongolským, prohlašuje pak za vlastní kul·
turu slovanskou, a národy, kteří ji z vnitra Asie na západ šířili, za různé
větve slovanské — vzbudí asi značný odpor a nedůvěru. Jest ostatně
zřejmě viděti, že o předhistorii Evropy je spisovatel málo poučen.
K spisu se ostatně jinde vrátím obšírněji.
Pro prvotní differenciaci slovanského národa má zvláštní zajímavost
úvodní přednáška akademika L. Stojanoviče^) o povstání srbského národa,
ne však tak sama sebou, jako stanoviskem, jaké k ní a k otázce této
vůbec zaujal prof. V Jagič.3) Kdežto Stojanovič na základě Hirtovy
ideje o povstání jazyků árijských smíšením s různými praobyvateli
Evropy také povstání srbského jazyka datuje teprve do doby, kdy se
část Slovanů přistěhovala na Balkán, zde s Illyry pomísila a tím vyvinula
zvláštní srbský jazyk, — Jagič ostře se obrací proti tomu a dokazuje, že
differenciace počala dávno již v původním slovanském svazku.
V záhadách poutajících se k nejstarším dějinám ruským povstali
noví dva badatelé t. zv. stanoviska slovanského. První jest M, Pavlov,
jehož první díl staré ruské historie, ač má více ráz knihy školní a popu
lární, chválí referáty v ruských odborných časopisech. V otázce varjagoruské je pro slovanský původ Rusův. Druhý jest varšavský historik
prof.
Filevič,4) jenž také vydal loni první díl své staré ruské historie.
Oba spisy se mi dosud do rukou nedostaly. O Filevičovu však zmíniti
se mohu krátce aspoň na základě obšírného a kritického referátu Jagičova6) a pak na základě starších jeho prací o uherské Rusi, jež byly
jen předběžnými ukázkami uvedené historie. První díl dějin staré Rusi,
právě vydaný, nese titul fúzemi a obyvatelstvo
*
— a také jest jen
geograficko-národopisným rozborem. Základem je po příkladu Naděždina
a Kočubinského ukázati, že největší a hlavní úloha při počátcích ruského
státu náleží onomu nevelkému území ruskému, jež se dnes pod Karpaty
rozkládá v Uhrách. Obraceje se ostře a neprávem proti škole norman-

*) ^AopuHCKiů B, M. TlepBortbiTHbie C^aBaue no naMaTHnKaMT wxt äohciuopnaecKOŠ /KH3hh. Tomsk. I. díl 1894. II. díl 1896. — a) CrojaHoeuA, IIpucTynua
aKaACMCKa Šece^a. (rxact cpncxe aKaA-) Bělehrad 1896. — 3) K Jagič (Archiv
f. slaw. Phil. XIX p. 269). —
Ä Af. PyccKaa HCTOpia ott> ApeBHiAuiHX'B
BpeMeaT* (862—1362.) Tomt> I. VIII -f- 405 str. Cena 1 r. 50 k. Moskva 1896. —
ä HcTopia ApesneA PycH. Tomi I. Teppnropia n načešeme. Varšava
1896. 8° X-J-383 stran. — 6) V. Jagič, Archiv f. slaw. Phil. XIX. p. 230.
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nistů (hlavné Kunikovi), staví se Filevič na stanovisko národní, nejsa
však s to positivní výsledky školy druhé vyvrátiti. (Také Šafařík došel
u Fileviče nepříznivého posouzení a Šembera pochválen). Říše ruská
prý nevzala svůj počátek na severu, nýbrž zde od Karpat. Kraje na střed
ním Dunaji jsou prý pravlastí Slovanů, kraj podkarpatský vlastí Rusů
a zároveň centrem Slovanstva. Jelikož se mi kniha dosud nedostala do
rukou, upozorňuji zatím tímto na její bohatý obsah, ale zároveň na vý
sledky z valné části pochybné. Známý Dm. Samokvasov^) znovu vyložil
své theorie o počátcích Rusi.
Zbývá mi ještě řada spisů obsahem svým více spadající v dobu
po Kristově narození. Z nich nejobsažnéjšf a nejdůležitější jest monografie R. Loewe2) o zbytcích Germanů na březích moře Černého. Vedle
známé práce Tomaschkovy a Braunovy jest tato práce nejdůležitějším
prozkoumáním toho, co se stalo s Germany (Goty, Heruly) na Černém
moři. Snaha spisovatelova nese se k tomu, aby dokázal, že zbytkové
Germanů na Krimu, Tamanu, v Kavkaze a v Malé Asii nejsou Gotové,
jak ze zachovaných jmen (na ně přenesených) se soudilo, nýbrž Herulové, severní Germané, ne východní.
Starou historií západních slovanských národů zabývají se články
F Řežábka^) o markomanských válkách a prof. J. Sloupského^) o době,
kdy Slované osadili končiny západní. Sloupský, opíraje se o poslední
výzkumy archaeologické, dokazuje znovu časné vniknutí Slovanů na Mo
ravu a do Čech před nar. Kr. Věc ovšem není tak jista, jak si to
představuje; klade se přílišná váha na pochybný nález michelský. O germanisaci Slovanů polabských vyšly dvě nové práce německé Simonsfelda^)
a E. SchultzehoP)
Zde lze uvésti i dobrý, ač příliš polonisující počátek práce 5?.
Drzaždžynského^} o slovanských místních názvech v Pruském Slezsku.
Má za úkol stanovití starou hranici mezi Čechy, Poláky a Srby lužickými
a počíná krajem Hlubčickým. O slovanských koloniích v Bavořích pojednal
J. Sepp.8) Zprávy o Slovanech z Jornanda a Nestora vypsal znovu Fr. Sasinek.9)

*) X· CaJt(w«aco65, lIscJiiiOBaHÍa no ucropiu pyccKaro npaßa. I. KpHTHuecxiA
o63opT roopiň ÄorocyAap. 6brra pyccKHXt CaaBjnri». Mockba 1896. — Ä) Dr. R.
Loewe. Die Reste der Germanen am schwarzen Meere. Halle. 1896. XI + 269
str. — 8) £>. Pe&caöeKt MapKOMaHHcxin boAhm. 3an. Hoßopocc. Yhhb. 1896. Ref.
Pam arch. XVII p. 366. — 4) J. Stoufsky, Kdy osadili Slované západní
krajiny? Výroční zpráva gymnasia v Kroměříži 1895—96. — 5) Simonsfeld,
Geschichte der Germanisirung des Herzogthums Pommern. (Schmöllers Staatsund Sozialwiss. Forsch. 1896). — 6) E. O. Schultze. Die Coionisierung und
Germanisierung der Gebiete zwischen Saale und Elbe. Leipzig 1896. — 7) 5/.
Drzazdzynski. Die slaw. Ortsnamen des Kreises Leobschütz. Leobschütz 1896.
Srv. ref. Dr. Polívky v Jagičově Archivu 1896 p. 288. a Článek Drzaždžynského ve Wisle 1896 »Slowiaňske nazwy miejscowosci na Šlazku.< — 8) J.
Sepp. Ansiedelung kriegsgefangener Slawen oder Sklawen in Altbayern und
ihre letzten Spuren. München (Μ. Pössl) 1896,— 9) Fr. K Sasinek. Pravek Slo
vanov. 1. Jemandes. 2. Nestor. Sborník mus. spol. Turč. sv. Martin I. p. 13.
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Zajímavé dvé práce archaeologické, důležité pro objasnění styku ně
meckých kmenů s Římany v době kol narození Kristova, podali H. Jentsch *)
popisem hrobů nalezených u Sadendorfu v Lužici (kr. Guben) a Max von
Chlingensperg^) popisem hrobů římského rázu od Reichenhallu v Bavořích. Na sjezdu bavorských anthropologů a archaeologů v Norimberce
(29.—31. května) přednášel Schirmer o tom, jak se obyvatelstvo Frank vy
tvořilo z různých starých kmenů německých a Slovanů.
Pro historii styků Slovanů, Litvanů a Germanů s Finy velmi důležitá
jest nová práce A. Snelbnana o baltických Finech v době jejich samostat
nosti. 3) Vykládá historii finských kmenů v Pobaltí až po doby, kdy Ger
máni dobyli baltských provincií, opíraje se hlavně o práce Thomsenovy.
Článek o utvoření dnešního obyvatelstva uherského, obsahující však
jen povšechné myšlenky s hlediska maďarského napsal A. Hermann.^)
Cennější je práce prof. Bernarda Munkdcsiho^ i o původu jména Ugor,
Uher a pod., v níž soudí, že jméno toto vyvinulo se z plnější formy
ongru, jak zachována je u některých Slovanů a přenesena i na západ
Evropy. Při tom však dokazuje, že název tento není ve spojení se jménem
Ingra, kterým se označuje část záp. Finů, jak chtěl Budenz. Maďaři
byli nazváni Uhry omylem od cizích podle svých starých sousedů tu
reckých Ogrů. Také kmen podkavkavzský, zvaný u Byzantinců Onogundur,
je původu bulharského (tureckého). — Počátky těchto turanských národů,
kteří zasáhli v době historické velmi účinně i do Evropy, zabývá se
ještě práce E, Parkera
a Leona CahunaJ) Obé jsou mi však ne
přístupny.

Francouzské školství vyšší za doby revoluce.
Napsal Fr. Drtina.

(Pokračování.)

Na třetím stupni (ěcoles spéciales v departementech, nikoli ve
všech) navrhuje Talleyrand vzdělání odborné, potřebné zvláště
stavům, jichž úkol a zodpovědnost ve společnosti občanské jsou
!) H Jentsch Das Gräberfeld bei Sadendorf und die jüngste Germanen
zeit der Niederlausitz Guben 1896. Mit 78 Abb. und 4. Tafeln. —
Max
von Chlingensperg, Die röm. Brandgräber bei Reichenhall in Oberbayern.
Braunschweig. 1896. 66 str. mit XXII Taf. — 3) »Finska Fornminnesföreningens Tidskrift. 1896. XVI. p. 1—136. s něm. resumé. Srv. ref. v Buscha
no vě Central blattu. 1897 p. 39. — 4) A. Hermann, Die ethnographische
Gestaltung der Bevölkerung Ungarns. (Ethnol. Mitth. aus Ungarn. V. p. 1.) —
5) Dr. B. Munkacsi, Ursprung des Volksnamens »Ugor<. (Ethnol. Mitth. aus
Ungarn. V. p. 7.) — 6) Edw. Harper Parker, The origin of the Turks. The
English hist. Rewiew. 1896 p. 431). — 7) L. Cahun, Introduction ä l’histoire de
’Asie. Tures et Mongols des origines ä 1405. Paris 1896. Stran 516.
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největší. Budou to tedy školy, v nichž se bude studovati na
kněžství, právnictví, lékařství a vojenství. Všechny tyto tři stupně
školství veřejného jsou však povahy odborné a praktické. Nad ně
má býti povznesen vlastní orgán činnosti vědecké * Ľinstitut
national des Sciences*^ šiřitel principů a zákonodárce method
ustanovený, aby doplňoval vzdělání a přispíval k rychlému po
kroku vědeckému. *)
Ústav tento má > sjednocovat! všechny lidi vyššího nadání
v jedinou, úctyhodnou rodinu mnohonásobnou korrespondencí
i dobře upraveným příslušenstvím, a pojiti všechny pracovny,
knihovny veřejné i sbírky jak darů přírodních tak děl uměleckých
a památek dějinných k jednomu místu ústřednímu, ústav ten má
tvořiti ze živlů roztroušených a budov osamocených celek velko
lepý, jednotný, jenž by ukázal světu, i co dovede filosofie pro
svobodu i jaký vděk úctyplný přináší svoboda filosofii«. Ústav ten
jest toliko jediný v Paříži pro celou Francii, nadaný mocí zákono
dárnou v oboru činnosti vědecké.
Tímto prfljektem nejvyššího ústavu vědeckého v Paříži postavil
se však T. na jednostranné stanovisko tuhého centralismu v životě
vědeckém, pokud ve školství má býti zastoupen. Dle návrhu jeho
zajisté, kdo chtěl se oddati vědecké práci, nezbytně musil za své
bydliště zvoliti Paříž, kde o všechny potřebné pomůcky ovšem s do
statek mělo býti postaráno.
Vrchní správu všeho školství chtěl Talleyrand svěřiti moci
výkonné. Zvláštní kommisse čítající šest členů králem jmenovaných
měla míti nejvyšší dozor nad veškerým školstvím. Nedůvěra k moci
výkonné za doby sboru ústavodárného stále rostoucí, dalekosáhlost
celého projektu i pravděpodobně veliká výše výdajů s jeho usku
tečněním spojených zavinily usnesení ze dne 26. záři 1791 o odkladu
tohoto návrhu.
Následující shromážděni zákonodárné nepřijalo projektu Talleyrandova, nýbrž ustavilo kommissi novou (Comité ďinstruction
publique), z níž vyšel jiný projekt na opravu školství veřejného,
jehož původcem byl Condorcet. Condorcet v celém přemýšlení
svém, jak se nám jeví zvláště ve hlavním jeho spise (Tableau
historique des progres deľesprit humain)^ vychází od základní ideje
zdokonalitelnosti a pokroku lidstva. Soustava školství národního
má pak býti jedním z hlavních orgánů, jímž pokrok tento se usku
tečňuje. Má-li však pokrok tento býti všeobecný, má-li jím člově
čenstvo dospívati jaksi k ideelní nesmrtelnosti, je nutno, aby
i školství bylo všem přístupno, aby i do vrstev nejnižších a nej
chudších z něho sálalo světlo osvěty a teplo mravní důstojnosti.
Jen národ ve školách odchovaný v ideách nových, jež revoluce

x) Liard L’ens. sup. I. str. 135.
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přinesla, osvojí si její úspěchy, udrží si svobodu a rovnost; národ
však, jehož vzdělání by bylo zanedbáno, upadá v anarchii aneb
despotismus. »Ústava svobodná, jež by neodpovídala všeobecnému
vzdělání občanů, zničila by sebe samu po některých bouřích a
zvrhla by se v některou z oněch forem vlády, jež dovedou mír
zachovati v národě neuvědomělém a zkaženém«. Éroto stejně jako
Talleyrand horuje pro všeobecnost školství, chce, aby nejen v kantonech jednotlivých, nýbrž v každé vesnici se 400 obyvateli existo
vala již škola obecná. V plánech učebních, jak zejména pro školy
střední je stanovil, zračí se snaha těžiště učení přenésti z nauk
literárních na vědy přírodní; při tom usiluje, by záhy pečováno
bylo o vzdělání politické a společenské mládeže. Školství však má
býti popřán život samostatný a rozvoj nezávislý, státu nenáleží
nikterak stanovití ni dogmata náboženská ni nauky politické, jež
by mládeži měly býti vštěpovány, stát má respektovati jednotlivce
a vědom si býti, že veškeré uniformování zabíhá v bezmyšlenkovitou
rutinu.
Condorcet chtěl míti pět stupňů školství veřejného vůbec. Prvé
dva (écoles primaires a écoles secondaires) podávaly by vzdělání
elementární, rovnajíce se celkem našemu školství obecnému. — Střed
ními školami chtěl míti instituts, ústavy, jichž úkolem bylo by při
pravovat! k určitým povoláním společenským, jimž vyššího vzdělání
je třeba, jakož i k vlastní produktivně práci vědecké. V předmětech
učebných vědecké-vzdělání, zvláště v mathematice a fysice, má míti
převahu nad humanitním. Co do methody, má rovněž vyučování
po třídách býti nahrazeno přednáškami samostatnými (cours). Před
nášky tyto, z nichž si studující dle vlastního uznání mohou voliti,
jsou rozděleny ve čtyři skupiny: 1. vědy mathematicko-fysikální
(mathematika, fysika, chemie, přírodopis); 2. vědy morální a poli
tické (analyse vjemů a ideí morálních, methodologie věd čili logika,
všeobecné zásady ústav politických, základy zákonodárství, ekonomie
politické, obchodních nauk, zeměpis, filosofické dějiny národů);
3. upotřebení věd v uměních a řemeslech (srovnávací anatomie,
nauka o porodnictví, veterinářství, umění vojenské, o principech
řemesel a umění); 4. literatura a krásná umění (theorie krásných
umění, mluvnice všeobecná a stilistika, jazyky klassické a moderní).
Hlavní vadou plánu tohoto pro střední školy jest předčasná specialisace, jež by nedopouštěla žactvu nabyti potřebného vzdělání
přípravného. Není to školství střední, nýbrž spíše snížené školství
vysoké. — Na stupni školství vysokého jsou Condorcetovi lycea
(lycées), na nichž všechny vědy v plném rozsahu mají býti před
nášeny. Všechna odvětví práce vědecké mají zde býti jednocena,
vlastní činnost produktivná budiž horlivě pěstěna a o náležité roz
šíření výsledků práce vědecké bedlivě pečováno. Lycea dělí se
v tytéž čtyři skupiny jako školství střední. Celý projekt Condor-
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cetův školství středního i vysokého má převahou povahu velko
lepého, encyklopaedického zařízení vědeckého.
Zavrcholením všeho a souhrnem vespolné vědecké práce má
býti * Societě nationale des Sciences et des arts*. Tato jest jednak
nejvyšší instanci vědeckou, ale zároveň vrchním sborem administra·
tivnýtn nad veškerým školstvím. Úplná nezávislost školství na vý
konné moci státní a organisace autonomická byla vůdčí ideou
projektu Condorcetova, jíž se tento v podstatě lišil od návrhu
Talleyrandova. V této société mají býti zástupcové všech škol
francouzských, ona každoročně sboru zákonodárnému má podá
vat! zprávu o pokroku věd a stavu školství veškerého. Každý
stupeň školství má v čele ředitelstvo, jež je jmenováno stupněm
vyšším, takže vše je závislé posléze na oné společnosti nejvyšší,
jež sama toliko svobodně se doplňuje.
Protivníci projektu tohoto viděli v organisaci této nebezpečí,
že by z něho vzniknout! mohla aristokracie duševní, jakási »církev
akademická«. Tak ani projekt tento nad diskussi akademickou
se nepovznesl a realisace nedošel. K myšlénkám jeho však veškeré
pokusy další stále se vracely.

V.
Nastala doba konventu. Se všech stran s netrpělivosti naléháno
na konečnou úpravu záležitostí školských.
Smýšlení v konventu nebylo nikterak souhlasné. Bylť složen
ze živlů příliš různorodých, než aby jednotnosti v názorech o po
třebách školských dalo se docíliti. Kdežto přívrženci filosofie, encyklopaedisti a ideologové, usilovali o to, aby školství stalo se důle
žitým orgánem vědecké práce a nejvyšší stupeň jeho ohništěm
osvěty a vzdělanosti, jež by odtud vyzařovaly do všech vrstev ná
roda, byli v konventu mnozí, kdo v úzkoprsé svobodomyslnosti
spatřovali v organisaci vědecké práce a autonomickém zřízení
školství národního nebezpečí nové aristokracie. V celku hlavní
péče věnována v konventu školství obecnému jakožto důležitému
základu a záruce národní výchovy vůbec. Rabaud-Saint-Etienne
tohoto stanoviska omezeného se zastával slovy: »Národ žádá od
nás školy, nikoli kolleje.« Nenávist proti ústavům dosavádním a
bývalému řádu školskému vůbec zostřovala ovšem ještě prudkost
útoků lidových republikánů na vše, co souviselo se vzděláním vyšším
širším vrstvám lidovým nepřístupným. Národ skládá se z individuí
úplně rovnoprávných, budiž tedy i školství jeho úplně jednotné,
stejnorodé a rovnocenné.
Vůdčí myšlénky Talleyrandovy a Condorcetovy o všeobecnosti
výchovy školské došly však mezi tím uznání všeobecného. V novém
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projektu, jejž Lanthcnas zde přednesl, znovu se žádá, aby škola
zřízena byla v každé obci čítající aspoň 400 obyvatelů. Zároveň
však zmáhalo se přesvědčení, že stát jest oprávněn školství úplně
v rukou míti, že dítě především státu a pak teprve rodině náleží,
a že tudíž má stát svrchované právo říditi jeho výchovu a vyučo
vání. Revoluce francouzská, jež hájila původně samostatnosti
individuelní, jež proti absolutismu samovládnému tak důrazně vy
máhala volnost a rovnost jednotlivých občanů, zapřela zde sebe samu.
Stát a národ jsou vším, dítko má s mlékem mateřským již ssáti
lásku k vlasti, a to umožní se jen, bude-li výchova jeho se díti
pod dozorem státní moci. Z tohoto zvláštního stavu myslí vy
světluje se toliko, že návrhy dobrodružné a chimérické jako Lepelletierův, o němž níže promluvíme, vážně byly diskutovány. Zapo
mínáno tu naprosto, že školství na nižších stupních nutně před
pokládá školství vysoké, z něho čerpajíc posilu a jím jsouc vlastně
umožněno. Kde by jinak byla záruka zdatnosti a schopnosti stavu
učitelského ?
Konvent ustanovil nejprve zvláštní kommissi (Comité ďinstruction publique), s počátku složenou převahou z Girondinů. Tito
přijali celkem za svůj projekt Condorcetův, o němž s některými změ
nami zprávu podal r. 1792 mathematik Romme. S mnohých stran
vytýkáno mu, že nedbá principu rovnosti, usiluje o vědeckou hier
archii. Všem občanům má býti poskytnuta možnost vědění a nikoli
vyhrazena toliko třídám privilegovaným. Bancal des Isnards chce
míti vedle škol obecních, kde dítko by se naučilo povinnostem
člověka i občana a prvním základům věd a umění, toliko školy
ústřední (écoles centrales), jednu v každém departementu, »des depôts
propres ä perfectionner les Sciences et les arts<, kde všechny druhy
věd a umění by byly pěstovány. Šlo mu o to, aby i vzdělání vyšší
bylo přístupno všem a nebylo omezeno na několik předních měst.
Úpadkem Girondy znemožněno také uskutečnění těchto návrhů,
a vrchu na čas nabyly směry zcela jiné. Ve výboru školském po
dali nový návrh Siéyes a Daunou, s nimiž se sdružil i LakanalS)
Školství vysoké budiž úplně zrušeno a ustanoven jediný druh škol
přístupných každému jednotlivci a podávajících minimum vědo
mostí všeobecných (čtení, psaní, počítání, základy geometrie, fysiky,
morálky a znalosti řádů společenských). Na sto obyvatelů má při
padat! jedna taková škola. O rozkvět a pokrok věd a umění nemá
dle návrhu tohoto povinnost pečovati národ, jsou to věci luxuriosní, jež samy v sobě mají dostatečnou sílu životní, a rozšiřování
jich horlivosti jednotlivců má býti zůstaveno. Jediným privilegiem

l) Projet de décret pour rétablissement de 1’instruction publique podal
jménem výboru Školského konventu Lakanal ve schůzi dne 26. června 1793.
C. K Daunou Essai sur 1’instruction publique 1793.
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učenců má býti jích genius 1), a obdiv, jímž národ je ctí, nejvyšší
odměnou. Nákladem státním má býti vydržováno toliko školství
všem občanům společné. Národu není potřebí učenců, ale svobod
ných občanů; učenci nejsou praví republikáni.®) Ani návrhy tyto
nebyly přijaty; i k nim pojily se stejné obavy před možnou ně
jakou učenou aristokracií. Navrhovalť Daunou, by školství bylo spra
vováno zvláštní kommissí ústřední, jež by byla zároveň orgánem
dozorčím, složenou ze 12 členů sněmem volených. V kommissi této
spatřovali Jakobini vznikati novou korporaci na státě nezávislou,
novou akademii aristokratickou, jež by svými odbory po celé Francii
rozvětvenými ohrožovala všemoc a svéprávnost státu.
Ježto nemohlo se takto dojiti žádoucí shody, zvolena kommisse
užší, šestičlenná, z Montagnardů složená, a jí svěřen úkol vypra
covat! návrh organisace školství veřejného. Šlo především o zřízení
školství obecného. Zde nejprve nadšeného ohlasu došel návrh Lepelletiert™, jejž po tragické smrti původcově též R^bespierre přijal
za svůj. Plán tento pojící zásady výchovy Spartské s paedagogickými naukami Platónskými stal se po jistou dobu pravým nadšeně
hlásaným evangeliem regenerace národního školství. Stát má nejen
nepopěrné právo, ale i svátou povinnost pečovati o výchovu a vzdě
láni všech občanů. Všechny dítky obého pohlaví, od 5—16 let bez
výminky společně mají býti živeny, vychovávány a vyučovány v domech
obecních, v kázni přísné navykajíce životu a práci, lásce k vlasti a repu
blikánskému smýšlení. Na školách těchto byly by předměty učebními
čtení, psaní, počítání, nástin dějin národů svobodných, základy mo
rálky a principy ústavy, nauka o hospodářství domácím a polním.
Náboženství positivně má dítko poznávat! až po 12. roce. Výchova
má býti přísná, potrava frugální bez vína a masa, vedle učení má
býti mládež navykána též práci hmotné, zvláště na poli. Lepelletier
však uznával též, že i péče o rozkvět věd jest povinností státu.
Pro vzdělání vyšší, jež má býti nákladem státním poskytováno vy
braným nadaným jednotlivcům, navrhoval po vzoru Condorcetově
zříditi školy vyšší, instituty a lycea. Zmíněný výběr nadaných učňů
pro vyšší školy tyto měl se díti přísně a nestranně. Z 50 dítek
vždy jedno s nejlepšími schopnostmi buď vybráno volbou přísnou.
Dítky ty buďte po čtyři léta zvláště vychovávány nákladem repu
bliky, z nich pak polovina nejnadanějsích dále budiž vzdělávána
v institutech po dobu pěti let, z těch pak dále zase polovina nej
více vynikajících má v lyceich docházet! po další čtyři roky vzdělání
nejvyššího. Návrh Lepelletierův vedle povahy své ve značné míře

L) Jean· Bon-Saini-André. Sur 1’éducation nationale. — 2) Správně však
v návrhu tom ukazováno, že školství učiní pokrok jen, povznese-li se stav
učitelský. Charakteristické bylo ustanovení tohoto návrhu, aby učitel při
veřejných slavnostech nosil medailli s nápisem »Celui qui instruit est un
second pěre<.
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utopické chyboval i tím, že radikální změnu tuto usiloval inaugurovati bez meškání, takřka přes noc, a nedbal při tom různých před
sudků a zvyklostí dosavádních.
Návrh Lepelletierův v šestičlenné kommissi přijat nebyl. Na
mítáno proti němu zvláště, že třeba šetřiti práva rodičů k dítku,
a že nebylo by správno dítko v útlém věku zbavovati dozoru ro
dinného. Jednání končilo se kompromisem Dantonem navrženým,
jímž prohlášeno, že zřízeny budou nákladem státním ústavy ná
rodní, kde dítky zdarma budou živeny, vychovávány a vyučovány,
vedle toho však bude možnost, aby rodiče, kteří nebudou chtíti
dítek svých svéřiti ústavům těmto, mohli je posílati do zvláštních
tříd na učení. Ani tento kompromis nebyl proveden. Tak reforma
školská stále byla odkládána, dosavadní pak ústavy, zvláště univer
sity, živořili dále klesajíce neustále více. University r. 1793 nebyly
sice ještě zrušeny, stále na ně byli jmenováni professoři, ale neměly
již žádných studentů a byly zbaveny svých statků a výsad, své
nezávislosti a samostatnosti. Teprve 15. září 1793 stalo se usnesení,
jímž university se zrušují. Toho dne zvláštní deputace občanstva
Pařížského a okolního žádala v konventu, aby konečné stalo se již
rozhodnutí o školství vyšším. I usneseno, aby mimo školy obecné,
o jichž organisaci konvent dále se chce ještě raditi, byly zřízeny
v republice tři stupně školství vyššího, první pro vědomosti ne
zbytné řemeslníkům a umělcům různého druhu, druhý pro ty, kdo
věnují se jiným povoláním společenským, a třetí pro čistou vědu.
Spolu usneseno, aby kolleje a fakulty dosavádní byly zrušeny.1)
Zrušení universit zákonem tímto vyřčené bylo však den na to
zastaveno, a tak ve skutečnosti ovšem ve stavu velmi zbědovaném
trvaly staré university až do zákona přijatého 25. února 1795,
o němž níže bude řeč. Většina členů konventu neuznávala potřebu
náhrady za zrušené university, spatřujíc ve školství vyšším převahu
živlu vědeckého a tím nadvládu učených a vzdělaných nad prostým
lidem neméně nebezpečnou nežli panství aristokracie rodové. Jde
prý o zřízení starých akademií pod novým jménem, a lidu se chce
namluviti, že k šití bot jest kompasu třeba. Projekt institutů a lyceí
’) Usneseni to zni takto (sv. Liard o. c. I. str. 187): >La Convention
Nationale, sur la petition qui lui a 6t6 prdsentöe par la deputation de Paris,
les districts ruraux, la commune, les sections et les sociötes populaires y
räunies, d6cr6te: »Independamment desöcoles primaires, dont la Convention
s’ocupe, il sera etabli, dans la Röpublique, trois degrös progressifs d’instruction; le premier pour les connaissances indispensables aux artistes et ouvriers
de tous les genres; le second pour les connaissances ultgrieures, n^cessaires
ä ceux qui se destinent aux autres professions de la sociätö, et le troisi&me
pour les objets d’instruction ,dont l’ötude difficile n’est pas ä la port^e de
tous les hommes« ... »Les colleges de plein exercice et les Facultös de
thöologie, de mädecine, des arts et de droit sont supprimöes sur toute la
surface de la Röpublique.«
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stále příliš připomínal ideje Condorcetovy i narážel na odpor velmi
tuhý. Jedině v tom byla shoda všeobecná, že dosavádní školství
vyšší má býti zrušeno. Co v náhradu za ně zaříditi, o tom mínění
naprosto se rozcházela. Toliko Bazire měl odvahu zastati se zájmů
vědy a ukázati k velikému politickému významu jejímu pro obhá
jení vlasti i zvenčí ohrožené.1) Avšak hlas jeho byl ojedinělý, a kon
vent zrušiv předchozí své usnesení, definitivní rozhodnutí o zřízení
nového školství odložil o tři dny.
Výbor školský byl zároveň rozšířen ze šesti na devět členů
a vypracoval novou předlohu, v níž ideje Condorcetovy o nutnosti
vyššího vzdělání a vědecké práce byly úplně potlačeny a zaujato
výhradně hledisko praktičnosti a užitečnosti. O projektu referoval
Romme 20. října 1793. Navrhoval jmenem rozšířené kommisse, by
byly zřízeny dva druhy škol, jeden pro prvé vychování, určené
zájmům a potřebám individuelním, druhý pro vychování postupné,
vyšší, sloužící potřebám společenským. Ovšem potřebu výchovy
individuelní nebylo snadno určití. Kommissi se to také nepodařilo.
Navrhla posléze nesrovnanou pestrou směs různých vědomostí, které
posloupně na jednotlivých stupních mládeži měly býti vštěpovány
a dohromady tvořily malou encyklopaedii, obsahujíce jazyk ma
teřský, jazyky klassické i moderní, dějiny morální, politické, prů
myslové a obchodní všech národů, právo přirozené, ústavní, znalost
zákonodárství, přírodopis, fysiku, chemii, mathematiku, mechaniku,
kreslení, pak nauky o potravě, oděvu, bydlení, vše to zřetelem
k člověku, jakožto individuu s konečným cílem sebezachování a
ochrany naproti všem vlivům škodným a nebezpečným. Školy ony
druhého řádu, sloužící potřebám společenským, měly se v kon
krétním provedení vlastně státi školami professionelními.
Ani tento projekt nebyl uskutečněn. Přestalo se na některých
zlomkovitých opravách. V kommissi samé však již naléháno dů
razně, aby se přikročilo konečně k úpravě definitivní národního
školství a aby o ní vedle 9členné zmíněné kommisse školské pra
covala a porady konala též kommisse zvolená z výboru pro obecní
blaho {Comité du salut public)^ jenž se tehdy těšil všemocnému,

1) Bazire, přívrženec Dantonův, promluvil tehdy v konventu tato slova:
»Občané, shodli jste se všichni při nejedné příležitosti, že filosofie spůsobila
revoluci. Neméně jisto jest, že vědy (les hautes Sciences) mohou upevniti
zřízení republikánská. Zdali zevrubnou znalostí taktiky vojenské nezjednáme
si úctu svých sousedů, a zdali právě mathematika nevzdělává dobrých inže
nýrů, dobrých dělostřelců? Zdali pomocí astronomie neprojíždí se říše mořská ?
Ať upadne Francie v barbarství, ať studie vědecké jsou zanedbávány, přijde
ctižádostivec a bez námahy spoutá ševče, jenž bude znáti toliko svůj střevíc,
i sedláka, jenž dovede říditi toliko svůj pluh. Mocnosti cizí, zvláště Anglie,
nepřejí si ničeho více, nežli abychom schválili neblahý blud, jenž se nám tu
na odiv staví; blahopřály by si předem vidíce, že sami jim připravujeme pro
středky, jimiž by nás jednou zotročily.« (Sv. Liard I., 191.)
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neomezenému vlivu, složen jsa převahou z Jakobinů. Porady obou
těchto kommiss braly se však různým směrem, a výsledky jich byly
přirozeně spolu neshodný. Kdežto výbor školský vrátil se ke starším
svým návrhům a obnovil ideje Condorcetovy, jak již r. 1792 Rommem
změněny a zastávány byly, hájila ona kommisse výboru pro obecní
blaho práv jednotlivce a svobody občanské proti všelikému vsahování se strany státu: stát nemá prý povinnosti ani práva školství
zřizovati, to náleží výhradně péči jednotlivců. Oba návrhy dostaly
se do plena konventu, a nejprve vznikl spor prudký o to, který
z nich dříve má býti projednáván. Při sporu tom však již věcný
obsah obou byl diskutován. Přívrženci výboru pro obecní blaho
a limine zamítali zřízení institutů a lyceí: jimi by povstal stát ve
státě, církev učenců a vzdělanců, kteří by s pohrdáním pohlíželi
na lid. »Předstírá se bázeň« pravil Thibaudeau, »aby republika
neupadla v barbarství, ale Řekové nebyli barbary a přece neměli
placených professorů.« Školy vyšší nákladem státním vydržované
stávají se postrachem tehdejších republikánů. S emfasí volá Jay
Saint-Foy: »Co chcete učiniti z těchto škol ? Tolikéž pevností, v nichž
byste uzavřeli příští generace jakožto poslední naději tyrannie.«
Z projevů těch a všech jiných mluví zjevná předpojatost a nepřá
telství proti vědě, které vysvětliti možno toliko tím, že Robespierre
připravoval svou diktaturu, svůj pontifikát a v odporu svém proti
vědě a encyklopaedii 18. století stotožňoval atheismus s filosofií
i odsuzoval obé jako veřejné nebezpečí. Jakobini stali se církví, jíž
Rousseau a Robespierre byli veleknězi a kteří vůbec prohlašovali,
že véda nemá býti předmětem péče státní správy, nýbrž zůstavena
úplně iniciativě soukromé. Korporace vědecké se svými privilegii
byly dle přesvědčení tehdejšího hrobem svobody individuální, ari
stokracie vědecká zdála se býti nebezpečnější nežli šlechta rodová
a plutokratická. Svobodu individuelní v oboru kulturním podporo
vat! a povznášeti státu ovšem náleží, nikoli však ustavovat! sbory
akademické, společnosti vědecké — zkrátka školskou hierarchii.
Zvláště zpravodaj kommisse Bouquier přímo proskriboval ustavení
sborů vědeckých a organisaci vyššího školství státního. »Či mají
národové svobodní potřebu kasty spekulativních učenců, jichž duch
těká neustále po stezkách ztracených, ve krajině snů a chimér?«
Nejkrásnějšími a nejužitečnějšími školami jsou dle něho schůze ob
čanské, sezení okresů a rad městských, organisace to, které se vy
vinuly samostatně a povzneseny jsou nad veškeré zastaralé statuty
akademické. K čemu školy právnické? »Zákony mají býti jedno
duché, jasné a v malém počtu; mají býti takové, aby je mohl
každý občan snadno s sebou nositi.« S mnohých stran jakožto
slibný a účinný prostředek výchovný doporučovány slavnosti ná
rodní (les fétes nationales), jimž mládež má býti přítomna. Sám Robes
pierre považoval je za instituci, která má tvořiti podstatnou sou
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část národní výchovy.1) Později k návrhu Daunouovu ustanoveno
sedm takových slavností: slavnost založení republiky, slavnost mladosti,
slavnost manželství, vděčnosti, rolnictví, svobody a slavnost starců.2)
Národ celkem svým, ve svých shromážděních má vychovávat! ge
nerace příští a nepřipustit! vznik jakýchkoli korporací školských
v středu svém. Bývalý kapucín Chabot hlásal: »Nesmíme oživiti aristo
kracii učenců a filosofů, chceme-li demokracii sansculottců; ne
smíme poskytnout! městům žádných výsad nad venkovem; až bu
deme míti zákonník občanský přístupný všem občanům, nebudeme
potřebovat! zástupců ni advokátů ni učenců.«
Tak konvent dlouho, zvláště r. 1793 potácel se mezi spoustou
návrhů a odchylných mínění o úkolu školství a vědy. Ba, ani
o školství obecném, jež hlavně bylo předmětem stálých a pilných
porad, nedocílilo se shody jednotné. Hned ukazovalo se k právu
rodičů, hned zase bylo úplně popřeno a dítky svěřovány přímo
výchově státní. Tak abbé Grégoire nechtěl slyšeti o výchově veřejné
a hlásal, že dítky nemají býti odváděny z lůna své rodiny. »Pří
roda jest rozumnější nežli my . . . Nic nenahradí dobrotu otcovu
ni něžnost matčinu.3) Danton nebyl důsledný: jednou varoval před
veškerým donucováním k návštěvě školní, jindy zastával these, že
dítky náležejí dříve republice nežli svým rodinám, i že má stát
pečovati o jich výchovu a vzdělání.4) Ba Bar^re vynášel práva spo
lečnosti bez míry. »Dítky náležejí rodině všeobecné, republice, dříve
nežli mohou patřiti rodinám zvláštním.« A Rabaud-Saint-Etienne
dovozoval, že myšlénka vlasti a národa má oduševňovali a posvě
covat! veškerou výchovu veřejnou. Vlast jest slovo, které dítě ve
škole stále má slyšeti. Do rukou nemají dítky dostávati map svě
tových, kde vlast jest jakoby ztracena uprostřed ostatních států,
nýbrž toliko mapu vlasti, obklíčenou řetězem pevností, naplněnou
bohatými městy, kde by veliký obraz vlasti jevil se jim v její jed
notě a síle. Rodiče mají býti zbaveni přímého působení a dozoru
na dítky: zvláštní veřejný sbor, složený z mužů a žen starších 60ti
let, bude rozhodovati o odměnách i trestech, kárati líné, nedbalé,
neposlušné, chváliti a odměňovat! pilné, poslušné, učelivé.6) A tato
idea vlasti ve výchově národní měla býti podporována různým
směrem. Vzpomenuli jsme již výše národních slavností. Stejný cíl
mělo také úsilí, aby odstraněna byla nářečí a frančina spisovná
vešla v užívání všeobecné. Konvent vydal i provolání o věci té
k národu, v němž se praví: »Znalost a výlučné užívání jazyka fran
couzského jest těsně sloučeno s udržením svobody .... Občané,
kéž posvátná horlivost nadchne vás, abyste zapudili ze všech krajin
!) Rapport de Robespierre ze 7. května 1794. — a) Compayré o. c. II.
str. 307. — 3) Moniteur 11. srpna 179 í — 4) Moniteur 14. prosince 179'. —
5) Moniteur 22. září 1793, srv. Compayré o. c. II. str. 306.
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francouzských nářečí, která jsou jako by cáry (lambeaux) feudality
a památky otroctví.«·1)
Tak dlouho trvaly úrady o příštím útvaru školství národního
aniž vedly k výsledku positivnímu. Školství samo mezitím živořilo po
strádajíc takřka všech nutných podmínek činnosti úspěšné a zdárné.
Různými zákony a nařízeními byla znenáhla odstraněna všechna
privilegia, jimiž různé druhy škol za starého regimu byly nadány.
Universitám bylo již r. 1789 (zákonem ze dne 4. srpna) odňato právo
vybírání desátků a jiných poplatků, když pak 3. listopadu 1789 pro
hlášeno, že statky církevní mají propadnout! konfiskaci, byly jen
provisorně, do odvolání (»quant ä présent, et jusqďä ce qu’il eút
été autrement ordonné par le corps législatif<) vyňaty z opatření toho
statky kollejí a ústavů vzdělávacích vůbec. Opatřeními těmi a jinými
příjmy universit a kollejí zmenšily se citelně, i viděl se sněm zákono
dárný 29. května 1792 nucena, aby ministerstvu vnitra poskytl určitou
summu (200.000 1.), by z ní ústavům potřebným byly poskytovány
subvence. Dne 18. srpna 1792 byly zrušeny všechny řády mnišské, a
tak přestala též existovat! celá řada škol jimi vydržovaných. Toliko
školy samostatné, na nich nezávislé živořily dále — ale administrace
nejednou neprávem konfiskovala i jmění institucí takových. Postavení
učitelstva za těchto poměrů bylo velmi neutěšené; platy byly vyměřo
vány libovolně a často svévolné zadržovány. Zákonem ze dne 8. března
1793 nařízeno přímo, že statky kollejí a škol mají býti prodány, že
ústavy samy přestanou dostávati jakékoli podpory státní, ale stát že
převezme úkol vypláceti pravidelné služné professorům i učitelům a
starati se o udržení budov školních. Personál učitelský uváděn stále
u větší područí úřadů politických, v jichž ruce musil přísahati, a jež
vykonávaly dozor nad vyučováním; ony ustanovují příjmy, navrhují
jmenování učitelů. Dne 15. září 1793, jak již vzpomenuto, byly zá
konem zrušeny všechny university i kolleje »na celém povrchu re
publiky«, ale zákon ten měl platnost toliko jeden den. Lycea a in
stituty zřízeny nebyly, konvent nedospěl k žádnému definitivnímu
rozhodnutí o otázce školské, ale staré instituce všemi těmito opa
třeními byly nicméně zasaženy měrou značnou. Mnohé přestaly
existovat! přes odvolání zákona, jiné trvaly dále ve stavu velmi
zbědačeném. Toliko fakulty medicínské a právnické dávaly o sobě
nepatrné známky života, zkoušejíce a udílejíce hodnosti akademické.
Znenáhla se o nich ani nemluví, a zákon ze dne 7. ventôsu r. III.
(25. února 1795), jenž zrušil všechny kolleje, o existenci universit
a fakult vůbec již ničeho neví.2)
*) Provolání datováno ze dne 16. prairialu r. II. (sv. Compayré o c. II. 308.).
— *) Chap. 3. art. 3. zní: >En conséquence de la présente loi (zákonem jsou
zřizovány školy centrální) touš les anciens établissements consacrés ä ľ instruction publique, sous le nom de colligts et salariés par la nation, sont et demeurent supprimés dans toute 1’étendue de la république.«
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VI.

Takto za doby konventu vyrojila se celá řada návrhů v pří
čině jednotné úpravy školství, ale každý z nich, sotva se objevil,
narazil obyčejně na tuhý odpor. Dílo reformy stalo se úspěšným
teprve, když byla 9. thermidoru odstraněna hrůzovláda Robespierrova. Od dosavádních opatření negativních, od dekretů zrušujících
jednotlivé druhy škol ze starého regimu zbylé, mělo se nyní pokročiti k reorganisaci positivní.
Hlavně šlo ovšem konventu o školství národní. Práci naší
náleží vytknouti jen povšechné zásady jeho, jakožto základní sou
části jednotné organisace školské.
Zákon ze dne 12. prosince 1792 stanovil, že školy obecné
budou tvořiti první stupeň výchovy národní, poskytujíce vědomostí
všem občanům nezbytných. Učitelé na nich ustanovení mají se nazývati instituteurs. Počet škol takových byl určen zákony ze dne
30. května a 8. června 1793, jímž stanoveno, že škola obecná bude
ve všech místech majících 400—1500 obyvatel a má býti navštěvo
vána i od dítek vzdálených nejvíce 1000 sáhů (toises). Úkol učební
stanoven rovněž všeobecně. Mají tam býti pojaty vědomosti obča
nům nutné, aby »vykonávali svá práva, plnili své povinnosti a dobře
spravovali záležitosti domácí.« Podrobněji úkol učební stanoven
teprve zákonem ze dne 30. vend. an II (21. října 1793). Dle toho
mají poskytovat! škóly obecné první výchovu fysickou, morální
a rozumovou, jež by dovedla vyvinouti v žactvu mravy republikán
ské, lásku k vlasti a chuť ke práci. Odstavec pak 3. stanoví po
drobně:
»Učí se mluviti, čisti, psáti jazykem francouzským. Jsou poučo
váni o znacích ctnosti, které ctí nejvíce muže svobodné a zvláště
o znacích revoluce francouzské, nejschopnějších, aby duši povznesly
a učinily je hodnými svobody a rovnosti. Nabývají některých vědo
mostí geografických o Francii. Znalost práv a povinností člověka
a občana sděluje se jim příklady a vlastní zkušeností. Seznamují
se s prvními pojmy o předmětech přírodních, které je obkličují,
a o přirozeném působení živlů. Cvičí se v užívání čísel, kompasu,
přístroje nivellačního, měr a váh, páky, kladky, měření času. Jsou
přítomni často pracím na poli i v dílnách, a účastní se jich, pokud
to jich věk dovoluje.« Zákonem ze dne 29. frim. — 5. niv. II.
(19—25. pros. 1793) prohlášena svoboda a veřejnost vyučování
národního.
Konvent se stará zvláště o vhodné knihy učební pro stupeň
nejnižší. Rodiče neb zástupci jich jsou povinni posílati dítky do
škol obecných. Dítě má tam vstupovat! ve věku od 6—8 let a vytrvati ve škole aspoň po tři léta po sobě. Rodiče nedbající tohoto
Č. Č. H. III.
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příkazu, budou v prvém případě odsouzeni k pokutě rovné čtvrtině
daní, jež platí. Opakuje-li se nedbalost ta, jest pokuta zdvojnásob
něna, ba v dalším jsou rodiče takoví považováni za nepřátele
občanské rovnosti a mohou býti odsouzeni ke ztrátě práv občan
ských až na dobu 10 let.
Program a plány učební byly podrobněji stanoveny již zákonem
ze dne 27. brum. III. (17. listopadu 1794). Dle něho jsou před
měty učebními na školách obecných 1. čtení a psaní, 2. prohlášení
práv člověka a ústava, 3. základy nauky o republikánské morálce,
4. základy jazyka francouzského, mluveného i psaného, 5. počty
a měřictví, 6. nauka o hlavních jevech a nejobyčejnějších produk
tech přírodních. ’)
Tak v době konventu o školství obecném mnoho uvažováno
a zařízeno. Zvláště Lanthenas2} a Lakanal vším úsilím zasazovali
se o jeho úpravu.
I byl přijat v ústavě z 5. fruct. r. III. (22. srpna 1795) zvláštní
odstavec (Titre X), v němž jsou vyjádřeny všeobecné zásady, dle
nichž školství na stupni nejnižším má býti zbudováno. Jsou to
zvláště tyto články:
ČI. 296. V republice jsou školy obecné, ve kterých se žáci
učí čisti, psáti, základům počtů a morálky. Republika pečuje o ná
klad za ubytování učitelů těmto školám představených.
ČI. 297. V různých částech republiky jsou školy vyšší nežli
školy obecné, a to v počtu takovém, aby byla aspoň jedna ve dvou
departementech.
ČI. 298. Pro celou republiku jest Institut national mající úkol
sbírati vynálezy, zdokonalovat! vědy a umění.
ČI. 299. Různé ústavy veřejného školství nejsou k sobě v po
měru podřaděnosti ani administrativní korrespondence.
ČI. 300. Občané i soukromé společnosti mají právo zakládati
soukromé ústavy výchovné a vyučovací, a přispívat! tak k pokroku
věd a umění.
Články těmi jsou vyznačeny povšechné zásady organisace
školské. Školství má býti dle toho svobodné, t. j. jednotlivec může
školy zakládati, ale státu v první řadě přísluší povinnost jich zři
zování i jich správy. Školy tyto mají býti institucemi státními beze
všelikého monopolu, bez výsad, beze všech vztahů mezi sebou.
Školy veškeré jsou závislé toliko na moci vládní: tato stanoví jich
činnost i dohlíží na ně. Stát má stanovití programy i plány učební.
Vyučování mělo býti souhlasné pro obě pohlaví, tato však
v různých třídách, od sebe oddělena.3) Článkem 297 položen základ

*) Moniteur 28. brumaire an III. — 2) Názory své o úpravě národního
školství vydal ve spise ^Bases fondamtntales de Iinstruction fublique^ —
8) Dle návrhu Lakanalova bylo zároveň stanoveno, že žáci obecných škol
mají pod vedením učitelů a jednoho zástupce obecní rady navštěvovat!
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ke školám měšťanským. Určitější útvar jich navrhoval Lakanal. Dle
něho měly se nazývati »les écoles de canton«, a předměty učebními
měly v nich býti grammatika francouzská, měřictví, fysika, zdravot
nictví, zvěrolékařství a dějiny revoluce. O závaznosti návštěvy školské
mnoho bylo v konventu rokováno, ale konvent nedovedl o ní defi
nitivně rozhodnouti, respektuje stále práva rodičů.
Podrobná organisace stanovena zákonem ze dne 3. brumairu
IV. (25. října 1795). Původcem návrhu byl Daunou, který ve své
zprávě způsobem velmi obezřetným ve stopách Talleyranda a Condorceta naznačil vůdčí ideje konečné organisace národního školství.
Snaží se nalézti pravý střed mezi nároky státu na správu všeho
školství a právy individuálními. Stát má povinnost pečovati o vzdě
lání národa na všech stupních, o rozkvět umění a věd, ale právům
individuálním revolucí tak slavnostně prohlášeným a obhájeným
nesmí tu býti nikterak překáženo. Rodina má vždy právo absolutní
dáti dítko vychovati způsobem, jejž sama za nejvhodnější uzná. Stát
má však povinnost zříditi dostatečný počet škol vzorných, ale
i jednotlivci mají míti volnost zakládati a otvírati školy, jak za
vhodné uznají.
V zákoně tomto podržena a obnovena ustanovení předchozí.
Novotou byly kommisse školské, jurys ďinstruction (několik, nejvýše
šest v každém départementu), složené ze tří členů, kteří byli jme
nováni správou départementální, před nimiž učitel každý se musil
podrobiti zkoušce. Učitelé ustanovovaní správou départementu k ná
vrhu zastupitelstev obecních obdrží od státu byt a zahradu neb
příslušnou náhradu peněžitou, a za vyučování každoročně od žáků
školné, jehož výši stanoví správa départementální. Zastupitelstvo
obecní může čtvrtinu žáků osvoboditi od placení školného.
Ve zprávě své o zřízení škol speciálních1) s důrazem však
Daunou podotýká, že zdar školství obecného závislý jest na zdárné
organisaci vyšších ústavů vyučovacích. »Školy ty (t. j. obecné), které
jednou mají působiti nejpříměji i nejrozsáhleji na smýšlení a mravy
občanů, podléhají dnes mnohem bezprostředněji nežli ostatní účinku
ovšem oslabenému, nikoli však zaniklému mnohých zvyklostí málo
republikánských a názorů neshodných s občanským vychováním.
Abychom zvítězili nad těmito překážkami, abychom obrodili tento
první stupeň školství, bude nutno, aby stupně vyšší poskytly mu
elementárních knih a aby čas rozmnožil počet učitelů, kteří jsouce
slušně připraveni k tomuto nesnadnému úkolu, byli by k němu
i přidrženi spravedlivými i dostatečnými platy«.

několikrát v roce nemocnice a podporovat! v pracích domácích i polních
starce i příbuzné obránců vlasti. Budou též voděni do dílen, aby poznali,
jak se připravují různé potřebné výrobky a aby zvykali sami práci hmotné. —
9 Byla nově otištěna u Liarda o. c. I., str. 419.
17*
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To asi byl též hlavní důvod, proč konvent i o vyšší školství
měl péči.
Vzdělání středoškolské svěřeno konventem školám ústředním
(les écoles centrales). Ty měly nahraditi zrušené kolleje. Viděli jsme,
(str. 226), že již Bancal des Isnards zřízení jich navrhoval. Byly za
loženy k návrhu Lakanalovu již 7. ventôsu r. III. (25. února 1795).
Podle plánu toho měly tvořiti pokračování škol obecných, podávati
vzdělání jednotné a o sobě ucelené, jež nepotřebovalo žádného
doplnění ve studii vyšším. Dle návrhu toho byla to neurovnaná
směs theoretických, vědeckých nauk a professionelních, technických
dovedností. Teprve zákonem ze dne 3. brumairu r. IV. (25. října
1795) nabyly však útvavu definitivního dle návrhu Daunouova. Jím
teprve ústavy ty nabyly povahy středoškolské t j. postaveny uprostřed
mezi školami obecnými a vysokými a tvořily stupeň studia příprav
ného k těmto. Školy ústřední podobaly se na mnoze starým kollejím, neměly však internátu, nevyučovalo se po třídách, nýbrž
v odloučených kursích, a vyučování latině pozbylo na nich již vše
vládného významu. Větší píle za to věnována nyní mathematice,
fysice, chemii, kreslení, filosofii, dějepisu, zákonodárství jakož i různým
technickým dovednostem. Celá povaha škol těch byla převážně
praktická, můžeme říci, průmyslová; čistá věda, jež sama sobě jest
účelem, nenalezla na nich místa. Ustanoveno zásadně ve vzpome
nutém zákoně, ze 7. ventôsu r. III., aby bylo zřízeno aspoň po
jedné škole takové na 300.000 obyvatel, později 11. ventôsu a 18. germinalu r. III. stanoveno, aby bylo pět škol takových v Paříži a 96
na venkově, posléze zákon ze 3. brumairu r. IV. (25. října 1795)
stanovil, aby bylo po jedné škole centrální v každém départementu.
Zařizovány však byly nenáhle a postupně, a tak počet škol vskutku
existujících ani přesně stanovití nelze. 9 Dle ustanovení z r. III.
dálo se vyučování v samostatných přednáškách, z nichž kterékoli
bylo každému žáku volno navštěvovali beze zřetele k věku a schop
nostem. Avšak již r. IV. stala se změna v tom smysle, že před
nášky všechny upraveny ve tři skupiny sobě podřaděné, a přijetí
do nich podmíněno určitým věkem a jistou měrou prokázaných
vědomostí. Vyučování netvořilo nijak organického, pokračujícího
celku. Dítky přijímány ve 12 letech, každá skupina trvala dvě léta.
Hlavní vadou škol těch byla přirozeně přílišná rozdrobenost a rozkouskovanost učební látky, jíž nedostávalo se jak jednotného středu,
v němž by se všechny předměty sbíhaly, tak přirozeného, organického
postupu. Vyšší skupiny nebyly nijak pokračováním nižších, nýbrž

*) Daunou ve své zprávě (otištěné u Liarda o. c. str. 419) udává ně
které příčiny, proč zakládání škol centrálních zvolna postupovalo a proč
založení mnohých vůbec b^lo na neurčito odloženo: »zřízení většího počtu
až dosud bylo zamezeno různými příčinami, zvláště dlouhým a tvrdošijným
soupeřením mnohých obcí, které se o to přely, aby se jim škol těch dostalo.«
♦

Francouzské školství vyšší za doby revoluce.

237

seznamovaly žactvo náhle zase s předměty zcela jinými. Vyučování
bylo v prvé skupině převahou povahy literární (kreslení, jazyky
staré i moderní, přírodopis), ve druhé vědecké (mathematika, fysika,
chemie), ve třetí opět literární (všeobecná grammatika, literatura,
dějepis a zákonodárství). Při každé škole centrální měla býti zřízena
dle projektu z r. III. knihovna, zahrada a sbírky přírodopisné, ka
binet fysikální, sbírka strojů a modellů pro řemesla a umění.
Když byly zrušeny fakulty a vysoké školství ještě nebylo organisováno, nebylo vůbec jasno, jaké povahy školy ty mají býti, zda mají
poskytovat! přípravu ke studiím vyšším, odborným a professionelním, či zda mají samy v sobě ujednocený a hotový cíl své existence.
Ukázali jsme výše, že před revolucí školství střední a vysoké ne
bylo různěno: první projekty doby revoluční s důrazem stanovily
postupný rozdíl obou těchto stupňů školství vyššího, ale školy
centrální zvláště dle projektu z r. III. rozdíl ten opět znejasnily,
ba zdá se, že Lakanal chtěl v nich spatřovat! náhradu náležitou a do
statečnou za školství vysoké. Mluvilť o vyšším vědeckém úkolu
jich s nadšením a slibnou nadějí do budoucnosti: >Národ sám
zmocní se nadání mladých občanů, vzdělá je pro sebe více nežli
pro ně samy, svým nákladem vychová mnohého z nich na Euklida,
ď Alemberta, Quintiliana, Rollina, Lockea, Condillaca, Dračka, Lapeyrousea.< *) Proto chovanci byli nazýváni >Elěves de la patrie.«
Ovšem Lakanal poznal brzo sám, že úkolům vědeckým školy ty
nepostačí a že bude třeba třetího ještě stupně školství — škol vy
sokých.2) Též vytčené vady organisace těchto škol centrálních byly
záhy postřehnuty. Za doby direktoria dály se různé návrhy sjpěřující k jich reformě. Zvláště Daunou navrhoval, aby i ve skupině
druhé učilo se jazykům a literaturám klassickým, tak aby byl vývoj
nepřerušený: v první skupině podávaly by se vědomosti základní,
ve druhé by se pokračovalo a ve třetí nabyl by předmět ten po
vahy čistě literární. Mimo to chtěl, aby studium fysiky a chemie
z druhé skupiny bylo odkázáno do třetí, až by žáci si osvojili po
třebné vědomosti mathematické. Ve třetí pak skupině — a v tom
jest patrný účinek ideologů francouzských — má předcházeli učení
grammatickému analyse vjemů a představ, a učitel předmětu toho
má býti zván »professeur de logique et de grammaire générale.<
Zvláště však Daunou pochopil, že zlepšení je třeba v tom, co výše
jako hlavní nedostatek jsme vytkli a co on nazývá >la graduation
de ľenseignement.« Je třeba podporovat!, praví3) po 6—8 let vývoj
postupný schopností mladických, mluviti k různým žákům toliko
řečí, jíž se naučili, podávati jim toliko takové nauky, k nimž nauky
b Liard, o. c. I. str. 234. — 2) Apercu des d^penses des divers objets
d’ instruction publique, presents au Comit6 d’instruction publique. par La
kanal, imprimd par ordre du Comitd; Aortal an III. — 3) Liard o. c. I. str. 425.
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jiné již je připravily, poskytnout! každému z nich vědomí a takřka
měřítka vlastního pokroku, zvědavosti jich předkládat! vždy před
měty dosti rozmanité, aby nenastala omrzelost, a nikdy zase tolikeré,
aby je nepopletly a neunavily . . .« Návrhy ty však pronesl toliko
příležitostné, když hájil projektu výboru školského o školách spe
ciálních — a tak měly jen význam theoretický. Školy centrální
trvaly až do 1. května 1802, kdy byly zrušeny. O působení jich
nemožno dnes pronésti soudu určitého. Není s dostatek sebráno
zpráv o jich životě. Gautier (v Revue de ľenseignement secondaire
et supérieur) vybízel, by sebrány byly zprávy o nich v archivech
dochované, zvláště však v nejnovější době Picavet*) ukazuje na zá
kladě zpráv o školách centrálních v různých départementech, že
školy ty ve svém souhrnu byly ke cti svým zakladatelům, a zvláště,
že mohly přivoditi, kdyby nebylo nastalo jich zrušení, vítězství ideí
ideologům drahých.« Myslím, že i zrušení internátu bylo zřízením
v době té ve Francii příliš novým a nezvyklým, a že narazilo na
značný odpor. Krátkost trvání jich jest však patrně hlavní příčinou,
proč nemohly splniti nadějí, jež chovány při založení jejich.
V kruzích nejširších bylo tehdy sdíleno porozumění pro ně, slav
nosti jich založení dály se za všeobecného nadšení, za hlaholu
zvonů a střílení z děl — celá instituce byla však asi příliš improvisovaná,
málo organická a krátkodobá, nežli aby se mohla náležitě vžiti,
vyvinouti a zmohutněti. Z Pařížských škol centrálních vynikala
zvláště 1'école centrále de Pantheon (později Lycée Napoléon, nyní
Lycée Henri IV), a ľécole des Quatre-Nations (nyní Lycée Charle.
magne). Historicky školy centrální, zvláště hledíme-li k převaze
učení reálního na nich, byly předzvěstí Duruyova Ľenseignement
secondaire spécial, našim reálkám obdobného a z něho vzniklých,
nyní ve Francii moderních lýceí (Ľenseignement secondaire mo
deme.) 2)
Ze škol vysokých bylo hnutím revolučním netknuto toliko College
du Rol (v. str. 88. p. 1.), ale pojmenováno nyní Colľege de France.
Přednášky konaly se na ústavě tomto nepřetržitě, i za doby hrôzo
vlády. Ústav stoje vždy v popředí ruchu směřujícího k pokroku
vědeckému zjednal si uznání i úctu za nepokojů revolučních. Nej
lepším svědkem současným o povznešeném významu ústavu tohoto
byl J. M. Chénier* jenž o něm děl3): »Účel ústavu byl obsáhnout!
veškerý souhrn vědomostí . . . ústav tak krásný, shodný od svého

Picavet, Les idéologues Paříž 1892, str. 38 a. n. — 2) Nepříznivý soud
o školách centrálních pronesl Alb. Duruy ve spise *1'Insiruction fublique ei
la Révolution* (Paříž, Hachette), proti němu však zdatnosti a úspěšnosti jich
se zastává Edm. Dreyfus-brisac v knize L*education nouvellt. Etudě de pédagogie comparée. II sv. str. 95 a n. — ®) Discours sur les progrěs des connaissances en Europe et de 1’enseignement public en France (srv. Liard o. c. I.,
str. 283).
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počátku s principy zdravého vzdělání a doplňovaný stále novými
stolicemi, zdokonalovaný stále methodami vyučovacími, zasluhoval,
aby přežil čestně instituce, které toliko fanatism rutiny dovedl tak
dlouho udržeti.«
Naproti tomu fakulty zanikaly nenáhle jedna po druhé aneb
živořily ve stavu velmi zbědovaném — a na místo jich nastupovaly
posloupně vysoké školy odborné {Écoles spéciales)^ vlastní to dílo
konventu v oboru vysokého školství.
Konvent se usnesl, aby různé ústavy sem náležející, ať již exi
stovaly nebo teprve projektovány byly, byly rozděleny ve dvě sku
piny, z nichž do prvé patřily školy speciální v užším smysle (vůbec
les écoles spéciales nazývané), sledující zájmy theoretické a čistě
vědecké, kdežto potřebám praktickým a technickým měla sloužiti
skupina druhá, écoles de Service public· Školy byly zřizovány bez
určitého plánu dle náhodných potřeb a možností.
Nejprve pro pěstování věd přírodních byl dekretem ze dne
10. června 1793 přeměněn starý Jardin du Roi v Muséum ďHistoire náturelle, a učenci jména světového, jako Geoffroy, SaintHilaire, Cuvier, Jussieu, Lamarck byli tu prvými professory. Úkolem
ústavu tohoto bylo nejen poskytovat! učencům, čeho třeba k no
vým výzkumům, ale i šířiti znalost přírodních věd v národě, zvláště
v applikaci jejich na hospodářství, obchod a průmysl. Bylo tam
zřízeno 13 stolic. Ústav měl býti ve stálém a čilém styku se všemi
sbory vědeckými v cizozemsku. V krajinách dalekých vyslanci jeho
cestujíce, měli sbírati vše, co vůbec k pokroku vědeckému v oboru
přírodovědy mohlo sloužiti.
Nedostatek inženýrů civilních spôsobil, že r. 1794 (21. vent.
an. II) byla založena Ecole des travauxpublics, jež brzo potom na
zvána Ecole polytechniquey) Mezi zakladateli a prvými professory
jmenují se Monge, Fourcroy, Lagrange, Berthollet. Škola vznikla
vlastně sloučením dřívější Ecole de Mézilres^ kde se vychovávali
inženýři vojenští, a Ecole des ponts v Paříži určené pro výchovu
inženýrů civilních. Návrh v konventu učinil Barrěre 21. ventósu
r. II., škola sama otevřena 1. nivôsu r. III. Škola ta zaujímala vždy
postavení ojedinělé a samostatné, nemajíc žádného určitého orga
nického poměru k ostatním školám vysokým, jež právě vznikaly
a byly organisovány. Úkol školy neměl však býti výhradně technický,
nýbrž měla přispěti, jak dí Fourcroy, k oživení studia věd exakt
ních. Biot ve svých dějinách věd za revoluce2) podává nástin ideí,
jež oduševňovaly její zakladatele. »Viděli«, praví, »že věda dobrého
inženýra se skládá z pojmů všeobecných společných všem druhům

1) Sr. M. G, Vinety Histoire de 1’école polytechnique Paříž 1887. —
2) Biot, Essai sur 1’histoire générale des Sciences pendant la Révolution
fran^aise.
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služby a z podrobností praktických, vlastních každému z nich.
V první řadé jest to mathematika, jež poskytuje duchu spůsobnost
a bystrost. Následují pak veliké theorie chemie a fysiky. Tyto
opírajíce se o definice méně přesné, ale postupujíce jako mathe
matika vyvíjejí ten spůsob dovednosti, jenž učí je dotazovat! se
přírody, a ukazují prameny, jež ona může poskytnouti. Posléze
mají tam býti pochopeny povšechné zásady všech druhů konstrukce,
jichž znalost jest nutná, aby učinila inženýra nezávislým na okol
nostech a místnostech.« Dle toho stanoveny ve škole té i předměty
učebné. Vědy exaktní měly tu tvořiti poklad theoretický techni
ckých dovedností a umělostí. Proto studium theoretické dělilo se
na dva odbory: mathematický a fysikální. Důležitou novotou, jež
na této škole byla zavedena, byla methoda experimentální; škola
opatřena laboratořemi, v nichž studenti uváděni prakticky ve znalost
vědecké práce. Studium na škole té trvalo tři roky. Studenti bydlili
mimo ústav, ale na náklad státní (dostávali indemnités). Plán učební
změněn zákonem ze dne 15. fructidoru r. III., kdy i škola pojmeno
vána nynějším svým jménem Ecole polytechnique a omezena na části
theoretické, společné a nutné různým povoláním technickým. Škola
měla tudíž značný dosah pro vývoj odborných věd přírodních.
Učitelé na ní působící byli na mnoze přívrženci francouzských
ideologů. Svědčí o tom výrok jednoho z nich Prony-ho: »Počal
jsem sbírati a tříditi idee abstraktní, jež možno považovat! jakoby
za základ věd . .. Výkony rozumu, jichž výsledkem tyto idee jsou,
musí nastati dříve u těch, kdo se chtějí věnovati studiu mechaniky,
a tolikéž možno říci o každé jiné vědě . . . Vůbec nepominul jsem
žádné příležitosti, .abych sblížil spekulace geometrické s příkazy
umění myšlénkového a rozumového (de 1’art de penser et de raisonner) a zvláště jsem pozor měl k pramenům, jež poskytuje řeč
dobře vytvořená duchu a geniu.«
Je patrno, že zřetel čistě vě
decký i na této vysoké škole měl značný význam.
Konvent zřizoval dále pro vzdělání učitelstva školy normální*
které dle Lakanala byly povolány k tomu, aby zrušily nerovnost
vzdělání applikujíce analysi na všechny druhy ideí a vzdělávajíce
veliký počet schopných učitelů, kteří by byli vykonavateli plánu,
jehož cílem jest obrození rozumu lidského. Zřízení škol těch vychá
zelo od správného zajisté póznatku, že nemožno pomýšlet! na re
formu vyučování, dokud nebudou vzděláni spůsobem náležitým
učitelé, kteří by nové plány učební zdárně a se znalostí věci applikovali. Tehdy, zdá se, byl poprvé ve Francii význam paedagogiky
pochopen a oceněn.
Ve školách normálních nemělo se učiti vědám, ale umění vyučovatelskému, měla to býti »semeniště přírody, pravdy, rozumu
x) Journal de 1’école, 5 cahier. Srv. Pia vet Les idéologues str. 67.
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a filosofie.« Zvláště normální škola Pařížská měla shromažďovat!
vybrané občany z celé Francie, planoucí láskou k vědě, kolem
stolic učitelů jména evropského, aby sami nauky jich rozšiřovali
s nadšením po celém národě. Rozum lidský — tak doufal Lakanal —
jsa pěstován s horlivostí stejně osvícenou vyvodí všude stejné ná
sledky, a následky tyto budou obrozením lidského myšlení u ná
roda, jenž se stane příkladem a vzorem celému světu.
Normální škola Pařížská byla založena zákonem ze dne 9. brumairu r, III. (30. října 1794). Zákon ten stanovil, že v Paříži má
býti zřízena škola normální a na ni voláni ze všech částí republiky
občané ve vědách jednotlivých již vzdělání, aby si tam osvojili
umění vyučovatelské. Počet žáků těch má býti úměrný počtu oby
vatelstva tak, aby vždy jeden přicházel na 20000 obyvatel. Pod
mínkou přijetí byl věk 21 roku a požadavek >de réunir ä des
lumiěres un patriotisme éprouvé et des moeurs irréprochables«.
Žáci byli voleni a do Paříže posíláni správami jednotlivých distriktů.
Studium na škole té nesmělo trvati méně čtyř měsíců. Rozejdouce
se absolventi školy té mají v místech vládou ustanovených otevřití
nižší školy normální pro výchovu učitelstva škol obecných. Hned
na počátku čítala škola Pařížská 1400 žáků, kteří se sem sešli se
všech konců Francie. Byli to lidé různého věku, ba i starci se do
stavili. Zdárnému pokroku a žádoucímu úspěchu přednášek na škole
té konaných překážela nestejná a mnohdy nedostatečná úroveň
předběžného vzdělání poslucháčstva i naprostá neurčitost plánu
učebního, jenž na mnoze na subjektivném uznání příslušného professora závisel. Nejen methoda učebná škol obecných tu osvětlována,
ale i filosofie věd přednášena od mužů jména světového, jakými
byli Monge, Lagrange, Lapiace, Bernardín de Saint-Pierre, La
Harpe.1) Neúspěch školy záhy se ukázal. Romme 27. germinalu
r. III. pronesl v konventu soud o škole osudný pro další trvání
její: >Le but est absolument manqué«. Konvent to pochopil a uznal.
Daunou již 7. floréalu r. III. navrhoval, aby škola byla zavřena
*
i stalo se tak 30. floréalu téhož roku, po trvání čtyřměsíčním.
Myšlénka školy normální nebyla nová. Viděli jsme výše, že Rolland
ji navrhoval. Provedení sice sklamalo, ale myšlénka tím nezanikla.
Za Napoleona vysoká škola normální v Paříži byla znovuzřízena
v nynější své podobě.
(Příště konec.)

*) Není divu, že neúspěch školy té uvedenými okolnostmi s dostatek
vysvětlený vyvolal pamflet vyšlý pod názvem : >La Tour de Babel au Jardin
des plantes, on Lettre de Mathurin Bonace sur 1’Ecole normále«, jenž se
končil charakteristickými slovy : . .. »chcete, aby 14—1500 žáků, jichž náklon
nosti i schopnosti do nekonečna se různí, náhle se stali divy studia, studněmi
vědy, živými encyklopediemi.«
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Dobnerův původ a příbuzenstvo.
Napsal Vavř. Jos. Dušek.

Job Dobner či Job Felix, zvaný klášterním jménem Gelasius a seta
Catharina, patří k nejslavnějším mužům našeho národa v předešlém sto
letí. Ovšem památka jeho nežije v tak živé paměti potomstva, jak by
toho právem zasluhovala, neboť muž tento psal latinsky a německy,
a tak mnohému z nás se zdá, že vlastně ani nebyl Čechem. Ale on sám,
mluvě o zavedení křesťanství v Čechách, praví: kdyby kdo tvrdil, že
staří Čechové dávali přednost latině před slovanskými bohoslužbami,
»da musste man sich gar nicht erinnern, dass unsere Vorältem eine
slawische Nation gewesen seien*. (Abh. 1786 Über d. Einführ. d. Chr.
in B. 407). A tak v celé řadě jiných míst vždy hlásí se za Čecha a Slo
vana, ba nejednou příkře obrací se proti Němcům a jich dějepiscům.
Zásluhy jeho o český dějepis Palacký nazval nesmrtelnými. U muže té
váhy, jako je Dobner, jest zajímavo poznati jeho rod i příbuzenstvo. Před
kládám čtenáři, co se mi v té příčině snésti podařilo.
První muž v Praze z toho rodu se objevivší jest Michal Dobner.
Ten dne 17. září 1671 předstoupil před shromážděnou radu a purk
mistra král. Menšího Města Pražského a prosil, aby mu bylo propůjčeno
právo měšťanské v témž městě a dovoleno provozovat! řemeslo tru
hlářské.1) Poněvadž nebylo právních tomu překážek,2) ano po tehdejším
zvyku i Marek Mitter a Krištof Niestel, měšťané malostranští, záři se
zaručili,3) byly mu práva i svobody měšťanské propůjčeny.4)
Tento Michal pocházel z Boru u Tachova,0) jeho otec pak jme
noval se Jan a matka Kunhuta.^) Kdy rodiště své opustil, nelze s urči-

*) Nach deme Michael Dobner, Tischler, vor Herrn Bürgermeister und
Rath dieser königl. Klein Stadt Prag an gewöhnlicher Rathversamblung ver
mittelst eines ihme hier zu verliehenen Eintritts persönlich erschienen und
umb Conferirung des Bürgerrechtes------ gebührend gebeten------- . Arch,
pražský Liber civium 3 (Sign. VL, 36). — *) aus demselben (rodný list) hat
ein löbl. Magistrat, dass der Supplicant aus einem reinen und untadelhaften
Ehebette aus Vater Hansen Dobnern und Muttern Cunicunda, Eheleuten,
geboren, abgenommen etc. dto. — 3) Und für seine Person in abgeforderter
Bürgschaft den Marcum Mitter und Chrittophor Niestel, beeder Bürger
mehrerwehnter Kön. Klein Stadt Prag. dto. — 4) Als ist ihme solchgebettenes
Bürgerrecht conferiret, der Stadtprivilegien theilhaftig gemacht und sein Handwerck bei der Stadt zu führen verstattet worden. Worauf er die gewöhn
liche bürgerliche Pflicht abgelegt, mit der Stadt Böss und Gutes zu tragen,
angelobt. — 5) — mit producierung seines ihme von Herrn Bürgermeister und
Rath der Stadt Hayd de dto. 8. Octobris 1669 ertheilten----- geburtsbriefs etc.
dto. — Míst tohoto jména jest několik, ale jediné misto, t. Bor. Na mou žádost
poslána mi úřední zpráva z Boru . .dass urkundlich aus dem 17. Jahrhunderüber.die Familie Dobner nichts nachgewiesen werden kann, weil bei einem
im Anfänge dieses Jahrhunderts stattgefundenen Brande sämmtliche Bücher zu
Grunde giengen. Dass eine Familie Dobner hier wohnhaft war, ist richtig, denn
ein Sprosse u. zw. der Letzte lebt gegenwärtig noch in Satz. Za zprávu tu
děkuji starostovi p. Fr. Trayovi. — 6) viz pozn. 2.
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tostí říci, avšak jest velmi pravděpodobno, že to bylo okolo dne vydání
»listu zachovalosti« — 8. října 1669. Mám za to, že byl původu německého, nejen že měl německý list zachovací (Bor byl po 3Oleté válce
poněmčen), nýbrž i dle křestných jmen jeho rodičů. Také osoby,
s nimiž jej v Praze shledáváme, vždy ukazují na německou národnost.
Po zlých dobách třicetileté války, zdá se, že rodiče Michalovi dosti
byli zámožní, neboť Michal měl list zachovací na pergameně s přivěšenou
pečetí.1) Chudí tovaryši mívali jen papírové, méně nákladné listy. Také
v Praze dobře mu truhlářství svědčilo, neboť přijat byl za měšťana
patrně proto, že se tu oženil s měšťanskou dcerkou, a nejspíše že Mitter
nebo Niestel byl jeho tchánem.2) Manželka jeho slula Johanka'^) o ní
nebylo mi možno nalézti nic zevrubnějšího. Ženil se asi po třicátém
roce.4) Z dítek jeho známe Augustina > který se narodil 10. kv. 1673
a křtěn byl u sv. Tomáše, a Josefa narozeného 10. března 1680.6)
O starším, Augustinovi, nedovídáme se později ničeho, snad na jiné
straně vyhledal si živnost a tu se usadil. Mladší Josef vyučil se u otce
truhlářem, a když otec 15. července 1703 zemřel, vedl asi za něho
tuto živnost.6) Tou dobou byla rodina Dobnerovská vážena, takže Josef
mohl ucházeti se o dceru truhláře a měšťana malostranského Jana Bal
tazara Schäfflera — Marii Annu^ na niž jednou dědictvím spadnouti
měl dům »u pěti kostelů«. Dům tento patříval Janu Jáchymu hrab. Slavatovi,7) který jej dne 5. července r. 1673 prodal, k čemuž i císař
Leopold dal své svolení.8) Když Schäffer zemřel, připadl dům >u pěti
kostelů« jeho manželce Barboře rozené Preslové, která, jak níže bude
pověděno, odkázala jej zeti svému Dobnerovi. Manželství Josefa a Marianny
Dobnerových bylo požehnáno četnou rodinou.
Dne 25. ledna 1705 narodila se Sabina Klára?) později manželka
slavného prof. Jana Ant. Scrinzi, r. 1710 ledna 8. Anna Johannal®)
*) auf Pergamen mit anhangenden Insiegel gefertigten Geburtsbrief etc
1. c. — 2) Jest přirozeno, že příbuzný zároveň propůjčil se mu k této službě
a našel i druhého rukojmí spíše nežli cizí tovaryš. Také pravdě podobno, že byl
Michal již v r. 1671 ženat, neboť prvý mně známý syn jeho narodil se v druhém
roce po tom. - ®) 20. Mai 1673 baptizatus est Augustinus filius Michaelis
Dobner et Johannae. Patr. levans Paulus Steinfels etc. Matrika u sv. Tomáše,
str. 292. — 4) Narodil se r. 1639. jak vysvítá z jeho úmrtí r. 1703 (v. n.), kdy
byl 64 r. stár. — 5) v pozn. 9.-20. Mánii 1680 baptizatus est Josephus filius
M. Dobner et Johannae. P. levans d. Paulus Stephan von Steinfels etc. 1. c.
str. 365. — 6) 15. julii mortuusestcatharro suffbcativo Michael Dobner — arcularius
ann. 64. Sepultus ad sctam Barbaram. Úmrtní kn. u sv. Tomáše. — 7) J. J.
hr. Slavata etc. prodává Janu B. Scháfflerovi, měšťanu a truhláři >auf der
Klein Seiten unter dem Prager Schlosswall gelegen von Alters *fůnfkirch*
genanntes Haus etc.« Arch, města Prahy, Lib. Contr. X, D. 25. Srovn. Zlato
zelený kvatern N 7. (1671). Nyní č. p. 170. — 8) Liber Contr. X, D. 24 Důrr
tento náležel kdysi klášteru Doksanskému u Roudnice a odtud přešel na rod
Slavatův. — 9i Sabina Clara filia legitima Josephi D. et Mariae Annae conjugis.
Levans: Sabina Hamschin. Testes: Susanna Wolffin, Christina Kraxerin, Bartholomaeus Fremdt, Christophorus Richter. Matr. u sv. Tomáše, str. 137.
10) Anna Joanna patris Josephi D. et matris Mariae Annae. Levans: Sabina
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R. 1711 přijat jest Josef Dobner za měšťana a vede odtud živnost
truhlářskou samostatně.1)
R. 1712 narodila se třetí dcera, Kristina Marta?) kterážto
později provdala se za měšťana Hermanna, roku pak 1716, dne 11. srpna
zemřel Ignác?) tenkráte teprve půl druhého roku stár. Nejstarší syn Josef*
který se narodil r. 1707, vstoupil do otcovské dílny truhlářské, aby
jednou ujal ji po otci, právě v roce, kdy spatřil světlo světa Job Felixi)
Bylo to dne 1. června 1719. Jméno Job dostal novorozenec po svém
kmotru Krakrovi, měšťanu malostranském, křtěn byl P. Cyrillem u sv. To
máše Při tom označeno je rodiště: ex domo Retziana. Dle toho nebyl
by tudíž Job Felix rodilý u >pěti kostelů«, ačli tu není omyl, nebo neříkali-li tu snad i u Retzů; leč toho marně dohledával jsem se na obou farách,
v městském i deskovém archivě. Byl tudíž Job šestým dítětem Josefa Dobnera. Kromě těchto byly ještě dvě děti, Jan Rochus^) a Anna Kateřina
Při vší této tak četné rodině vedlo se otci Dobnerovu dobře, neboť,
ujav po otci truhlářskou dílnu, nabyl sňatkem naděje na dědictví po ro
dičích své ženy. A skutečně tchyně Barbora Scháfflerová činí ho univer
sálním dědicem všech mobilií i domu u >pěti kostelů« na Malé Straně,
na němž jsou pouze dva jiné legáty. Když pak r. 1719 zemřela, ujal
po ní všecko dědictví.7) S rodinou Scrinzi záhy jest v přátelských sty
cích, neboť r. 1730 vydává jistotu na vyplacení dědictví po Janu Anto
nínu Scrinzi-m, který zmizel před 43 lety, jeho příbuzným a zastavuje
v příslušné summě dům nezadlužený.8) Později pojal Jan Antonín Scrinzi
Sabinu Kláru,9) nejstarší dceru Dobnerovu, za manželku. Příbuznost

Haischin (sic). Testes: Christina Krokerin,. . . Fremdin (křestně jméno schází),
Joh. Jac. Kanivali, Ign. Wolf. dto. 216. — x) Auf geziemendes Anlangen und
Bitten des Josefs Dobner, Tischler, hat ein löbl. Magistrat dieser kön. Klein
Stadt Prag, weilen ohne dehme Notorium ist, dass er ein allhiesiges Bürger
kindt seye, ihme das juramentum fidelitatis deferiret.. . Actum in Consilio
regiae Minoris Urbis Pragensis, feria 2» post Dominicam 2am SS Trium
regum i. e. 19. Januarii 1711. Městský archiv. Liber civium 4. (Sign. VI, 37).
— *) 30. Julii 1712 b. e. filia legitima Christina Martha, patris Josephi Dobner
et matris Mariannae. Kmotra Kristina Grackrova. Matr. u sv. Tomáše str. 260.
— s) 11. Aug. 1716 mortuus est infam nomine Ignatius Dobner semialterius
anni in variolis. Matr. úmrt. u sv. Tomáše str. 168. — 4) 1 mensis Junii Ao
1719. Babtizatus est Job Felix, filius patris Josephi Dobner, civis parochiae
nostrae, matris Mariae Annae. Levans Job Kraker, testis Ursula Wölfin, a P*
Cyrillo. Ex domo Retziana. Matr. u sv. Tomáše str. 16. — 5) 1721 srpna 17.
Matrika u sv. Tomáše str. 16. — 6) 1725 prosince 21. Matrika u sv. Mikuláše.
— 7) Knih, úřad: Libri testam. V., A 1 a A 3; z toho měl vyplatiti J. V.
Wichmelzrovi 650 zl. a Markétě Dobnerově 210 zl. Actum 21 aug. 1720 značí
vtělení testamentu, na žádost učiněnou 12. pros. 1719; srovn. Libri contractuum XIV., A 44. — 8) ... demnach die sämmtliche Skrinzkische Herren Erben
mich ersucht haben,' dass, weilen ihrer resp. H. Bruder Johann Anton Skrintz
bereiths vor 43 Jahren von Prag abgereist und durch die gantze Zeith sich
nicht gemeldet hat... ich mit meinem in der kön. Klein Residenz Stadt Prag
ohne schulden mir zugehörigen ut. Libr. contr. 14 sub 1. A 44 einverleibten
Hause cavieren . . . Libr. caut. XX. fol. C 16 dne 23. kv. 1730 — 9) Libri
oblig. IX. fol. F 26.
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tohoto učeného professora »medicínské chemie a experimentální fysiky«
na Pražské universitě nezůstala bez mohutného vlivu na vychování Joba
Felixa. Zatím zdvihla se dílna na velkozávod i), a Dobner zakoupil druhý
dům na Oujezdě. Anna Johanna2) provdána pak za Harta, a Kristina
Marta za Hermanna, méšťany malostranské.
Teprve od r. 1728 vázlo, jak se zdá, řemeslo, neboť dne 6. září
dluží se Dobner 150 zl. (šajnů) od Šebestiána Erhardta,3) které platí
teprve dědicové jeho,4) a hned 18. listop. t r. 100 zl. od Kateřiny
Heinrichovy,6) v květnu potomního r. dluží se zase 200 zl. z pokladny
Dvorního bratrstva Corporis Christi,6) potom r. 1732 října 20. zapisuje
450 zl. Janovi Kochovi na dům u »pěti kostelů«,7) r. 1733 října 18.
opět 100 zl. Kateřině Heinrichové8) a v dubnu 1734 dluží se zase
500 zl. od Kašpara Fr. Pergra.9) V těchto dobách také nemohl ani
řádně platití odebrané pivo, neboť po jeho smrti Sládková Konigová
žaluje dědice na zaplaceni 216 zl. 45 kr. za vypité pivo, což rovněž
vtěleno do kněh.10)
Když Josef Ignác Dobner zemřel (dne 6. dubna 1737 H), zůstali
po něm dědici: jeho manželka Marie Anna a dítky Klara,12) Josef,
Kristina, Helena,13) Job, Jan, Marianna14) a Kateřina; jim společně při
padly oba zmíněné domy. Tenkráte Job Felix byl již v noviciáté piaristském, kdežto starší jeho bratr Josef řídil velkodílnu truhlářskou
a stal se pak mistrem. Matka Dobnerova zemřela dne 29. pros. 1750 16)
a brzy po ní (8. dubna 1753) i syn Josef,16) zanechav tři dítky, Kateřinu
Janu, Marii Evu a Václava Krištofa Jana,17) jehož jméno svědčí o vlivu
strýce Gelasia (Joba Felixa), který v témž roce působil již jako professor
v Slaném s Fortunátem Durychem. Oba domy k rukám dědiců spra
vovala Sabina Klara 18) vlastně její manžel, professor J. A. Scrinzi, který
pilně splácel dluhy a vyplatil i ostatní dědice, takže mu domy ty při
padly.19)

x) nach unserem seel. H. Vater Josef Dobner ... hinterbliebene ...
grosstischlerische beede Hauser etc. Libri oblig. VI. fol. B 4. — 2) důsledně
podepisuje se Helena Libri contr. XV. fol. E 12, fol. I 5; Libri oblig. VI. fol. B 4,
avšak při křtu dostala jméno výše poznamenané (Matr. u sv. Tomáše
str. 216). — ®) Libri oblig. VIII. fol M 12. sub hypotheca mein zu funí Kirchen
Haus etc. — 4) Libri oblig. VI. fol. B 1. dto. — 5) Libri oblig. IX. fol. D. 11.
dto. — ®) Libri oblig. IX. fol. C 8. dto. — 7) Libri oblig. VIII. fol. M 11. dto,
— 8) Libri oblig. IX. fol. D. 13. — 9) Libri oblig. VIII. fol. L 24. — “>) dne
9. aprilis 1739, Libri oblig. IX. fol. F 26; podepsáni pouze Marianna (matka)
a Klara, Josef, Kristina a Helena (srovn. pozn. 27.). — u) Matrika mort. u sv.
Mikuláše: sepultus ad s. Joannem sub Rupe. — 12) totiž Sabina Klara. —
1S) srovn. pozn. 27. — u) této dcery jsem v matrikách vůbec nenašel. —
15) Matr. mort. u sv. Mikuláše: 63 annorum in febribus; nezanechala testa
mentu, srovn. Libri contr. XV. fol. I 5., kde již P. Gelasius nedědí. —
16) Matr. mort. u sv. Mikuláše: appoplexia tactus. — n) Matr. bapt. u sv.
Mikuláše dne 2. září 1750. — I8) Libri oblig VI. fol. B 4 a B 5. - w) Libri
oblig. VI. fol. B 4, dne 30. ledna 1777.
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Dále stopovati Dobnerových příbuzných nebudu, neboť jejich cesty
stále vzdalují se od něho, ač jim zůstává pomočen radou i skutkem ve
všem, kdykoli se naft kdo obrací.
Shledal jsem a zapsal tato data ne bez značné námahy proto, že
mnoho vyskytuje se chyb v životopisech Gelasiových, ba i jeho jméno
chybně se někdy uvozuje, a rovněž abych ukázal, z jaké rodiny slavný
tento historik pocházel. Při tom díky vzdávám p. P. Áureliovi Lablerovi,
faráři u sv. Tomáše, a p. P. Janovi Havlovi, kanovn. vyšehradskému,
faráři u sv. Mikuláše, za velmi ochotné propůjčení matrik.

DROBNĚJŠÍ ČLÁNKY.

5. Mikuláš řečený Efficax z Lucemburka a Mikuláš, levoboček
krále Jana. V díle »Kulturní styky Čech s cizinou« píše Tadra na
str. 207: >V Aquileji mimo jmenovaného již Filipa byli patriarchy Mi
kuláš řečený Efficax z Lucemburka, levoboček krále Jana, protonotář
císaře Karla IV., v létech 1350—1358 a později 1387—1394 Jan So
běslav Moravský, potom biskup Olomoucký.« O tomto Mikuláši řečeném
Efficax z Lucemburka podal Tadra již dříve (r. 1891) obšírnější zprávy
v práci: »Kanceláře a písaři v zemích Českých« na str. 14—15; tamtéž na
str. 224 zmiňuje se o Mikuláši z Luxemburka, voleném biskupu Naumburském, a dodává v poznámce: »Jest to bezpochyby týž Nicolaus Efficax
de Lucemburgo, jehož jsme jmenovali mezi notáři krále Jana (str. 14).
Biskupství Naumburského nedosáhl a stal se r. 1350 patriarchou Aquilejským.« Měl-li však r. 1891 ještě nějaké pochybnosti, r. 1896 — jak
výše doloženo — zmizely již docela.
Zde spojil spisovatel »Kulturních styků« v jednu jedinou osobu
dvě osobnosti od sebe stářím i sociálním postavením naprosto rozdílné:
Mikuláše řečeného Efficax z Lucemburka, notáře a rádce krále Jana
a Karla IV., a Mikuláše z Čech, levobočka krále Jana, později biskupa
Naumburského a patriarchu Aquilejského. V následujících řádcích podám
důkaz toho výhradně na základě téhož materiálu — ať rukopisného,1) ať
tištěného — kterého užil Tadra při skládání obou citovaných knih,
Nejstarší zpráva o Mikuláši řečeném Efficax z Lucemburka praví,
že na přímluvu krále Jana, k jehož družině náležel, dostal 20. července
x) Tento rukopisný materiál sestává z opisů v archivu Vatikánském po
řízených a v zemském archivu Pražském uložených, z nichž jedna část —
z doby Klimenta VI — nalézá se v tisku jako první díl sbírky »Monumenta
Bohemiae Vaticana«.
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1325 provisi na kanonikát ve Špýru.
Omylem ztotožňuje ho však
index k Riezlerovým >Vatikanische Akten zuř Deutschen Geschichte in
der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern« *) s jiným »Nicolao, nato Adae
de Lucemberch, scolari Treverensis diocesis,« jemuž udělena 19. května
1326 dispensace od nemanželského původu.3) Neboť kdyby to byla
jedna a táž osoba, byla by musela nezbytně dispens tato býti udělena
dříve než ona provise; a kdyby se to z jakýchkoli příčin nebylo stalo,
musela by dle přísně zachovávaných předpisů býti o tom výslovná
zmínka v dispensaci, která však tam právě schází.
Notářem krále Jana, v jehož službách setrval až do jeho smrti,
jmenuje se poprvé 19. května 1326.4) Nebudu zde unavovati výčtem
všech míst, kde tento Mikuláš Efficax z Lucemburka se vyskytuje.
K účelu našemu postačí seznam benefícií, kterých se mu postupem času
dostalo, a to: a) 20. čce 1325 kanonikát již zmíněný ve Špýru. b) ka
nonikát při kostele Pražském před 19 kv. 1326. c) 19 kv. 1326 pro
vise na benefícium k patronátu kláštera sv. Vavřince u Luttichu patřící.5)
d) 3. list. 1327 kanonikát s praebendou při kostele sv. Pavla za hrad
bami Trevírskými. 3) e) 24. čce 1330 provise na důstojenství, které by
se v nejbližší době při kostele Pražském uprázdnilo.7) Kdekoli se od
r. 1330 až do r. 1342 s duchovním titulem uvádí, slove vždy kanov
níkem Pražským.
Dne 2. srpna 1342 dostal »Mikuláš z Lucemburka«, notarius secretarius krále Jana, provisi na proboštství v Sadské. Z příslušné listiny
dozvídáme se, že byl tenkráte zároveň canonicus praebendatus při kostele
Pražském, na Mělníce, při kostele svátých Castora a Florentia v Koblenci
a ve Verdunu, kteréžto poslední praebendy měl se vzdáti, až by se
dostal v držení proboštství Sadského, kde se mu byl již usadil nemilý
konkurrent. $) Jiných benefícií, v předešlém odstavci uvedených, vzdal se
patrně již dříve, jinak by byla v této listině také vyjmenována. Od to
hoto dne, kdykoli se tomuto Mikuláši dává nějaký církevní titul, slově
vždy »praepositus Saczensis« 9).

9 Riezler, Vatikanische Akten n. 522. —
str. 890. — 3) Riezier, Vat.
Akten n. 691. — 4) Tadra, Kanceláře str. 14. — 5) RBM. III n. 1201. U Tadry,
»Kanceláře« str. 14, je tato věc nejasná; praví se tam: »jemuž kanovnictví
Pražské uděleno listem papežovým ze dne 19. května 1326 »consideratione
Johannis, regis Boemie, cuius clericus et notarius existis«. (Přep. Vatik. —
Reg. Boh. III 468, 654).« Avšak RBM III pag. 468 (n. 1201) je provise na
beneficium k patronátu kláštera sv. Vavřince u Luttichu patřící, a z toho, že
v inskripci této listiny má Mikuláš titul »canonico Pragensi«, lze jen tolik
vyvozovati, že se někdy před 19 kv. 1326 stal také kanovníkem Pražským.
Co se týče dále RBM. III 6541, je to n. 1667 ze 24 čce r. 1330 (!), obsahující
provisi de dignitate vacatura in ecclesia Pragensi. — 6) RBM. III n. 1385. —
7) RBM III n. 1667. — 8) Supplika krále Jana a příslušná listina budou vy
tištěny v Monumenta Bohemiae Vaticana I n. 72 a 73; v. též v RBM. IV n
1158 z Werunského Excerpta n. 11. — 9) viz RBM. IV n. 1158, 1618, 1688
Werunsky, Excerpta n. 11, 86, 139, 198. Vat. Akten n. 2335.
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Téhož dne 2. srpna 1342 dostal »Nicolaus, natus Johannis, regis
Boemie«, provisi na kanonikát Pražský s expectancí prebendy; v pří
slušné supplice jmenuje král Jan sám svého syna »Nicolaus de Boemia,
clericus Pragensis diocesis«. Dozvídáme se tu zároveň, že tento Mi
kuláš mél dříve jenom kanonikát s prebendou na Vyšehradě.1) Již z toho
vyplývá, že Mikuláš, levoboček krále Jana, je zcela rozdílný od Mikuláše
z Lucemburka, notáře krále Jana. Tomuto Mikuláši z Čech udělil papež
Kliment VI dne 20 července 1342 dispensaci, aby přes svůj nemanželský
původ směl přijmouti všechna nižší i vyšší svěcení, třeba i na biskupa,
a přijmouti a držeti jakákoli benefícia. Zároveň se tu dozvídáme, že
byl zplozen s cizí ženou (de ligato genitus et ligata), stár 21 let (tedy
narozen cca. 1321) a již tehdá canonicus praebendatus na Vyšehradě.ž)
Nicolaus dictus Efficax de Lucemburgo, notář krále Jana, byl však
již r. 1326 klerikem a notářem, tedy v době, kdy levobočku krále
Jana bylo nanejvýše 5 let.
Tohoto svého levobočka Mikuláše z Čech nazývá král Jan dne
4 června 1345: >noster filius Nicolaus, prepositus ecclesie Oziliensis,
Pragensis et Wyssegradensis ecclesiarum canonicus«.3) Proboštství Oeselské
je pro Mikuláše z Čech zrovna tak karakteristické, jako pro Mikuláše
z Lucemburka proboštství Sadské.
Nemám v úmyslu, psáti zde životopis obou Mikulášů, z nichž spi
sovatel »Kulturních styků« udělal jedno tělo a jednu krev. Že jsou to
osoby zcela různé, vysvítá tuším z uvedeného více než dostatečně. Chci
se jenom ještě dotknouti otázky, který z obou Mikulášů stal se biskupem
Naumburským a patriarchou Aquilejským.
Již a priori můžeme říci, že to byl spíše královský syn než-li
úředník kancelářský, třeba sebe vyšší. Dne 7 ledna 1349 dostal pa
pežský kaplan »Nicolaus, archidiaconus Horssoviensis in ecclesia Pragensi, in subdiaconatus ordine constitutus,« provisi na biskupství Naumburské.4) Brzy na to, dne 26. února 1349, podal papeži Klimentu VI
suppliku, aby benefícia, která měl v čas svého povýšení, byla reservo
vána kaplanům a služebníkům jeho. Jsou to: a) archidiaconatus Horsso
viensis in ecclesia Pragensi, b) praepositura ecclesiae Osiliensis, c) canonicatus et praebenda ecclesiae Osiliensis.5) Proboštem Oeselským byl
však Mikuláš z Čech, levoboček krále Jana, a tudíž vidíme, že tento,
a ne Mikuláš Efficax z Lucemburku, stal se biskupem Naumburským.
Týž Mikuláš z Čech, jenž se stal biskupem Naumburským, dostal
potom 22. října 1350 provisi na patriarchát Aquilejský.6)
Dne 5. prosince 1349 žádal Quido, kardinál kněz titulu sv. Cecílie,
aby jemu a členům družiny jeho byla propůjčena benefícia uprázdněná

x) Monum.Boh. Vat. I n. 81 a 82. — 2) Mon. Boh. Vat. I n. 59 a 60 3) RBM. IV. n. 1557. — 4) Gustav Schmidt, Pápstliche Urkunden zur Geschichte der Provinz Sachsen (Clem.) n. 161 S. 385, opis v zemském archivu
. v Praze, určen pro Mon. Boh. Vat. L — 5) Opis v zemském archivu, určen
pro Mon. Boh. Vat I. — 6) G. Schmidt 1. c. n. 190 S. 405.
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»per obitum quondam Nicolai de Lucemburgo, ipsius cardinalis famili
aris ct apostolice sedis dum vivebat capellam, qui nuper extra Romanam
curiam diem clausit extremum,« a sice žádal: pro sebe proboštství
a kanonikát s expectancí kostela Sadského, pro Hermanna Wit kanonikát a prebendu kostela Pražského a pro Jana Ondřejova z Jevyšovic
kanonikát a prebendu kostela Vyšehradského. I)
To jsou beneficia, která měl Nicolaus Efficax de Lucemburgo, kdysi
notář a sekretář krále Jana, potom i Karla IV. A tento Nicolaus Efficax
zemřel nedlouho před 5. prosincem 1349. Jak by tedy byl mohl býti
22 října 1350 povýšen za patriarchu Aquilejského ?
Quod erat demonstrandum. Mikuláš z Lucemburka, řečený Efficax,
byl notářem a vlivuplným rádcem krále Jana i Karla IV, dále než
na proboštství v Sadské to však nepřivedl. Mikuláš z Čech, levoboček
krále Jana, ač mnohem mladší, stal se proboštem v Oeselu, arcijáhnem
Horšovotýnským, biskupem Naumburským a patriarchou Aquilejským,
ve věku asi 29—30 let.
Ladislav Klicman.
6. Majestát krále Fridricha Falckého. Stavové zemí českých,
zvolivše "na generálním sjezdu na hradě Pražském, konaném dne
26. srpna 1619, falckrabí Rýnského Fridricha za krále, obdrželi napotom
od něho před vkročením do země v klášteře Valdsaském podepsaný
revers na svobody zemské a stavovské, v kterém se zavazoval, že chce
stavům každé jednotlivé země všecka privilegia a svobody jich potvrditi
a zejména >třem stavům království Českého — nejdéle ve čtyřech
nedělích po korunování — všecka privilegia, obdarování, svobody,
práva a zřízení zemská — obzvláštně pak majestát na svobodné nábo
ženství křesťanského provozování jim daný, tolikéž porovnáni mezi stranou
pod jednou a pod oboji^ jako i mezi samou stranou pod obojí stalé, též
konfederací, jako i speciální artykule téhož království Českého v jmeno
vaném obecném sjezdu a snesení jeho obsažené — ratifikovat! — a ma
jestát na to královský — rukou vlastní podepsaný a pečetí královskou
stvrzený — konečně odvésti.« Revers tento byl, jak Skála v Historii
České III str. 352 sděluje, v jazyku latinském sepsán a podpisem i pečetí
Fridrichovou stvrzen. Ani originál, ani latinské znění jeho, pokud víme, se
nezachovaly, nýbrž jenom český překlad Skála v Historii své na u. m.
sděluje; při tom je nápadno pouze, že datován je u Skály 20. října
1619, kdežto dle Gindelyho Dějin českého povstání II str. 187 Fridrich
dorazil do Valdsasů z Amberka teprve dne 23. října. Dalo by se to
vysvětlit! tím, že Fridrich podepsal revers prve už stavy přichystaný
neb se stavy ujednaný. Poněvadž pak byl dne 4. listopadu 1619 koru
nován v kostele sv. Víta, měl stavům českým dle znění reversu ode
vzdat! majestát na svobody zemské a stavovské do 4. prosince 1619.
Skála, ani Gindely, ani jiný spisovatel, pokud jsme mohli seznati, ne-

!) Opis v zemském archivu, určený pro Mon. Boh. Vat. I.
č. č. H. ni.
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zmiňuje se o tom, že by se tak bylo stalo. Skutečné v úřadě desk
zemských zachoval se podnes (pod č. 24) originál majestátu toho d.
v Norimberce 2. prosince 1619, jehož pečeť je utržena na doklad, že
listina pozbyla platnosti. Byla patrně při deskách chována jako jiné
listiny stavovské, aby časem dodána byla do státního archivu karlštejn
ského, k čemuž však již nedošlo. Znění její je v mnohém ohledu za
jímavé, takže jí zde chceme dopřáti místa. Zní pak majestát takto :
My Frydrych z boží milosti Český král, pfalckrabě při Reynu,
svaté Římské říše kurjiršt, kníže Bavorské, margkrabě Moravské, Lucem
burské a Slezské kníže a Lužické margkrabě oznamujeme tímto listem
všem vůbec, že přiřkli jsme korunu Českou držeti a zachovati všecky
pány, rytířstvo, města Pražská i jiná města i všecku obec a stavy též
koruny pod oboji i pod jednou při všech privilegiích a obdarováních,
svobodách, právích a zřízeních zemských, starobylých chvalitebných po
řádcích a zvyklostech, obzvláště při majestátu od slavné paměti císaře
Rudolfa jakožto krále Českého stavům a obyvatelům téhož království
na svobodné provozování náboženství křesťanského pod obojí daném a
porovnáni mezi samou stranou pod oboji stalém, též confoederaci mezi
královstvím Českým z jedné a všemi přivtělenými zeměmi z strany druhé,
jako i mezi týmž královstvím a přivtělenými zeměmi z jedné a dolej
šími i hořejšími Rakušany z strany druhé, při generálním týchž všech
zemi sjezdu, kterýž držán byl na hradě Pražském v outerý po památce
svaté Máři Magdaleny 1) a zavřen v sobotu po památce stětí svátého
Jana, vše létha přítomného šestnáctistého devatenáctého 2) učiněné,
a speciálních artykulich téhož království do téhož sjezdu pojatých ve všem
jejich zněni, položení, punktich, klauzulích a artykulich držeti, bez odporův a zmatku všelijakého i v skutku zachovati a obhajovati. Item
přiřkli jsme hradu Karlštejna, koruny, klenotův všelikterakých zemských
i také desk a privilegií neporoučet! ani svěřovat! žádnýmu bez vůle
a rady pánův, rytířstva království Českého i měst Pražských, pokudž
kteří právo mají. Item přiřkli sme, že zachovati máme řád a zvyklosti
starodávní království Českého. Item přiřkli sme žádných cizozemcův
duchovních ani světských na úřady zemské, dvorské ani světské ani
duchovní nesázeti, než Čechy a nimi zámky a města koruny České osa
zovat! a jim je svěřovati, a to máme s raddou učiniti. A což v okolních
zemích k království Českému přísluší, aby bylo držáno, jakož jest to
za císaře Karla a jiných králův a předkův našich držáno a zachováno
bylo. Item přiřkli jsme, že nemáme žádných zemí, knížetství, měst,
zámkův, hradův, manův i jiných všelikterakých zboží k České koruně
příslušejících od koruny České odtrhovat! ani odcizovati nižádným oby
čejem ani žádnými věcmi, ale což by od koruny odtrženo aneb odcizeno
bylo, to máme zase připojit! a ke koruně shromáždit!. Item přiřkli sme
mince české žádným obyčejem nepolehčovati ani ponižovat! bez vůle vší
l) 23. července. — 2) 31. srpna 1619.

i
ř.

Drobnější články.

251

země, ale tak se zachovati podle vysazení a privilegií koruny České,
jakž právo jest. Item přiřkli sme, co sou předkové naši, císařové neb
králové Čeští, komu dali a zapsali, stavům, osobám neb osobě, buď na
království, na duchovenství neb manství, že to máme zdržeti a v celosti
zachovati; však což by nebylo proti milostem a obdarováním, kteréž
král Vladislav slavné paměti dáti ráčil všem stavům království tohoto.
Item přiřkli jsme každý stav zvláště při jich právích, řádích, privilegiích,
svobodách, vysazení, zvyklostech a obdarováních, což kterému stavu
náleží, zachovati. Tomu na svědomí pečet naši královskou k listu tomuto
přivěsiti sme rozkázat! ráčili. Dán v městě říšském Norberce v pondělí
po neděli první adventní lětha páně šestnáctistého devatenáctého a krá
lovství našeho Českého prvního.
Friderich m. p.
Venceslaus Guilelmus de Raupow,
s. r. Bohemiae cancellarius m. p.

Petr Μ. z Mülhauzu m. p.
[Na ohbu:]
Ad mandatum Sacrae Regiae
Majestatis proprium
Jan Oršinovský m. p.

Majestát tento vydal Fridrich Falcký v Normberce, kdež meškal
od 19. listopadu, bera účast na sjezdu unie protestantské, a v průvodu
jeho byl též nejv. kancléř český Václav Vilém z Roupova, od něhož
je také majestát spolupodepsán (Gindely, Děj. č. povst. II str. 225).
Registraturní znamení na rubu jeho chybí; na ohbu čte se německá
současná poznámka pro krále »Generalconfirmation der stendt im könig
reich Böheimb«. Pokud se obsahu týče, vede srovnání jeho se zněním
konfirmace privilegií kr. Matyáše, d. na hradě Pražském v pátek po
božím těle (3. června) 1611 (Druhá apologie stavů kr. č. 1618 str.
Q q 1), a reversu kr. Fridricha samého, d. v klášteře Valdsaském
20. října 1619, k tomuto výsledku: 1. Kdežto Matyáš potvrdil stavům
všeobecnými slovy majestáty >na náboženství a jiné politické věci se
vztahující« a kromě toho »učiněné létha 1608 a 1610 srovnání mezi
oběma stranami pod jednou i pod obojí, jako i mezi stranou podobojí
samou v témž království,« ačkoli srovnání ta stala se, jak známo, r. 1609:
Fridrich potvrzuje majestát Rudolfův ze dne 9. července 1609 »stavům
a obyvatelům na svobodné provozování náboženství křesťanského pod obojí
daný« a kromě toho toliko »porovnání mezi samou stranou pod obojí
stalé« ve formě konfesse české, kdežto srovnání mezi protestanty a kato
líky dne 9. července 1609 uzavřené, že každá strana zůstaví druhou při
všem, co má, z konfirmace vypouští, ačkoli ješ^ě v reversu se o něm
děla zmínka. Patrně uvedení protestantů v držení chrámu sv. Víta a
jiných katolických kostelů bylo toho příčinou. 2. Kdežto Matyáš potvrdil
toliko konjunkci se Slezany r. 1609 učiněnou, Fridrich schvaluje konfoederaci Čechů se všemi přivtělenými zeměmi i s Rakušany uzavřenou.
3. Konečně, kdežto Matyáš schvaluje privilegia předešlých králů, zřízení
zemské a snesení sněmovní, Fridrich mluví obecně o *právích a zřízeních
18*
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zemských« a ze sněmovních snesení výslovně potvrzuje artykule obecným
sjezdem stavovským před volbou jeho za krále dne 31. srpna 1619
usnesené, v kterých nová ústava jak pro korunu Českou, tak i pro
království České byla obsažena, ústava, jež králi takořka žádných práv
neponechávala. Ostatní články majestátu Fridrichova jsou pak slovně pře
vzaty jak z konfirmace Matyášovy, tak i předchůdců jeho na trůně českém.
Jaromír Čelakovský.

LITERATURA.

t
, j

|
j
s
ŕ
L

H. Finke, Acta concilii Constanciensis. I. Akten zur Vor
geschichte des Konstanzer Konzils (1410 — 1414). — Münster (Regens
berg) 1896 v. 8° V + 424.
Doba velikého schismatu ode dávna poutá pozornost badatelů. Není
nesnadno vysvétliti si to. Je-li vůbec dovoleno rozdělovati dle obvyklého
způsobu dějiny na 3 věky a tedy také oddělovat! střední věk od no
vého, značnou část důvodů pro to poskytují události a názory, které ona
doba zrodila neb živila, aby z nich mohly vyrůstat! nové. Lidstvo jako
by chtělo a mělo se odříci ideje, která po dlouhá staletí byla podstatnou
částí světového názoru, sklánějíc mysli tehdejšího světa před repraesentanty veškeré moci, světské i duchovní, před císařem a papežem. Tento
zjev a s ním celá řada jiných, ať již vystupují, jako příčiny, které dlouhé
trvání schismatu umožnily, nebo jako následky jeho či jako pouhé
zjevy průvodní, ohlašuje, nebo lépe, zahajuje přechod k době nové —
okolnost zajisté způsobilá, aby vzbudila interess hloubajícího ducha. Vy
davatel nadepsané publikace není nováčkem na tomto poli, a u něho
motivy pochopíme tím snáze. Pro člena společnosti Görresovy a dlouho
letého předního pracovníka v jejím římském podniku doba sama má
dosti přitažlivosti a půvabu. Vedle větších či menších pojednání v roz
ličných časopisech vykazuje činnost jeho zejména krásnou publikaci
Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils
(Paderborn 1889), o níž svého času »Athenaeum« přineslo referát. Nej
novější dílo jeho jako rozsahem předstihuje dosavadní, tak i cenou (ze
jména co se tkne novosti a důležitosti materiálu) vyniká nad ně. Ne
méně než 113 dokumentů najdeme zde, většinou nových, nebo, pokud
již dříve byly známy, v lepším znění. Jaký význam má tento materiál,
bude níže možno — ač-li toho vůbec třeba — na některém příkladu
ukázati. O mnohých věcech dosud zcela nebo téměř zcela neznámých
nabýváme zpráv, jinde se zprávy dosavadní stavějí do jiného světla, nebo
aspoň zlepšují a rozhojňují. Autor sám má zajisté plné právo říci : »Eine
Anzahl der Fragen, die die hist. Forschung seit langem interessiert
haben, werden hier endgültig gelöst oder der Lösung näher gebracht.«
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Všecek materiál v tomto svazku podaný odnáší se k historii koncilu
před koncilem, k historii jeho svolání a událostí předcházejících. Rozdělen
jest ve tři hlavní části: Unionsverhandlungen und Konzilspläne in den
Jahren 1410 bis 1413; II. Das römische Konzil 1412 und 1413;
III. Vorgeschichte des Konstanzer Konzils vom September 1413 bis
November 1414. Tyto části rozděleny jsou zase v menší oddělení
(a z těch některé zase v pododdělení) dle osob, jež jednotlivá vyjedná
vání řídily, nebo dle předmětu vyjednávání. Proti tomuto rozdělení mohla
by se ozvati námitka. Má své výhody i nevýhody. Referent aspoň po
kládal by pouhý postup chronologický za methodičtější a praktičtější.
Dosti často stává se, že k porozumění jednomu dokumentu musíme znáti
jiný, před ním nebo po něm vydaný, který však, poněvadž vlastně se
týká vyjednávání s jinou osobou nebo o jinou věc, musíme hledati jinde.
Ovšem v některých případech zase systém Finkem provedený jeví se
pohodlnějším a usnadňuje práci, k čemu zejména přispívají úvody jednot
livým partiím předeslané. V nich vedle novosti materiálu záleží hlavní
přednost knihy. Finke v nich objevuje se nejen jako duch pronikavého
ostrovtipu, nýbrž také jako vydavatel v každé příčině moderní, a jeho
úvody snesou i nejpřísnější měřítko kritické. Spisovatel v předmluvě
sám praví o nich, že nemají býti zpracováním látky, nýbrž mají pouze
badatele na hlavní hlediska upozorniti. Toho úkolu dosaženo v nich jistě
vzorně. Není to zpracování, autor vykládá v nich zejména důvody, ze
kterých jednotlivé kusy na tu neb onu dobu datoval, a to nejen na zá
kladě materiálu v knize vydaného a na základě hojné literatury nové
i staré, nýbrž i na základě četných archiválií dosud neuveřejněných,
s nimiž nás, jen pokud nutno, seznamuje pod čarou. V tom je zároveň
důkaz krásného sebezapření vědeckého, které zejména v četných našich
domácích publikacích bývá tak řídkým hostem. Asi ze dvou třetin byl
materiál Finkem objevený nedatován. Pokud bez detailního studia souditi lze, zdá se, že od Finkova datování nebude třeba ustoupiti. Tak
ku př., abychom se jenom příkladů nám bližších dotkli, známou bullu
Řehoře XII., jíž potvrdil Sigmunda za krále Římského, a která od v. d.
Hardta (II. 462—465) k r. 1413, a RTA. VIL 28 po 20. září 1410
se klade, Finke jistě aspoň pravděpodobné datoval na 13. březen 1415
(Acta 188 sl.); podobně návrhy se strany Řehořovy, které Dětřich Vrie
pojal do své Historie (v. d. Hardt I. 163 sl.), jichž autorem objevuje se
přední kardinal Řehořův Jan Dominici, správně asi položeny na jaro
r. 1414 (Acta 192 sl., nově otištěno 272 sl.) a j.
Probíráme-li jednotlivé oddíly, zajímavé divadlo otvírá se zrakům
našim. Vidíme jednotlivé papeže ve styku s rozličnými knížaty svět
skými, jejichž snahy po jednotě církve pravidelně objevují se upřímněj
šími než snahy papežů, vidíme papeže, vidíme jednotlivá knížata ve
vzájemných stycích co nejrozmanitějších. Čteme reformní návrhy, ná
vrhy na sjednocení pocházející od jednotlivců nebo od universit, zanika
jící téměř bez známek ve víru dalšího jednání, nebo znovu se objevující
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Nejzajímavější z podobných je návrh university Pařížské na str. 131 sl.
uveřejněný (Plura avisata atd.), jenž objevuje se jako předloha (snad
i více) ďAilliho traktátu Capita agendorum, nač již ve Forschungen
Finke upozornil. V první své formě byl určen pro koncil římský, o němž
celá II. část díla Finkova přináší poprvé zevrubnější zprávy. Zde také
pravděpodobné ukázáno (Acta 124), jak vysvětliti neshodné údaje
v datování bully, zavrhující bludy Wyklifovy (Palacký Documenta 467),
že totiž v jednotlivých poradách již v lednu 1413 věc tak dalece byla
připravena, že mohl navržen býti způsob odsouzení, později ve formě
bully sepsaného, která v prvním a posledním slavnostním shromáždění
10. února prohlášena.
Kdybychom postavili vedle sebe nápisy jednotlivých oddílů a pododdílů, již z nich bylo by patrno, že ze světských osob, které jednání
se účastnily, nejčastěji ozývá se jméno Sigmundovo. Na něho v první
řadě možno mysliti, slyšíme-li neobvyklý hlas, který jen změněná doba
mohla bez urážky připustiti, že světský panovník má koncil svolati
(str. 12 a 50 n.), jeho jméno v tomto spojení znova se ozývá r. 1414
z úst kardinala Jana Dominici (str. 193, 274, 275). On také, zejména
od dohodnutí s Janem XXIIL, jest duší celého jednání, jemuž se s ve
škerou opravdovostí věnoval. Vidíme ho v stálém styku s různými osob
nostmi duchovními i světskými. Jedné části styků těchto všimneme si
blíže. Stalať se v nedávné době zajímavou pro kontroversu, jež o ni
vznikla mezi Μ. Lenzem a Carem. Lenz ve svém spise »König Sigismund
und Heinrich V. von England« posoudil politiku Sigmundovu velmi ne
příznivě, snaže se dokázati, že Sigmund, vyjednávaje r. 1414 s oběma
králi, Francouzským i Anglickým, jednal obojetně a úskočné zejména proti
Karlu VI. Sigmunda v té příčině ujal se Caro (Das Bündniss von
Canterbury), částečně opíraje se o nový materiál. Nové dokumenty,
které Finke objevil, dávají spíše Carovi za pravdu, a Finke také v úvodu
to přiznává (str. 215 n.), ukazuje, že Sigmund 1414 pokoušel se
upřímné o dosažení spolku obou panovníků proti Janovi Burgundskému
(str. 229). Finke při tom vytýká Sigmundovi naivnost, která přehlížela
nedávné spojení Burgundu s Anglií proti Francii, nebo jakousi nezralost,
které toto spojení mohlo zůstati tajno. Zdá se mi, že ne zcela právem.
Pokládám to spíše za karakteristickou vlastnost politiky Sigmundovy,
která dovedla osnovati a zasazovat! se o provedení plánů, jež třeba
jinému mohly se zdáti nemožnými, snažíc se překážky odstranovati,
právě jako dovedla se v každém nezdaru ihned vpraviti do nových po
měrů. Ale jistě právem praví Finke, vylíčiv konečný zmar těchto plánů
(smír Francie s Burgundskem str. 233), »Frankreich gegenüber ist Sigis
mund in seinem Konzilseifer nicht der Betrüger, sondern der Betrogene.. .«
Při těchto jednáních dostáváme také od Sigmunda zprávu o nějaké
úmluvě jeho s Václavem strany koncilu. Bohužel není zpráva příliš
určitá, ale přece něco světla vrhá do těch událostí, jež Palacký
III. 1, 222—223 vylíčil. Knihu zavírá spolehlivý rejstřík.
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Druhý svazek, který má obsahovat! jednání vlastního koncilu, refor
mační traktáty, denníky, reformatoria, akta důležitějších jednání a dů
ležitějších processů, vyjde, jak slíbeno, ještě během tohoto roku.
Vdcl, Novotný,
Rachunki dworu króla Wiadyslawa Jagielty i królowej Jadwigi
zl. 1388 — 1420. Wydal Fr. Piekosinski (Monumenta medii aevi XV.) ’).
V Krakově 1896, 616 str. 4°.
Pramen zde vydaný nebyl dosud neznám. Užil ho již hr. Alex.
Przedziecki ve své r. 1854 vydané knize »Zycie domowe Jadwigi
i Jagielly.« A právě tato kniha budila přání po vydání, kterého se nám
tu konečně dostalo; a to tak, že mimo to, co již znal Przedziecki, vy
dáno i to, co se od té doby našlo, zejména zápisky z r. 1388—1390
a potom 1418 — 1420. Jaký je to pramen, naznačeno v nadpise této
publikace, při čemž nesmíme zapomenout! (a vydavatel v úvodě nám to
připomíná), že dvorské a státní hospodářství splývalo dohromady. Ovšem
že, co zachováno a shledáno, je jen zbytek toho, co tu kdysi bylo.
O obsahu vydaného pramene nemíním se šířiti; obmezím se na jednu
věc. V účtech se totiž nejednou setkáváme s Čechy v Polsku, jak již
index ukazuje. Tak se na dvoře královském vyskytují nejmenovaní
Čechové (Bohémi) r. 1412, a tu se dočítáme, co pro ně vydáno za jídlo
a pití (pravidelně se vrací % octuale cervisie); podobně r. 1413 (tu
již pívali dvojnásobně piva, bylo jich tedy více) a 1414 (zase jen
octuale); r. 1394 byl ve službách králových (currinsis regis) Čech
jménem Morava, r. 1404 přišli ke dvoru hosté z Čech Prokop a Nesporek, r. 1405 najdeme mezi českými hosty (hospites Bohémi) pana
Hynka (pro něho a průvodce jeho se účtuje, co vydáno za ryby čerstvé
i slané, za olej a pivo), r. 1414 válečníky české ve službách polských,
jsou to zejména Benassius (Beneš), dále Stanislav (t. j. Stanislav z Dobré
vody) a Javor (t. j. Čajdran z Javora, oba byli v polských službách také
již r. 1410, srovn. Goll, Čechy a Prusy str. 119); Costhca (t. j. Vilém
Kostka z Postupic) sloužil králi Vladislavovi ve válkách pruských proti
Německému řádu r. 1410 i r. 1414; také r. 1415 zůstával ještě v Polsku
a vyskytuje se v účtech toho roku na 15 místech (účtuje se maso,
ryby, raci, olej, máslo, sýr, vejce, kuřata, pivo); Styborius Bohemus,
který r. 1416 se uvádí lókrdt, byl snad Ctibor z Cimburka, jenž bojoval
na straně polské před tím r. 1414; vedle něho r. 1416 uvedeni jsou
ještě jiní nejmenovaní hosté z Čech (hospites Bohémi); též roku
1415 přichází ještě jiný náš krajan Johannes Bohemus (jinde Czech),
který se vrací zase r. 1418 a 1419, kdy on sám i jeho sluha (famulus)
obdrželi sukno; byl to královský psář (canista), jako také najdeme
řemeslníky z Čech na dvoře královském, na př. zlatníka Martina r. 1395.
I jiné ještě lze z účtů král, dvora vyhledati, na př. k r. 1394 posla
krále Václava IV., Valkúna.
J, G.

Srovn. Č. Č. H. III. 40.
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Urkundenbuch der Stadt Aussig bis zum Jahre 1526. Begonnen
von W. Hieke) vollendet von Dr. Adalbert Horčička. Mit zwei Licht
drucktafeln. Prag, 1896 in 4°, S. IX 4" 260.
Pod tímto názvem vyšel nedávno třetí díl velezáslužné publikace:
»Städte- und Urkundenbücher aus Böhmen,« kterou vydává »Spolek
pro dějiny Němců v Čechách.« První dva svazky obsahovaly listáře
měst Mostu a Žatce. Spolku dotčenému náleží zásluha, že první ujal se
práce ve směru u nás dosud příliš zanedbávaném, jemuž se na straně
české dosud ještě nevěnuje náležitá pozornost. Jediné město Plzeň
může se vykázati podobnou prací (od Strnada). Čelakovského »Privileje
měst českých« již základní myšlénkou liší se podstatně od publikace
německé.
W. Hieke, vlastní původce tohoto listáře, nedočkal se vydání. Ná
stupce jeho Horčička připojil poslední dva archy a dodatky, jakož i ná
lezy konšelů Magdeburských. Hlavní materiál poskytl archiv města Ústí,
ale mnoho též vzato z archivů jiných, zvláště z Prahy a Drážďan. Potřebná vysvětlení o tom podána jsou ve stručném úvodu. Proti »Stadtbuch von Brüx« má tento listář s listářem města Žatce to společné,
že vylučuje prameny letopisné, ježto listinných pramenů o sobě je s do
statek. Privileje města Ústí — tvrdí vydavatel — vynikají obsahem
a významem (třeba ne vždy počtem) nade všechna dosud tištěná privilegia jiných měst Českých. Ze 458 čísel jsou 273 listiny, 133 zápisů
z městské knihy Ústecké (z níž také vybrána pro dodatek jména rychtářů a radních pánů v letech 1438—9, 1446, 1469 a 1472 — 1514),
ostatních 52 jsou záznamy z různých jiných knih městských i cizích.
Proti zásadám, jimiž se dle úvodu vydavatel při úpravě vydání
řídil, nelze celkem nic, aspoň nic podstatného namítati. Rozcházejí se
zajisté mínění historiků v této příčině tak velice, že nelze žádnou soustavu odsuzovati, která smysl textu neporušuje a sama sobě neodporuje.
Kromě toho je viděti, že vydavatel se řídil jen vzory osvědčenými.
Úprava textu, pokud bez kollacionování zjistiti lze, je správná. Některé malé chyby a opominutí na celkovém úsudku ničeho nemění. Tak
na př. v č. 32 str. 17 ř. 3 s hora má býti patrně »protestando« místo
»praestando« dle analogie č. 37 a 51), tamtéž ř. 9 s hora »utrifruendum«
je buď špatně čteno, nebo mělo jakožto corruptela býti dáno do poznámky a nahrazeno v textu správným »usufruendum«, tamtéž ř. 10
z dola »convincti« není správná forma, mělo tudíž se s ním podobně
naložiti. Z č. 41 zachovaly se v originálu pouze dva zlomky, celek znám
je z transsumptu, není však nikde poznamenáno, co odkud pochází. Podobně u č. 42, kde originál vykazuje četné mezery, měla býti označena
místa doplněná z kopie XVII. stol. Č. 168 je špatně redigováno. Podkladem jsou mu dva zápisy z desk zemských, které spolu co nejúže
souvisí. Regest podává obsah obou, v textu však máme tu pouze zápis
druhý, kde chybí právě podstata a základ celé věci. Buď stačil regest,
anebo — když se chtěl již otisknout! text — měl se bezvýminečně
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otisknouti v celé souvislosti. Při regestech vzatých z městské knihy
Ústecké je sice v pozdější části pravidelně poznamenáváno, v jaké řeči
je každý zápis učiněn, ale v dřívějších partiích tato poznámka často
chybí, ačkoli si vydavatel přece musel býti vědom, že z poznámek, jako:
>datum der Gerichts-Sitzung f. quarta post f. s. Johannis baptisté«
(č. 389) nebo: »actum feria VI ante Andree« (č. 291) nelze nikterak
souditi, že by zápis sám byl latinský (srv. č. 292 nebo 381).
Také úprava vlastních jmen v regestech mohla býti jiná. Možné
cesty — a stejně správné — jsou dvě: buď dám do regestu jméno
vlastní tak, jak přichází v textu, jenom ovšem modernisované (pak je
věcí rejstříku, aby vyjádřil totožnost různých variantů jména jedné a téže
osoby), nebo označuji v regestu touž osobu vždy týmž jménem, bez
ohledu na to, jaká varianta se v příslušném textu vyskytuje. Ale k tomu
páni vydavatelé nehleděli. Jedna a táž osoba slove jednou (č. 119)
Jeschke von Schirschowitz, podruhé (č. 125, pouhý regest) Jeschke von
VVchynitz zu Schirschowitz, jinde (č. 127) Jeschke von Wchynitz, ač
v textu přichází pouze »Jessken von Syerzewyecz«, v č. 131 zase
Jeschek von Schirschowitz. Zrovna tak je tomu na př. se Sigmundem
nazv. Černý Pešek z Litoměřic. V regestech č. 300 — 302 slove Sigmund
gen. >der Schwarze Peschek«, v. č. 303 najednou »Sigmund Czerný
Pešek« (proč »cz«, když se píše >š« a »ý«?); zde je text ovšem český,
ale také v č. 301 a 302 je český, a když tam v německém regestu
tento přídavek správné je přeložen, proč zrovna v č. 303 zůstal ne
přeložen? V regestu č. 313 nacházíme zase »Sigmund Panicz, genannt
der schwarze Peschek « A takových případů bylo by lze vytknouti více.
Poslední, ale nejdůležitější částí každého listáře je rejstřík. Je jako
kostra v těle lidském: neúhledná, ale bez ní i nejkrásnější tělo za nic
nestojí. Hlavní zásady jeho jsou obecně známy a přijaty: jednota a úplnost.
Jediný rejstřík pro jediné dílo, a v něm všechny varianty jmen, každá
s odkazem na moderní formu, a při této zase všechny varianty její,
s citáty příslušných míst. Bohužel je právě rejstřík nejslabší částí celého
— jinak velmi pěkného — díla. Již ten barokní nápad, dělati zvláštní
rejstřík pro »město Ústí« a zvláštní »všeobecný rejstřík«, zaráží. Ná
sledkem toho musejí se mnohá jména shledávati v obou rejstřících, věc
ošidná i pro toho, kdo v Ústí vyrostl, a publikace se přece obrací
i k jiným kruhům. Dále mělo by se konečně nechati v listářich ne
smyslného citování dle stran. To při listinách kratších, jež převládají,
jenom přehled znesnadňuje, při zvláště dlouhých (jež jsou vzácné vý
jimky) může se konečně vedle čísla přidati stránka. Každá listina je
přece individualitou pro sebe a jako taková má býti respektována, ne
hledě ani k tomu, jak se práce usnadní, když listina má v celé publi
kaci jedinou značku.
Není zde místa, abych vytýkal všechny chyby, na něž jsem při
náhodných zkouškách přišel. Uvedu jen několik karakteristických pří
padů: Regest č. 117 na str. 61 zní: »Wenzel von Blahotitz, Pfarrer in
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Aussig, und Hermann von Stupitz entscheiden als Schiedsrichter einen
Streit zwischen Peter von Keytz, zu Brzyezenycz gesessen, und dem
Kloster Ossegg. < Peter von Keytz chybí v obou rejstřících. Pod
Brzyezenycz najdeš ve všeob. rejstříku: »s. Schönpriesen, Bresnik,« při
»Bresnik« stojí: »Feldflur bei Aussig, Schönpriesen (1057) 1, (1218) 2,«
při »Schönpriesen« zase: »Breznice (1186) 1, (1188) 2. Brzyezenycz
(1400) 62.* Doklady pro jedno a totéž místo roz strkány pod dvě hesla,
a z ničeho nevysvítá, žeby »Brzyezenycz« bylo totéž co Schönpriesen!
Keytz je dle výslovnosti totožné s Kaitz (Kyjice, Kajíce, Palacký Top. 28)
v Žatecku, forma Brzyezenycz vede k novoč. Breznice, což může býti
v Žatecku i v Litoméřicku (ib. 38, 56), může však také býti a nejspíše
je Březenec, něm. Pirken v Žatecku (ib. 29). To vyšetřiti je však po
vinností vydavatelovou, a ne čtenářovou. Také Wenzel von Blahotitz divně
pochodil. Jakožto farář v Ústí nalézá se sice v rejstříku »pro Ústí«, ale
ne pod Blahotitz, nýbrž pod heslem Kirche, kdežto ve všeobecném
rejstříku zase najdeš: »Blahotitz, Dorf, Herrschaft Schlan, Bez. Rakonitz,
Pfarrer: Bohunco (1402) 67, Bohuněk (1403) 69«, Jenom že na str. 67
přichází v č. 127 »Bohunco von Blahoticz, gesessen zu Hothowicz«
a na str. 69 v č. 131 »Bohuněk von Blahotitz zu Schirschowitz gesessen,«
z čehož vidéti, že byl tento Bohuněk vším možným, jenom ne farářem
v Blahoticích. Jisté měl pod Blahoticemi býti zapsán také Václav, farář
v Ústí. To však chybí
Kdo by hledal zmínku o vsi, jejíž dnešní jméno je Gojetitz, musí
napřed věděti, že přichází v textu jako »Kagieticze«, jinak ničeho nenajde.
Podobně kdo hledá zprávu ó vsi Schirschowitz, musí věděti, že v textu
slove »Syerzyewyc«. Netřeba podotýkat), že kdo zná jen česká jména
Kojetice a Sířejovice, pochodí ještě hůře.
Jinak text sám o sobě, až na vytčené, celkem malé vady, za
sluhuje vší chvály. Obsahem svým řadí se vůbec náš listář k nejzajíma
vějším publikacím svého druhu v Cechách. Poznáváme z něho důkladně,
pokud jen možno, poměry jednoho z nejdůležitějších měst severočeských.
Srovnáváním s listáři Mostu a Žatce dala by se z něho čerpati celá
řada krásných pozorování. Upozorňuji jen na jedno. Pro poměr obou
národností v městě je zde hojně pramenů, na př. č. 268 a 285, ob
sahující odhad domů v městě Ústí a v předměstí Labském z let 1471
a 1479, č. 286 s odhadem pozemků měšťanských z léta 1479, č. 297 a j. v.
Z nich a jiných pramenů viděti, jak silně byl živel český zastoupen, jak
rostl, až se čeština stala dokonce úřední řečí českou: městská kniha
vedena byla od r, 1500 téměř výhradně česky.
Bylo by žádoucno, aby také česká města následovala hojněji pří
kladu německého.
Lad. Klicman.
♦

*

*

Mittheilungen des Vereines fur Geschichte der Deutschen in Böhmen
XXXV. 3. — Adolf Bachmaniiy Beiträge zur Kunde böhmischer Geschichtsquellen
des XIV. und XV. Jahrhunderts (I. Compilatio chronologica 1310—1432; II. Das

Literatura.

259

Chronicon Procopii notarii Pragensis. Velmi podrobný rozbor); Ottokar Weber.
Die Schlacht bei Kulm und Nollendorf; Wold. Lippert. Meissnischböhmische
Beziehungen zur Zeit K. Johanns und Karls IV. I. Fehde des Erzbischofs Arnest
von Prag und des Johann von Micheisberg mit Burggraf Meinher von Meissen
und Markgraf Friedrich 1344—1347. Ji. Uebergriffe Russos von Lutitz, des
böhmischen Landpflegers von Eger, gegen markgräflich meissnische Vasallen
1354. 111. Nikolaus Bischof, Unterkämmerer des Königreichs Böhmen als meiss
nischer Vasall 1361 (V příloze 8 dosud netištěných listin 1344—1373); Ferd.
Menčik, Lieder aus der Zeit des dreissigjährigen Krieges (německé písně
o Bannerovi z r. 1639 a o obležení Olomouce z r. 1642); Val. Schmidt. Das
Urbar der Herrschaft Rosenberg 1598 (pokračování). - Literarische Beilage.
Jos. Neuwirth. Der Bildercyklus des Luxenburger Stammbaumes auf Karlstein
(Horčička); Loserth. Das St. Pauler Formular (N. Reichenauer; srovn. ČČH.
III. 100): A. Heinrich, Wallenstein als Herzog von Sagan; A. Nováček, Das
Copialbuch des Bertrand de Macello (Horčička; srovn. Věstník Spol. N. 1895);
Ad. Hauffen. Einführung in die deutsch böhmische Volkskunde nebst einer
Bibliographie (A. Hruschka); Ad. Wrany. Die Pflege der Mineralogie in Böh
men; Jos. Blumer. Die Familiennamen von Leitmeritz und Umgebung (A.
Hruschka); V. Schmidt, Urbar des Cistercienser Stiftes Hohenfurt 1530 (Hor
čička) atd. — Jul. Lippert. In Sachen meiner ·Socialgeschichte Böhmens«
(proti Rachfahlově recensi v HZ.; srovn. ČČH. III. 48». — AWXF. 4. — A.
Příbram. Zur Geschichte des böhmischen Handels und der böhmischen In
dustrie im Jahrhunderte nach dem westfälischen Frieden. L Die Entstehung
des böhmischen Commerzcollegiums (bylo zřízeno neúplně již 1715, úplně
1724. V příloze otištěny některé prameny); J. Loserth, Zum Einzug der Erz
herzoge Ferdinand, Karl, Ernst und Matthias in Prag am 3. August 1588
{arcivévodové povoláni do Prahy k poradě o polské kandidatuře arciknížete
Maximiliána; otištěno 9 dopisů týkajících se jich cesty); A. Marian, Die
kaiserlichen Richter in Aussig ' 1622 —1783); Rud. Müller. Kunstgeschichtli
ches aus dem Bezirke Aussig; Rudolf Wolkan. Deutsche Volkslieder des
XVI. und XVII. Jahrh. aus Böhmen I. Das Mädchen und der Tod; Ferd.
Menčik, Lieder aus der Zeit des dreissigjährigen Krieges. 111 Ein Pamphlet
aus dem Jahre 1636 (německo-iatinské verše vyzývající studující k odporu
proti kard. Harrachovi); Val. Schmidt. Das Ürbar der Herrschaft Rosenberg
v. 1598 (dokončení); Ad. Horčička, Eine Dorfschul-Prüfungsordnung aus dem
J. 1786 — Literarische Beilage (mimo jiné): Herm. Jireček. Codex juris bohemici. Tomi IL pars I. (R. Anders; posouzení nepříznivé); G. Biermann,
Geschichte des Protestantismus in Oesterreichisch-Schlesien (O. Weber).
Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs XIX. 3, 4. — XX.

1. — H. Walter, Die Leipaer Klosterglocken (Vesměs z pozdější doby); A.Paudler,
Abt Stephan Rautenstrauch (Uveřejňuje se překlad latinské biografie tohoto
březnovského opata, která za úředními účely byla složena; dříve vyslovené
mínění vydavatelovo, že se narodil nikoli v Blatně (Platten), nýbrž v Blattendorfě, tím se potvrzuje; vedle toho obsahuje tento životopis podrobné údaje
o literární a jiné činnosti při provádění josefínských reforem. Zemřel 1785);
R. Müller, Der Erdschwumm nächst Aussig 1770 (Otiskuje se zpráva o země
třesení v lednu a únoru t. r.); E. Neder, Zur Ortskunde (Zprávy z 17. a 18.
stol, o některých místech v Litoměřicku, j. Franzenthal, Josephswille, Franzberg, Philippinau a Poppendörfel); A. Paudler. Dorf-Capellen (se seznamem
a udáním stáří); F. Langhans, Eine Bettelmms-Capelle (ve vsi Gärten v Lito
měřicku) ; W. Bendel. Aus der Jonsbacher Chronik (Zápisy, většinou jen
lokálního významu z 1. 1783—1788); J. Fischer. Aus der Karbatschen-Zeit
(Výpisky zHruboskalského»Klag-, Verhör-und Straf-Protokoll« z r. 1782—4);
H. Ankert. Ein Elbeschiffahrtproject (Otiskují se návrhy litoměřického purk
mistra Josefa Pfalze von Ostriz na organisování plavby po Labi z r. 1687—8);

Literatura.

260

A. Hockauf, Das Eibe Heinrichs von Schleinitz bei der Theilung im J. 1566
(Seznam povinností a dávek vesnic Niederehrenbergu a Oberhennersdorfu);
A. Paudltr, Zur Ortsnamenkunde (Výklady, namnoze fantastické, o jmenech
Arnau, Bensen, Gieszdorf, Planur, Windisch-Kamnitz); J. Tille, Schmiede
gesellenordnung in Niemes (Otisk řádu z r. 1653); A. Kirschner, Geschichte
der Aussiger Bürgergarde (Grünschützen); J. Haudeck, Musikalischer Brief
(Biografické zprávy o některých skladatelích, kteří ze severních Cech pocházejí
nebo tam působili); A, Tscherney, Pastoren in Schluckenau 1615—1647; J. Vogel,
Die zwei Edelgüter in Hermsdorf; A. Funke, Römerbriefe von Wilhelm
Kandler (Dopisy tohoto malíře redaktoru »Libuše« Klarovi, z let 1844—49,
týkající se i věcí politických); E. Wimmer* Maria-Sorg (Stručné hist. zprávy
o klášteře blíž Jáchymova); A. Elger, Aus dem Reichstädter Stadtarchive
(Otiskují se archiv, zprávy 16—18. st.); F, Hantschei, Biographisches Allerlei
(Nekrology a biogr. data o jednotlivých rodácích ze sev. Čech.) — F Hantschl,
Prähistorische Fundchronik für das Gebiet des Nordb. Excursionsclubs; G.
Pazaurek, Die St. Laurentiuskirche in Gabel; C. Jahnel, Die Freiherren,
später Grafen von Ogilvy (Rod tento v 18. st. byl v držení Zahořan aj. pan
ství v Čechách; vypravují se dějiny jeho v té době dle Zedlerova Universal
lexikon a j. pramenů); R. v. Weinzierl, Zur Prähistorie des Clubgebietes L
Grosscžernosek. — Na konec zpráva o činnosti klubu za r. 1896.
Zeitschrift des Vereins für die Geschichte Mährens und
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Schlesiens.

I. 2. seš. — Fr. Krones, Bertha (Perchta) von Liechtenstein, geborene Rosen
berg (f 1476), und die Sage von der »weissen Frau« zu Neuhaus, Teltsch u.
s. w. (Historickou Perchtu, jejíž osudy se vypisují, a »bílou paní« pověstí
spojil Balbin; na konci se udává literatura o té věci ; Helfet t. Der Brünner
Landtag im J. 1848 und das mährische Landeswappen ^Je to zajímavý příspěvek
k dějinám moravského sněmu r. 1848. k němuž prameny poskytl z velké
části Dr. AI. Pražák, o jehož činnosti v té době se tu mnoho dočítáme
jednání o změně zemských barev je při tom vedlejší); Emil Soffé, Das Raigerner Liederbuch i Sbírka německých písní z předešlého století až na dvě
latinské, z nichž jedna je »cantilena post obsidionem Pragenam composita«
z r. 1744). — Miscellen (mimo jiné/. Urkundliche Beiträge 1423 —1429 gesammelt von Beck und Loser t h (1. část v. Notizenblatt 1896; tato 2. část sáhá
od č. 37 77 v regestu neb v plném znění; k tomu dodatky č. 1—11.
z r. 1420 — 1422.) — Literarische Anzeigen (mimo jiné): H. Jireček, Korunní
archiv český (refer. Bretholz vydání nechválí); Al. B. Faust, Charles Sealsfield (srovn ČČH. III. str. 190); A. Weitzel, Geschichte des Ratiborer Archipresbyterats.
des

Vereins für

Geschichte und Alterthum Schlesiens»

XXXI. (1897). — J. Krebs, Das Verhalten der Schlesier beim Einfalle Mansfelds und der Dänen 1626 (Na základě pramenů chovaných v archivu v Horním Hlohově, o kterém v. ČČH. II. str. 381); Carl Faulhaber, Beitrag zur
Geschichte der Reichensteiner Goldproduktion (ve vévodství Minsterberském
od konce 15. století); H Wendt, Schlesien im Kampfe des Königs Mathias
mit dem Kaiser 1482 (Dopis králův Jiřímu ze Steinu z r. 1482 s úvodem.
Zajímavý je konec dopisu, ze kterého patrno, že Slezané vždy o to stáli, aby
královské listy a listiny pro ně nebyly vydávány pod pečetí uherskou, nýbrž
pod pečetí českou. »Utrumque sigillum (píše král), tam Hungarictm quam
Bohemicum nostrum est.. . Nihilominus ut desiderio eorum satis fiat,. . .
literas ipsas sub Bchemico sigillo cum presentibus mittimus«); Soffner, Ein
Brieger Ordinationsregister 1564 — 1573 (3 ordinovaní byli z Čech, 16 z Moravy;
některé Čechy a Moravany ordinoval po česku Samuel Czepka, pastor
v Břehu, sám původem Moravan; neméně než 92 ordinovaných bylo
z Uher).

·
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Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiser
hauses. XVIII. Band. 1897. — Dörnhöffer Friedrich. Ein Cyklus von Feder
zeichnungen mit Darstellungen von Kriegen und Jagden Maximilians I. (Řada,
18 čísel, kreseb v okrouhlých polích, chovaná v Mnichovském kabinetu rytin,
znázorňuje události lovecké a válečné ze života Maximiliánova a má vedle
umělecké ceny značnou zajímavost pro dějiny válečnictví a dějiny kulturní.
Cyklus tento vznikl kol r. 1510 nepochybně v Augšpurku, a na základě slohu
a charakteru soudí Dörnhöffer, že původcem jeho (větším dílem* byl malíř
SBreu. Mezi výjevy nachází se < č. XII.) též »Kayser Maximilian! Behamischa.cht«, známá událost z r. 1504, za sporů obou wittelsbašských větví
o dědictví landshutské. Pomocné voje české jsou úplně obklopeny vojskem
Maximiliánovým; Češi jsou karakterisováni obrovskými pavezami, křivými
šavlemi a sudlicemi; mezi nimi je vidét i cep a v pozadí vůz. »Behaníisch·
Schlacht« častěji byla vyobrazována; ve »Weisskunigu«, v »Ohrenpforte«
i »Triumphzugu«; dále nachází se ve vídenském rukopisu Fuggerovském
(z 2 pol. XVI. st. Cod. Pal. 8614), též mezi reliefy náhrobku Maximiliánova
v InŠpruku a v Mnichovských rukopisech Codd. 1598 a 896.; konečně v zámku
landshutském byl freskový obraz od Jana Schmala z Wertingen, jenž znázor
ňoval rovněž tuto bitvu. Pomocné voje české nacházíme ještě v tomto cyklu
na obraze »Kaiser Maximilian! Österreichen Krieg.« (T. VIL). Mají rovněž
obrovské pavezy, sudlice, šavle, někteří i sekerky; na hlavách kapaliny neb
šalíře. Sudlice mají jednoduchý tvar s plechovou miskou pod ostřím; jest to
tak zv. »ahlspiess«, jenž býval pokládán za zbraň specificky českou, podobně
jako paveza a šavle (srovnej Winter, Dějiny kroje str. 266, 274, 277.) Na
obraze hejtmana Peřiny, jenž v čele dvou praporů českých účastnil se hájení
Vídně r. 1529 (Winter 590), opatřen jest zbrojenec podobnou sudlicí.) — lig
Albert. Mathias Steinle. (Steinle f 1727; působil ve Vídni v době Leopolda I.
a Karla VI. v rozmanitých oborech, jmenovitě jako řezbář ve slonové kosti
a jako stavitel. Také prováděl návrhy pro práce zlatnické, jako ku př. pro
velikou monstranci kláštera v Klosterneuburku u Vídně, zhotovenou v letech
1710—1716 komorním zlatníkem Janem Känischbauerem ve Vídni; týž zhotovil
s klenotníkem Matějem Stegnerem r. 1699 známou skvostnou monstranci Lorettánské kaple na Hradčanech, o níž v článku tomto vyslovuje se domněnka,
že pracována jest asi rovněž dle náčrtku Steinleova. Zajímavá jest exkurse
věnovaná (str. 127) umělecké rodině Schmiedů, která pocházela z Plané v Če
chách a částečně i v Čechách působila; z rodiny té Jan Jiří Schmied byl
v stycích se Steinlem, jenž i syna svého k němu do učení dal. J. J. Schmied
zemřel v Praze, 1. září 1765; častěji zaměňuje se nesprávně s kremžským
mistrem Janem Mart. Schmidtem, zvaným Kremser-Schmidt.
K. CH.
Oesterreichisches Litteraturblatt 1897, č. 1. Luschin v. Ebengreuth.
Oesterreichische Reichsgeschichte (Helfert Kniha dobrá, ale jen je-li Rakousko
tolik jako země alpské. Jinak znamená návrat k dávno, jak se zdálo, překo
nané »Stammlands-Theorie«); J. Neuwirth. Mittelalterliche Wandgemälde und
Tafelbilder der Burg Karlstein (W. A. Neumann). — č. 8. Val. Schmidt.
Urbar des Cistercienser-Stiftes Hohenfurt aus dem J. 1530 (P. Florian). —
č. 9. Μ. Murko. Deutsche Einflüsse atd. (Helfert).
Ateneum XXII. 1897, sešit 2. — Rozbiory i sprawozdania: Μ. Murko.
Deutsche Einflüsse atd. (P. Chmielowski. Obšírný referát; chválí a vytýká
se v něm podobně jako v referátech vydaných u nás).

Kwartalnik Historyczny XI. 1897. 2. sešit. — V přehledu literatury
Vladislav Kucharski referuje o Lippertově Social-Geschichte Böhmens.
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U nás memoirová a životopisná literatura není hojná. K nejcennějšímu,
co máme, patří Životopis paní Marie Riegrové, rozené Palacké, sepsaný od
dcery, paní Marie Červinkové-Riegrové (sr. ČČH. I. 133). Je to kus rodinné
kroniky; paní Červinková zde vypravuje o dědovi, otci, hlavně o matce, něco
též o sobě. Nyní se jí dostalo životopisu z přátelské ruky paní Rozeny Augu
stinové, rozené Zelené (Marie Červinková-Riegrová. Životopisný nástin. Nákla
dem Buršíka a Kohouta ; 112 str. 8°). Kdo zná paní Červinkovou z jejího živo
topisu matčina (a poznává ji tam i mimo její úmysl), komu se dostalo štěstí
poznati ji osobně, ten ji najde i v této knize ve vřelém slovu přátelském,
hlavně pak v jejím slovu vlastním, v citátech z jejích denníkův. R. 1878 na
psala: »Dnes je mi 24 let... Nastává léto (života), a účelem života je práce.*
Neustálá práce její plynula z citu povinnosti a vědomí povinnosti; to byl
základní rys její povahy. Nedlouho po smrti matčině poznamenala: »Tiché
sebezapírání a konání povinností je větší nežli dobývání vavřínů.« Cit povin
nosti, zděděný po dědu i matce (mladé dívce i zábava byla povinností, srovn.
str. 25), vypěstován u ní vychováním od jiných i vlastním ve vědomí povin
nosti. I jiné výroky ji výborně a pěkně karakterisují, jako že »k přátelství je
potřebí trochu obětavosti, trochu smyslu pro druhého — a ne egoismu vel
kých lidí, sebou samými úplně zaujatých . ..« V knize paní Augustinové najdeme
přehled její neustálé práce filanthropické, ve které byla žačkou své matky,
a literární, velmi hojné a rozmanité. Je známo, že připravovala životopis dědův
a také otcův. Pro životopis Riegrův, jak se tu dočítáme, vykonáno mnoho.
R. 1892 počala psáti *dle otcova vypravováni o dávných časech*', v něm došla
až do let šedesátých. Již dříve (1887) podle vypravování otcova a z vlastní
paměti vypsala život babičky, Terezie Riegrové; vyšel teprve letos v »Hlasu
Národa« a také ve zvláštním vydání; i to je kus rodinné kroniky a pěkný
příspěvek k dějinám našeho národního života. O jiné přípravné práci (užil
jí Jíl. V. Jahn), čteme na str. 61. Jsou to »Politické Zápisky« o politické Čin
nosti Riegrové od r. 1885 začínaje do konce života paní Červinkové.
J. G.
V Historickém spolku přednášel v měsíci červnu prof Tomek dvakráte
o svých stycích s Palackým. Přednáška působila u četných posluchačů hlubo
kým dojmem.
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Nové Všeobecné dějiny počnou vycházeti v jazyku anglickém podobného
způsobu jako je Jlisioire generále, kterou vydávají se spolupracovníky Rambaud a Lavisse. V řízení díla vypočteného na 12 svazků se uvázal Lord
Acton, professor v Cambridgi.

Pruský historický institut v Římě k dosavadním důležitým svým publi
kacím (Repertorium Germanicum, Nuntiaturberichte) v těchto dnech připojuje
novou. Jméno její * Quellen und Forschungen aus den italienischen Archiven
und Publicationen* naznačuje, jakému účelu rr.á sloužiti. První sešit, který
dle předběžného oznámení měl vyjiti během června (v Berlíně u Loeschera),
obsahuje mimo jiné článek Hullerův, Aufzeichnungen über den päpstlichen
Haushalt aus avignonesischer Zeit a Schellhaasuv, Acten über Rejormthätigkeit Felician Niguardes in Bayern und Oesterreich 1572—76.
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Vratislavských »Mittheilungen aus dem Stadtarchiv und der Stadtb bliothek< (srovn. ČČH. III. 128) vyšel sešit třetí a obsahuje »Geschichte der
landesherrlichen Besuche in Breslau«. Spisovatel Erich Fink tu vypravuje
o návštěvách panovníků od krále Jana začínaje do císaře Viléma. Ale nevy
pravuje tu jen o slavnostech, nýbrž také o lecčems, co s těmito návštěvami
souviselo. V úvodu se zase opakuje nesprávná věta, že odpor Vratislavských
se obracel proti »nenáviděnému Češství, jež se za husitstvím skrývalo*.
Zvláště slavně uvítán byl ve Vratislavi Fridrich Falcký, poslední král český,
jenž tam přišel.
__ __

Druhý sešit regest císaře Sigmunda, vydávaných V. Altmannem přináší
regesta 1418—1424. — Ve sbírce Regesta Imperii chystá k vydání Osv.
Redlich jakožto oddělení šesté: Regesten des Kaiserreichs unter Rudolf von
Habsburg.
Druhá internacionální bibliografická konference bude se konati pod pro
tektorátem belgické vlády 2—4. srpna v Brusselu. Má pokračovat! v práci
začaté na první konferenci (v září 1895). Programm stanoven jest široce,
takže všecky aktuelní otázky budou projednány. Jednotlivé body programmu
jsou: 1. Stav bibliogr. prací vůbec i přítomný stav v jednotlivých zemích atd.
2. Organisace všeobecného bibliogr. repertoria. 3. Internacionální účastenství
v této práci se strany vlád (vymáháním povinných exemplářů), bibliothek,
akademií, nakladatelů, autorů, existujících periodických bibliografií. 4. Inter
nacionální bibliogr. klassifikace. 5. Bibliografie různých tiskopisů (knih, časo
pisů, publikací učených společností, officielních dokumentů, uměleckých vý
tvorů, hudebnin). 6. Bibliografie jednotlivých véd. 7. Formální úprava jednot
livých Čísel (pravidla o psaní jmen, titulů, formátu a p). 8. Formální uspořá
dání jednotlivých bibliografií, úprava tisku a j. Přednášky a referáty budou
později zvláště vydány. Jednací řeči jsou němčina, frančina a angličina.

Mimo Věsiniky vycházející od listopadu 1896, Národopisné museum českoslovanské spolu s Národopisnou společností od letcška vydává Národopisný
Sborník redakcí Frant. Pastrnka a Em. Kováře. První svazek obsahuje mimo
jiné Přehled dějin folkloristiky od Em. Koláře.
Třetí zpráva Musea Turnovského za léta 1893—1896, vydaná v Turnově
(1897) nákladem musejního výboru-, obsahuje: Privilegia města Turnova
(1335—1793, srovn. ČČH. IV 178), vydává J. V. Šimák; Staré pečeti Turnov
ské, kreslil K. Zap, s poznámkou o znaku městském od J. V. Šimáka.
Zprávy.

O zachování historického rázu Prahy se vždy ještě píše a mluví. Nic
méně každý nový projekt hrozí novou škodou Upozorňujeme v čas a pro
síme, aby náš hlas slyšán byl zvláště od těch, kdo nejvíce horlí pro starou
Prahu, že projekt přestavby staroměstské radnice hrozí zkázou Malému rynku,
tedy právě té části Prahy, která se dostala na výstavu. Snad právě proto
vyhlídnuta za oběť?
Dne 22. dubna zemřel ve Vídni neočekávaně dějepisec umění Karel
šlechtic LützoWy professor na polytechnice a umělecké akademii. L. narodil
se 27. prosince 1832 v Gotinkách, studoval tamže, v Mnichově a Berlíně
a habilitoval se r. 1858 pro dějiny umění v Mnichově, věnuje s počátku zřetel
hlavně umění antickému. Jeho spis habilitační jednal o Ornamentice řeckých
nádob hliněných. V letech 1861- 69 vydal v Mnichově »Münchener Antiken«.
R. 1863 přesídlil se do Vídně, kdež nejprv převzal redakci časopisu: »Recensionen und Mittheilungen über bildende Kunst«, vydávaného přílohou k »Theater-
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und Musik- Zeitschrift«, a když Zeitschrift zašla, založil r. 1866 s nakladatelem
LípskýmSeemannem »Zeitschrift für bildende Kunst«, kterýžto časopis se záhy
stal předním orgánem všech, kdož uměním a dějinami umění se zabývají.
R. 1864 stal se docentem dějin umění na umělecké akademii Vídenské, a brzo
na to svěřena mu správa knihovny a sbírky sádrových odlitků téhož ústavu.
Zároveň dociroval též na technice, od r. 1867 jakožto mimořádný, od r 1882
jako řádný professor dějin stavitelství. Spisovatelsky byl neustále činný;
vedle Četných článků, recensí a referátů uveřejněných v »Zeitschrift f. b. K.«
vydal jmenovitě Meisterwerke der Kirchenbaukunst (Lipsko 2. vyd. 1871),
Die Kunstschätze Italiens (Stuttgart 1884), Geschichte des deutschen Kupfer
Stiches und Holzschnittes (1891 jakožto IV. díl Geschichte der deutschen
Kunst), přepracoval pro 2. vyd. Schnaasovy Kunstgeschichte 1 díl, sepsal na
základě podrobného prozkoumání pramenu Geschichte der k. k. Akademie
der bildenden Künste (Wien 1877) a sestavil katalog obrazárny téže akademie.
Na širší kruhy působil svými přednáškami veřejnými a svými články v časo
pisech denních i belletristických. Z této jeho činnosti a činnosti redaktorské
vytknouti lze zvláště, že vždy byl přístupen novým závažným směrům ve
vědě a umění a že vždy ochotně napomáhal přičinlivým nováčkům při jich vy
stoupení na veřejnost. Do posledního okamžiku byl duševně i fysicky mla
distvě svěží, a zpráva o jeho smrti široký kruh jeho přátel a ctitelů bolestně
překvapila.
K. Ch.

Dne 11. června zemřel v Lovraně u Opatije kulturní historik a museolog
Jakub šlechtic Falke> bývalý řiditel c. k. Rakouského musea pro umění
a průmysl ve Vídni. Narodil se r. 1825 Ratzeburku, studoval v Erlankách
a Gotinkách, načež se stal učitelem gymnasijním a pak vychovatelem, Jako
starší bratr jeho Jan Bedřich (* 1823, f 1876) zabýval se studiem dějin kul
turních, jimž se úplně věnoval, hlavní zřetel obraceje k historii umění, umě
leckého průmyslu, kostýmu a vkusu. R. 1855 stal se konservátorem při ger
mánském museum v Normberce, kdež setrval do r 1858. V době té společně
s A. Eyem vydal Kunst und Leben der Vorzeit vom Beginn des Mittelalters
bis zum Anfang des XIX. Jahrh. (Normberk 1855 - 59; 3. vyd. 1868 — 69).
Jmenován řiditelem Lichtenštejnské obrazárny a knihovny ve Vídni, přesídlil se
do tohoto tehdejšího střediska veškerého ruchu v oboru archaeologie a dějezpytu umění. R. 1864 založeno ve Vídni Rakouské museum pro n. a. pr.,
jehož řiditelem stal se R. Eitelberger a prvním kustodem J. Falke, od něhož po
chází návrh pro systém sbírek. R. 1872 stal se Falke na tomto ústavě místoředitelem a r. 1885 (po smrti Eitelbergrově) ředitelem. V této funkci setrval do
r. 1894, kdy se odebral na odpočinek. Až do posledního okamžiku byl F.
literárně činný. Řada spisů jeho a pojednání jest velmi četná, a málokdo
přispěl ku popularisování vědomostí z oboru kulturní historie a ke vzbuzení
zájmu pro denní otázky uměleckého průmyslu tou měrou jako on; velice
přehledné a jasné jsou jeho úvody k různým katalogům Rakouského musea
a rozmanité referáty výstavní. Ze spisů jeho buďtež uvedeny: Die ritterliche
Gesellschaft im Zeitalter der Frauenkultur (Berlin 1863), Aesthetik des Kunst
gewerbes (Lipsko 1864). Geschichte de? modernen Geschmacks (t. 1868),
Costümgeschichte der Culturvölker (Stuttgart 1880), Kriegsvölker im Zeitalter
der Landesknechte (Vídeň 1880), Hellas und Rom. Der Garten, seine Kunst
und Kunstgeschichte (Berl. 1884), Geschichte des Geschmacks im Mittelalter (Berlin 1892}. Na původních pramenech založen jest spis: Die k. k.
Wiener Porzellanfabrik (Vídeň 1887); do velkého kompendia Geschichte
der deutschen Kunst napsal Geschichte des deutschen Kunstgewerbes
(Berlin 1888). Největšího rozšíření došel jeho spis Die Kunst im Hause,
jenž vyšel v 6. vydání. Poslední jeho dílo jest objemná autobiographie, jež
nedávno vyšla: Lebenserinnerungen, obsahující příspěvky k historii celého
hnutí a oněch snah, jimž Falke život svůj zasvětil.
K. Ch.

Messer Brunetto Latini, Dantův předchůdce a učitel.
Napsal Jar. Vrchlický.

III.

Vliv Brunetta Latiniho na dílo Dantovo.
Zmínili jsme se již o článku, který napsal do 1. čísla IV. roč
níku časopisu »Giornale Dantesco* pan Ausonio Dobelli, a který
považujeme za definitivní v této otázce.
Ovšem prvenství naprosté ani Dobellimu nepatří. Před ním již
Ferri di S. Costante v »Lo spettatore italiano«, Ginguéné v svých
Dějinách italské literatury a Delius v pojednání svém uveřejněném
v ročence německé Dantovské společnosti s názvem Dante s Commedia und Brunetto Latini s Tesoretto< (1887 IV. pag. 1.) zabý
vali se touto věcí. Dobellimu patří zásluha, že látku v pravém slova
smyslu vyčerpal do dna, a to vzhledem nejen k »Božské komedii*,
nýbrž i k ostatnímu celému dílu Dantovu.
Nezbývá nám než stopovati v hlavních obrysech svědomitou
práci Dobelliho a ukázati na jednotlivých zvlášť zajímavých pří
kladech vliv Brunettův na dílo Dantovo; úplný výčet shodných
míst pomineme, najde je, koho by otázka blíže zajímala, v časopise
uvedeném.
Dante shoduje se s učitelem svým ve všech věcech týkajících
se názvů theologických a filosofických^ a to jak o podstatě boží,
o vlastnostech jeho, tak i o poměru Boha k světu, o stvoření světa
a lidí a o přírodě. Můžeme říci, že všecky tyto pojmy Latiniho,
v »Pokladu* vyslovené, Dante illustruje slovem básnickým.
Totéž platí o andělích, o duši lidské, o ctnostech a dobrých
vlastnostech lidí, o konstrukci světa, hory očistcové, o ráji a řekách
rajských, o středu země, o vzniku deště, o běhu slunce a planet,
o některých tvorech pozemských, o některých osobách historických
i mythologických.
Zde některé příklady:
O přirozené dobrotž všeho:
Brunetto Latini:

»Bůh stvořil všecky věci velmi dobré. Od přírody není nic zlé
ale, užíváme-li toho špatně, stává se zlým. A tak se mění dobrá
přirozenost.«
(Poklad X.)
č. č. h. in.
!9
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Jar. Vrchlický:
Dante:
Když s přírodou se lidské štěstí sváří,
tu jako símč vniklé v cizí půdu
se sama zvrhne a své dílo zmaří.
A kdyby svět dbal na tu sílu pudů,
jak příroda je dává, véř mi, cele
by plodil dobré lidi bez jha bludů.
(Ráj VITI.)

Celá theorie o andělích, převzatá ze sv. Tomáše (Summa, pars
I. ques. 9 a 63) Brünettem do XII. kap. »Pokladu«, jest obsažena
na různých místech Božské komedie Dantovy, hlavně v VIII, IX,
XXXIV. zpěvu Pekla, v XII. zpěvu Očistce a v XIX. a XXIX.
zpěvu Ráje. Ovšem že vše, co praví Brunetto v své učebnici po
hromadě a najednou, to uvádí básník po různu, kdy se mu právě
k tomu vhodná naskytne příležitost . . .
Stejně rozvíjí se u Danta nauka o duši lidské jako u Brunetta.
Stačí srovnati Pokladu I. 14. a Očistce zpěv XXV. a rozvedeněji
v knize »de la volgare Eloquenza« II. hlava, 2. kap.
O poméru přírody k Bohu praví Brunetto Latini:
Příroda je Bohu tím, čím jest kov kováři, který tvoří z něho
tu meč, tam přílbici, tu hřeb, teď to, teď ono, podle toho, co kovář
chce. A jako užívá jiného druhu práce, aby utvořil přílbici, a jiného,
aby utvořil jehlu, tak působí příroda jinak ve hvězdách a jinak
v rostlinstvu.

Dante:
. . . Μ ud retvím čí zabývá se vloha,
ten pozná hned, Že příroda se line
jak dí ne jedna, ale stránka mnohá,
z božího ducha a z děl jeho plyne,
a mysl když do Fysiky tvá zřela,
po málo listech nezří pravdy jiné,
a umění tak vaše, moudrost celá
jak žák za mistrem v sled jim následuje,
jak vnučka jejich, ať si co chce dělá.
(Peklo XI.)
Obraz »kováře« převzal Dante ještě na jiném místě:

Těch svátých druhů hyb a síla ale,
jak umění kladiva od kováře
od svátých motorů jde neustále.
(Ráj II.)

Věta závěreční pak o různém působení přírody ve hvězdách
a jiném v rostlinstvu má svůj ohlas v tomto místě Božské komedie:
Kde dlíš sladce,
ta čistá říš i andělů druž stkvělá
jsou stvořeny, o těch to právem platí
dle bytosti jich, jak se jeví celá.
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Však živly, jež jsi začal jmenovat!,
a ony věci, které z nich se tkají,
ty ze stvořených vidíš žitím pláti.
Jeť látka stvořena, již v sobě mají,
jeť stvořena ta tvorná jejich síla
v těch hvězdách, které kol nich oblétají.

A z směsice, jež k tomu způsobilá,
hvězd svátých paprslek a pohyb budí,
všech zvířat a všech rostlin duši . . .

(Ráj VIL)

Rovněž o stvoření svita jsou názory obou mistrů souhlasné’
Dle Brunetta Latiniho měl Bůh v mysli a vůli svojí myšlenku a
obraz světa, jejž nazývá Brunetto pratypem světem, >mondo archetipo« t. j. světem v podobenství či obraze. Na to z ničeho stvořil
hrubou hmotu schopnou, aby z ní tvořiti mohl, již nazývá hýle
(chylus). Co o tom praví v Pokladu L kap. VI., parafrasuje Dante
v Očistci zpěvu XXV. Na to stvořil Bůh svět v šesti dnech a
sedmého odpočíval. Tento první den věku byl 14. březen, kdy stálo
slunce v znamení berana. (Taktéž v Pokladu II. kap. 12. a II. kap. 13.)
Dante o tom praví v »Pekle«:

Byl jitra čas, a slunce v těch hvězd roji
se vznášelo, jež tenkrát s ním již byly
v ten první den, kdy Bůh je v lásce svojí
hnul k oběhu s krásnými všemi díly.
(Peklo I. 38—40.)
Společné je též stvoření člověka, jakož i výlet prvního rodo
kmenu lidského pokolení. (Poklad L kap. 13, Dante, Ráj XIII.,
XXVI. a XXXII. Jednu však zajímavou odchylku Dantovu zde
nalézáme. Latini totiž vypravuje: »Jaretův syn byl Enoch, o jehož
konci nikdo nezvěděl, nebo Bůh jej odvedl, kam chtěl sám. A on
bude svědkem jeho v den soudu. A vypravují mnozí, že Enoch
do dneška žije, a sice na témž místě, odkud byl vyhnán Adam,
když jej nepřítel pokolení lidského oklamal jablkem.« (Poklad I.
kap. 18.) Proti této legendě však praví Dante ústy Enocha samého

Zem v zemi jsem a ujišťuji tebe,
že zůstanu tam s jiných druhů davem,
až počet náš kdys číslo splní nebe.

-(Ráj XXV.)

Ale souhlasně s Brunettem akceptuje mystické vytržení svátého
Pavla do třetího nebe v II. zpěvu Pekla, jak o něm hovoří Bru
netto v Pokladu v knize II. kap. 10.
Brunetto: >Pán náš odhalil mu velkou část svého tajemství tím»
že jej do třetího nebe vytrhl. A tu praví, že viděl věci takové»
o kterých nesluší se mluviti před lidmi.« (Poklad II. kap. 10.), a:
19*
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Dante opakuje po ném tuto větu i při jiné příležitosti, když se
setká v předpeklí se společností velkých básníků starověku:

A k oné záři šli jsme v rozhovoru
o věcech, o nichž řeč tam slušná byla,
jak mlčení zde mně, zemskému tvoru.
(Peklo IV. 104.)
A jinde, kde se vyptává na osudy rodiště svého praděda Cacciaquidy, opakuje:
než to říci,
spíš zamlčet má v sobě více shody.
(Ráj XVI.)

Souhlasně mluví pak oba jak o uvěznění sv. Pavla a jeho
osvobození zázračném (Poklad I, kap. 2. Dante Ráj XXVII.), tak
i o světcích papežích Línovi a Cletovi i o záraku sv. Silvestra.
Ovšem zde pramen byl oběma společný: v prvním případě dě
jiny apoštolské, a v druhém legenda v středověku zvlášť oblíbená,
jež přešla až do známé »zlaté legendy« Jakuba de Voragine a do
»kroniky císařů« (Kaiserchronik) a byla látkou mnohých středo
věkých mystérií. (Viz Arturo Graf »Řím v středověku, II. díl str. 84.)
Ovšem že co se sv. Silvestra týče, Dante užil známé legendy, již Brunetto prostě vypravuje, k prudké invektivě proti papeži Bonifaciu VIII.
'
Jak Silvestru se s Konstantinem dělo,
jenž na Sorakte zdál, aby jej zhojil,
mne zvolit rádcem svým se jemu chtělo,
a zimnici bych jeho pýchy zhojil,
mne v potaz brai, já mlčel v první době,
neb slova svá jak opilci on pojil.
(Peklo XXVII.)
Ironický šleh tam, kde Latini prostě vypravuje: »Tu stalo se,
že papež Silvestr s mnohými křesťany uprchli, aby zarazili proná
sledování, na jednu vysokou horu. A císař Konstantin, který byl
tenkrát nemocen malomocenstvím, poslal si proň pro to, co slyšel
o něm i o jeho předchůdcích, a chtěl slyšeti radu jeho. A věc došla
k tomu, že Silvestr jej pokřtil na víru křesťanskou a malomocenství
s něho sňal. A když on byl pokřtěn, všickni z družiny jeho učinili
podobně. A aby oslaveno bylo jméno Ježíše Krista, daroval on
(Konstantin) svaté Církvi všecky císařské hodnosti, jež ona má.<
(Poklad II. kap. 25. a Očistec II., dále Peklo XXVII. a XIX.)
Čtyři hvězdy symbolické, které vidí Dante v předsíni Očist
cové, jsou čtyři ctnosti, jimiž zahajuje Brunetto druhou část svého
»Pokladu«. Ve všem zde Dante, ať mluví o vlivu jejich na člověka,
ať je třídí a karakterisuje a jejich vlastnosti vykládá, jde ruku
v ruce za mistrem svým. Bylo by příliš obšírné, kdybychom chtěli
citovati všecky k tomu příklady. Stačí ukázati na shodná místa
Pokladu VI. kap. 16. a Očistce XVI., Pokladu VIII. kap. 83. a Ráje
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VIL, Pokladu VIL kap. 13. a Ráje XIII. Pokladu VIL 8. a Pekla
XXVIII. Místy užívají oba obrazů stejných, skoro doslovných. Tak
praví Brunetto Latini: »Zpravidla člověk stálý jest lepší než člověk
vrtkavý, nebo vrtkavý se hýbe každičkým větrem« (Poklad VL
kap. 40.), a Dante dí, napomínaje křesťany k stálosti v daných
slibech:
Ó křesťané, víc rozvahy k své spáse!
Tak peří nebuďte ve vichrů sváry .. .
(Ráj V.)
a jinde analogicky:

Jen za mnou kráčej a riech mluvit davy,
stůj pevná věž. jež čela neukloní,
byť sebe víc se vztekal vítr dravý.

(Očistec V.)

Taktéž shodují se oba v chvále chudoby. (Srovnej Poklad
VIL kap. 32. a Peklo XV., XXVIIL, Ráj XVII. - Poklad VIL
kap. 70. a Convito IV. 13. — Poklad VIL kap. 47. a Ráj XVII.
s opakováním téže základní smyšlenky v Convitu v kanzoně XVIII.
a XX. —Poklad VL 47. a Convito III. 14 a IV. 1. — Poklad VI.
47. a Peklo XI.), což vše citovati doslovně vedlo by nás příliš daleko
a jen by potvrdilo, co již dříve bylo naznačeno.
O šlechtictví a urozenosti krevní mají oba rovněž stejné mínění.
Praví Brunetto Latini: >A ten, kdo si zakládá v šlechtictví
starého rodu a vychloubá se velikou řadou předků, nedělá-li sám
dobré skutky, vychloubání to obrátí se mu spíše k pohaně než ke
cti.« (Poklad VIL 66.)
A Dante pěje:

Ó krve naší Šlechtictví ty malé!
Že můžeš lidi k pýše vyzývati,
kde slabost námi zmítá neustále!
Víc podivno mně nebude se zdáti;
neb tady, kde pud cestou pravou kráčí,
i já se začal tebou vychloubati.

Ty’s ovšem plášť, jenž záhy nepostačí,
jejž pozděj, když se nedosadí denně,
čas přistřihne, jenž s nůžkami kol kvačí.

(Ráj XVI.)

Ještě více než toto místo v »Božské komedii« osvětluje názory
Dantovy o šlechtictví a urozenosti místo v kanzoně III. »Convita«,
v níž způsobem na svou dobu smělým odhaluje své smýšlení, doka
zuje, že pravé šlechtictví není v rodu, nýbrž v povaze člověka, že
jest símě vložené Bohem v duši, která jím stane se přítelkou ctnosti,
což dokazuje ušlechtilostí svého snažení a svými skutky. Básník
polemisuje s výrokem Fridricha IL, podávaje špatnou jeho definici,
že člověk jest »oživené dřevo«, kterou vyvrací a ukazuje, jak málo
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bohatství a čas (řada předkův) mají dělat s šlechtictvím. Do
kládá to příklady o malíři a jeho obraze, o věži a řece, pak dalším
rozborem této thesy přichází k poslednímu důsledku, že buď by
všickni lidé musili býti šlechtici, anebo všickni nešlechtící, poně
vadž od jednoho praotce pocházejí. Tyto myšlenky o dědictví
šlechty sdílel Dante se svátým Tomášem Aquinským (f 1274)
i s žákem jeho Aegidiem Columnou (f 1316). Vyvrátiv obecné
mínění o šlechtictvi, vykládá, jak on sám šlechtu pojímá a v čem
její pravý význam shledává. Činí to na základě ethiky Aristotelovy
(ad Ničom. II. c. 4—6), dle které šlechtictvi totožné s ušlechtilostí
obsahuje v jádru svém ctnost, která z ní pochází jako hnědá barva
z černé. Dle něho jest pravá ušlechtilost čili šlechtictvi stav boži,
jejž udílí Bůh tomu, u koho všecky síly tělesné i duševní souladně
působí a dokonalou ve všem bytost tvoří. (Srovnej celou kanzonu
v mém překladu: Dante Alighieri básně lyrické (il Canzoniere)
pag. 47—53.).
V názorech o vládl se dosti citelně Dante a Latini rozchá
zejí. Skoro jest starší Brunetto zde modernější. Káže rovnost všech
lidí a přiznává vládu jedinému jen z nutnosti, že jsou lidé zlí, a že
má býti zloba krocena a ovládána. (Poklad IX. kap. 8.) Dante
proti tomu, jak známo, hájí dualismus vlády svrchované, světské
a církevní v osobě císařově a papežově. (Srovnej list k Jindřichovi císaři
a Očistce VIL a Ráje XXX. zpěv.) Mimo to Dante v »Convitu«
(IV. 4.) i v spise »de Monarchia« (II, 3) zakládá na příchodu Aeneově
do Itálie svou víru, že císařství jest v podstatě římského původu,
v čemž se ocitá s učitelem svým v přímém odporu. (Poklad I. kap.
33—34). Z této koncepce vysvětlíme si pak, že Dante nazývá Boha
císařem (Peklo I., Ráj XXV. a XII.), hrabata a barony apoštoly
(Ráj XXIV. a XXV.) a rovněž Lucifera císařem (Peklo XXXIV.).
V témž smyslu nazývá Brunetto slunce planetou císařskou a Aristo
tela »naším císařem« (Poklad I. kap. 1.).
Ve vlcech a údajích historických a politických stojí Dante
následkem hlubší erudice na stanovisku daleko kritičtějším než
jeho mistr. O zmatku jazyků praví Brunetto, že před vztýčením
věže Babylonské všickni mluvili přirozeně »jedním jazykem, to jest
hebrejským« (Poklad VIII. kap. 1.). Proti tomu však praví Dante
ústy praotce Adama:
Má řeč vymřela zcela, nežli hnáti
se začli k dílu, bez konce jež bylo,
ti Nimrodovi národové klatí.

Neb z rozumu co jen kdy působilo,
vždy, jelikož se mění vůle lidí,
dle vůle boží též se proměnilo.
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Že člověk mluví, přírodou se řídí,
leč zdali tak či jinak, přenechává
vám příroda, jak vám se lip to vidí.
(Ráj XXVL)
V nauce o rétorice a stilu a co s tím souvisí jsou oba mistři
celkem shodni, aspoň v hlavních pojmech. Stačí srovnati jen »Po
kladu* knihu VIII. kap. 2. a následující s »Convitem« (II, 14) i s De
vulg. Eloqu. (II. 6) a s Pokladu VIII. 10. předpis Dantův.

Teď zřím, že píšete, co Amor kázal,
že vaše péra za ním jdou jen s péčí,
ten nedostatek naši snahu smazal.
Kdo nad to vzlétá, byť i touhou větší,
ten rozdíl slohu nechápe již více.
(Očistec XXIV.)

Za to v otázkách vid přírodních přejal Dante mnohé vědecké
theorie, ale s nimi též i mnohé bludy Latiniho. Kulatost světa
(Poklac^VI. kap. 39. a Ráj XIX.), sílu gravitace, nauku o antipodech
(Poklad II. 49, Ráj I, Očistec IV.) o středu země (Poklad II. 50.,
Ráj I. 141., IV. 17—8), o rozloze země a moře (Poklad III. 3.,
Peklo XXVI.). V 37. hlavě II. knihy vykládá Brunetto theorii
o vzniku deštic a ta souhlasí docela s líčením Dantovým v zpěvu
»Očistce«, kde Buonconte da Montefeltro vypravuje, jak ďábel zvedl
kouř a vítr, by shluknul mračna nad Protomagnem a zaplavil kraj
mlhami a deštěm. Přiléhající místo o vzniku duhy, již Brunetto
nazývá kruhem čtyř různých barev, opravuje Dante v Ráji XII. a
v Očistci XXV. a XXIX. Jak, i když věrně od Latiniho přejímá
Dante, přece zůstává vždy básníkem, stačí srovnati místo o báječném
ptáku Fénixovi.
Brunetto praví: »Fénix je pták, jenž žije v Arábii a jest jen
svého druhu jediný na světě a má velikost orla. Hlava jeho má
dva hřebeny, to jest každý s jedné strany po obou skráních;
peří na krku jest velice třpytné jako páví, od šíje k ocasu má barvu
purpurovou, ocas jest barvy růžové, jak dí obyvatelé Arábie, kteří
jej viděli mnohokráte. A praví někteří, že živ jest 560 roků, a jiní
tvrdí, že sestárne v 500 letech. Jiní pak praví, že žije 1000 let. A když
tak dlouho žil, a když poznává dle své přirozenosti, že jeho smrt
se blíží, tu, by si život obnovil, chvátá k zdravým stromům výborné
vůně, z větví jich si hranici vztýčí a, dobrý oheň rozdělaje, v něj
se vrhne právě v tvář slunci vycházejícímu. A téhož dne, co se
upálil, vstane z jeho popele červíček. Druhého dne jest malým
kuřátkem. Třetího dne jest velký, jak má býti, a lítá na obvyklé
své místo, kde přebývá obyčejně. A tvrdí mnozí, že onen oheň
zažíhá kněz z města, jež sluje Eliopolis, kde se Fénix upálí, jak
jsem před tím se byl zmínil.« (Poklad V. XXVI.)
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Citovali jsme schválně místo celé, abychom ukázali, jak a co
vyzvedá Dante z této spousty domněnek a povídaček v básnické
své parafrasi:
Vím, mudrci že by mně přisvědčili,
že Fénix mře tak a se znova rodí,
když v pětistý rok svého stáří pílí.
On nejí ničeho, co země plodí,
jen slzy kadidla a balsam střádá
a v hranici svou s myrrhou nardu hodí.
(Peklo XXIV.)
Menší společné údaje obou mistrů pomineme, o sokolech, jestřá
bech (Poklad V. 9. a 12., Peklo XVII., Očistec XIX., Ráj XIX.),
takž i o delfínech (Poklad IV., 5. Peklo XXII). Totéž platí o obou
údajích astronomických (Poklad I. 28, Ráj VIII.), o běhu slunce
(Poklad II. 43, Convito III. 5 a Očistec IV.), o názorech, jež mají
oba o astrologii^ zvlášť v tom se shodujíce, že kárají a trestají oba
lidi, kteří se vědě této oddávají (Poklad II. 41, Peklo XX, Con
vito II. 14, ballata IX.), a j.
Ausonio Dobelli vedle míst z »Pokladu* přímo přejatých
uvádí řadu ještě příbuzných, jichž pouze rysy základní Dante si
osvojil, ale jimž dal kontury silnější a z nichž vyvedl tvůrčím duchem
svým věci docela nové. Zmíníme se jen o některých.
V knihy I. 46. hlavě vypravuje ser Brunetto tuto podivnou
legendu o proroku Eliášovi. »Tento Eliáš byl z pokolení Aronova,
a když se měl naroditi, měl otec jeho Sobia sen, že mužové bíle
odění vzali Eliáše, zahalili jej do rouch nejbělejších a dávali mu
oheň pojídati.« Srovnej s tím krásné místo v Novém životě § III.,
kde Dante vidí Lásku třímající v náručí svém spící Beatrici, v šat
purpurový zahalenou a hořící srdce Dantovo v ruce držící, jak ji
Láska vzbudí a velí jí snfsti to srdce hořící, načež propukne v hořký
pláč a unáší Beatrici k nebesům.
Podobných smytých linií z původních obrazů Brunettových nebo
i linií jinak přemalovaných v hojnosti jest v díle Dantově. Když
v Očistci je uchvácen Dante orlem, který jej přenese o římsu výš,
praví:
V snu orla zřel jsem, křídla svoje zlatá
po nebi táh, je v dálku rozpínaje,
mně zdálo se, že slétnout již již chvátá
a děsný jako blesk pak střelil dolů
a unesl mne až do výše v žáry.
Mně zdálo se, že my hoříme spolu,
tak domnělá mne ohně síla pálí,
že sen můj stržen byl tom ve plápolu.

Zda mu netanulo na mysli, co praví Brunetto o orlu v svém
»Pokladu«? A mnozí vypravují, že orel tak vysoko vzlétá, až péra
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jeho od slunce chytnou »a hoří< (Poklad V. kap. 8.). Základní
rys jest ještě odsud čerpán k velkolepému obrazu, jejž Dante dále
provádí.
Rovněž symbolika zvířat: pardala, vlčice, štíra s jedovatým
ohonem, sirény jest z arsenálu mistra Brunetta. Pověra o věšteckém
daru však našla seslabený ohlas v XXL zpěvu >Ráje<, zvyk zobkujících se holoubků a kvílících v dlouhém lkáni v překrásném
zpěvu pátém »Pekla«, rovněž jako jeřábi »tvořící ve vzduchu dlou
hou čáru» mají své vzory v »Pokladu«. I při trestech pekelných,
jich výboru a pořádku i často zbarvení jde Dante s Brünettem věrně
ruku v ruce. V třetím kruhu pekla zatracenci »vyjí jako psi«, a
Brunetto v »Pokladu« (VII. 36.) praví o lidech zlých, že jsou psi,
kteří se naučili tak štěkati, že to nedělají z potřeby, nýbrž ze zvyku.
V »Pokladu« V. knize kap. 48. čteme: »A Isaiáš hovořil s lidem
celý nahý od pasu k hlavě a chodil vždycky bosonoh«. V tom
vidí Dobelli první rys ke grandiosní figuře Farinatově. Podobné
místo týká se Nimroda (»Poklad« ill. 193), jejž rovněž Dante
uvádí jako typ zpupnosti a pýchy mezi obrazy očistcovými:
Zřel Nimroda, des v tváři se mu zračí,
u velikého díla svého paty
na lid s ním pyšný v Senaar se mračí.
(Očistec XII.)
Některé podrobnosti trestů pekelných lze dedukovati na jisté
údaje Brunettovy. Tak lidé s obličejem do zadu stočeným, s tváří
zablácenou (Thaís) neb v maskách chodící mají svůj původ v tvrzení
Brunettově, že na Nilu jsou lidé, kteří mají chodidla obrácená, jiní
hlavy psí a jiní zase oči v lopatkách. Kde Dante mluví o zlodějích
a loupežnících trestaných hady, při které příležitosti jmenuje krajiny
hady a plazy zvlášť oplývající, shoduje se rovněž s Brünettem. Takž
i ono ledové moře, v kterém zamrzají v posledních zpěvech »Pekla«
odsouzenci, jest v »Pokladu«. »Za Thilem (Thule) jest moře ledové
a zmrzlé, bez rozdílu slité, nemající žádného spojení ani s východem
ani západem slunce, je samý led a strup, tak že většina lidí mořem
mrtvým je nazývá« (Poklad III. 3.). A co se týče »strašného císaře«
říše pekelné, jenž v svých třech sanicích drtí zrádce Boha i caesara,
jest motiv hltání hříšníka v jádru svém též v Pokladu zobrazen.
Pravíť Latini (I. 13.): »Člověk pro hříchy své ďáblu jest odevzdán,
nebo bylo jemu řečeno: Ze země jsi a v zem se navrátíš. A tenkrát
bylo řečeno hadu t. j. ďáblu: Žráti budeš zemi, to jest lidi zlé.«
Celá stavba a konstrukce hory Očistcový jak ji Virgil v XI.
zpěvu B. K. vykládá, jest reflexem 37. kap. VI. knihy »Pokladu«.
Do »Očistce« a do »Ráje« přešlo zvlášť mnoho údajů astronomi
ckých, též účast některých osob historických na trestech Očistco
vých vysvětluje se zmínkou, již má o nich Latini. Strážce hory
Očistcové, starý Cato, je nakreslen co do morální povahy své
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v »Pokladu« (VIII. 34.); také ku přítomnosti i charakteristice
známého Piera delia Vigna, Manfreda, soudce Nina z Gallury, papeže
Martina z Toursu podal messer Brunetto některé rysy (Poklad II.
29, Očistec III; Poklad VII, 49, Ráj XXVII; Poklad VII, 82, V,
64, Očistec XVII; Poklad VIII, 50, Očistec XV; Poklad III, 2,
Očistec XI, XXXII.).
Na vrcholu hory Očistcové umístil Dante ^zemský ráj*, jehož
zařízení rovněž docela souhlasí se zprávami Brunetta Latiniho (Po
klad III, 2, Očistec XXL XXXII., Poklad III, 4.). Zde jen v útvaru
ráje se oba mistři shodují, ne v místě, Brunetto kladl zemský ráj
do Indie, kde na jednom místě čtyři rajské řeky vznikají: Fison,
Geon, Tigris a Eufrat (Poklad III, 2). V čem si tu oba odporují,
jest příliš subtilné, a zeměpisné vědomosti oné doby omlouvají mistra
jako velkého žáka jeho víc než dostatečně. »Ráj« jest nejvíce samo
statný v koncepci i v provedení z celého díla Dantova. Jen velké
celkové poznatky astronomické jsou oběma společné, ale v celé
rozloze »Ráje« a v detailech zvlášť vyniká Dantova tvůrčí síla, opí
rajíc se pouze v základech o údaje své doby a tudíž hlavně o »Po
klad« Brunetta Latiniho. (Stačí srovnati, nač nám místa nezbývá:
Poklad VII, 3., Ráj XXX; Poklad II, 37, Ráj XV, Očistec V.; Po
klad V, 23, Ráj XIX.).
Jsme u konce svých pozorování. Jedno vysvítá, že, třeba Ausonio
Dobelli šel v své mravenčí práci někdy příliš daleko (mohlť Dante
čerpati jisté poznatky a vědomosti též odjinud než právě z »Po
kladu« Latiniho), přec jen * Poklad* je, pokud se týče základních
vedomostí Dantových, jedním z hlavních zdrojů. Božské komedie. Bez
něho by Božská komedie sotva stála před námi tak, jak stojí dnes.
Jak ale duchem nesmrtelného umění prodchnul genius Dantův tyto
celkem suché údaje a zprávy, tyto místy a většinou bludné názory,
pochopí na první pohled každý, kdo hloub nahlédl v dílo básníka,
který »jak orel nade všemi letí« a který svou dobu vyjádřil celou
jako nikdo před ním a po něm.

Martin Luther a Čechové podobojí.1)
Napsal Josef Čihula.

I.
Vystoupení Martina Luthera v Německu budilo v Čechách
hned od počátku značnou pozornost. Přestalo tím jednak dosavadní

x) O věci této pojednal již Goll v Č. Č. M. r. 1880 str. 60—80: Jak soudil
Luther o Husovi. Článek přítomný je toliko doplňkem jeho práce, opírajícím

Martin Luther a Čechové podobojí.

275

osamocení českých podobojích ve sporu s kurií, jednak týkalo se
toto nové hnutí národa německého, který dotud nejvíce byl brojil
proti českému kacířství. V zemích českých počala se nová učení
záhy ujímati; přispěla k tomu z části obdoba s Janem Husem, ale
nejvíce asi to, že Luther k Husovi se přiznal a některé články jeho
na disputaci v Lipště za křesťanské vyhlásil. Stanovisko Lutherovo
k Čechům a úsudek jeho o Husovi nebyl vždy stejný, a je dosti
zajímavo vývin toho u Luthera stopovati.
Prvotně pokládal Luther Husa i Čechy za kacíře. Je to tra
dice doby předešlé, souhlasný úsudek všech Němců, odsuzujících
naprosto hnutí husitské. A je podivno, jak dlouho tato tradice
Luthera ovládala; ještě tehdy, kdy již dále pokročil než český mistr,
odsuzoval odtržení Čechů od církve, a teprve když Řím poslední
slovo promluvil a z církve jej vyloučil, poznává, kde je, a přiznává
se pak veřejně k Husovi i k Čechům.
Úchylek od všeobecného nepříznivého smýšlení o husitství bylo
v Německu před hnutím lutherským málo. Něco doneslo se i k mla
dému mnichovi augustinskému, jenž měl konečně způsobiti roz
tržení církve západní, ale trvalé stopy, nebo snad vlivu, u něho vůbec
neostavilo. Co řekl Grefenstein, co vypravoval Ondřej Proles, a co
mladý Luther sám četl ve spisech Husových,1) nepričinilo ani v nejmenším k jeho odporu proti autoritě církevní. Hus i Husité byli
mu odsouzenými kacíři ještě tehdy, když povolán byl na nově
zřízenou universitu do Wittenberka. Svědčí o tom hned první jeho
přednášky o žalmech, psané v letech 1513—1515. Obrazná dikce
žalmů, kde tolik je zmínek o »nepřátelích božích«, poskytla mla
dému exegetovi hojně příležitosti, aby káral všecky neposlušné syny
církve. Mezi nimi jsou i »Bohémi« a »Pighardi«. Připomenouti
třeba, že Čechy rozumí Luther vždy stranu podobojí, Pikarty na
zývá Jednotu bratří českých. Zmínky o obou českých sektách,
ovšem nepříznivé, jsou dosti časté. Mluvě o čistotě srdce (žalm L.
verš 12), vytýká Luther Čechům srdce pýchy plné (ač prý život čistý
vedou), a to prý je zvláště milý pokrm ďáblův. Táž myšlenka vrací
se i při Bratřích (ž. LIX, v. 14) s připojeným přáním, aby se vrátili
v poslušnost církevní. Jindy (ž. XC) vytýká Čechům nespravedlnost
k církvi římské, když prý odsuzují ji i vše, co z poslušenství k ní
se děje. Připomínaje vhodnost modliteb církevních na utvrzení víry
se o nové prameny, které od té doby vyšly. Také výsledek zůstává týž, pouze
četnějšími doklady se provází. Z pramenů těch sluší uvésti především nejlepší
dosud vydání spisů Lutherových, které od r. 1882 ve Výmaru vychází; tištěny
byly dosud I -VI., Vili, a IX., XI. a XII. svazek. Vydání je kritické, a každý
spis opatřen je historickým úvodem. Vedle toho užito bylo nové publikace
dopisů Lutherových, kterou řídí Enders; poslední — VI. — svazek vyšel roku
1895 a sáhá do října r. 1528. Pokud užito některých jiných spisů, méně důle
žitých, bude označeno ve vypravování samém. — *) Viz o tom Č. Č. M. 1880
str. 63.-64.
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(ž. CVII, v. 79) kárá Luther Čechy, že porušili učení o svátostech
a primátu papežském.1)
Hněv Lutherův však neplatí ani tak Čechům jako Pikartům,
kteří prý sama Krista chtějí poučovati, ano ne od Krista jméno
křesťanů má býti, ale po Pikartech Kristus sám prý zván má býti
Pikartem (ž. CVII. v. 114).
Během r. 1515 přejal Luther kázání po nemocném faráři měst
ském ve Wittenberce.2) Smělost mladého kazatele skutečně pře
kvapuje. Horlí proti názorům obecného lidu, že čeká se přímo
pomoc od svátých (i od určitých určitá, ku př. v nemocech), místo
pouhé přímluvy u Boha. Při tom však odmítá Luther hned možnou
námitku, jakoby chtěl uctívání svátých vůbec odstranit! nebo mluviti dokonce ve prospěch Pikartů,3) aby bludy jejich potvrzoval;
úctu a vzývání svátých prohlašuje veřejně za spasitelné. Pikarti
přizpůsobují prý Písmo svému učení, kdežto by měli opak činiti4)
A káraje Pikarty pro schisma5), uvádí proti nim výrok písma svá
tého: »Lepší je poslušnost (rozuměj církve římské) než oběti.« Je
to týž citát, kterým později Čechů bránil, jenže poslušností pak
míní poslušnost Písma, která je přednější poslušnosti k papeži.
V jiném kázání6) připomíná obdobu sporu židovsko-samaritánského
se sporem česko-německým. Němcům prý také jméno »Čech« je
přezdívkou člověka plného démonů . . .
I zdá se, že námitka sympathií s Čechy objevila se záhy
v ústech těch, jimž horlení Lutherovo nebylo zcela po chuti, a že
toto odmítání všeho společenství s Čechy a Pikarty učinil Luther
asi po skutečných výčitkách tohoto způsobu. Bývaloť tehdy oby
čejnou odpovědí člověku příliš horlivému, že je Pikart a kacíř bez
božný. V kázáních mluvených Luther asi původně neřekl věcí výše
uvedených, nýbrž později, když ona kázání tiskem vydal.
R. 1^17 vystoupil Luther proti scholastické theorii o odpustcích, nepřímo i proti papeži a církvi. Odtud rozneslo se jméno
Lutherovo do široké veřejnosti. Vznikla dlouhá polemika, v které
Luther vždy dále postupoval, popíraje nejprve superioritu papeže
nad koncilem, pak primát papežský a konečně infallibilitu samého
koncilu. Poněvadž pak české schisma záhy do tohoto sporu bylo
vtaženo, třeba zmíniti se krátce o průběhu této polemiky.
Až do sněmu Wormského myslil Luther, že trvá v církvi římské.
Zmínili jsme se již z části o tom, je to ústupek tradici; ve spisech
svých mluví o »nás« (= církvi římské) proti haeretikům. Ale velmi
*) Luthers Werke (viz pozn. 1.) lil. díl, str. 292., 334. IV. díl, str. 77.,
345 , 361. — 2) Kromě obvyklých perikop měl Luther za themata desatero
přikázání a otčenáš (vedle některých jiných). Prvé vyšlo latině r. 1518, druhý
r. 1519, oboje pak bylo přeloženo do češtiny. —
Luthers Werke I, str.
425—6. — 4) Luthers Werke I, 506 — 5) Luthers Werke I, 69. — 6) Luthers
Werke IV, kázání z let 1514—20.
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záhy postřehl Luther tendenci svých odpůrců, kteří mu chtěli dokázati snahy rozkolnické. Zajímavý v té příčině je prvý dopis k pa
peži, zachovaný toliko ve zlomku1) a psaný před prvním známým
dopisem (= 1518, 10. máje). V onom zlomku — byl to nejspíše,
koncept — stěžuje si Luther do inquisitorů heretice pravitatis; hledají-li ti pánové haerese, »ať prý * jdou do Cech a do Moravy,
které dosud plny jsou heretiků.« Luther nechtěl vědomě ničemu,
co by čelilo proti církvi.
Do sporu zvaného odpustkovým, jehož jsme se shora dotkli,
zasáhla brzy osoba pro celý ten spor důležitá. Byl to Jan Eck
proíessor university Ingolštadtské.
Luther, vystoupiv proti odpustkům, ohlásil 95 thesí k disputaci.
Eck napsal k 18 z nich poznámky (Obelisci), které rozšířil mezi
svými přátely. Eck, pokud známo, první pokusil se veřejně spojití
české kacířství se jménem Lutherovým, vyjádřiv se v Obeliscích, že
these Lutherovy českým jedem oplývají a po česku páchnou.2)
Luther ovšem nemlčel; Eckovým Obeliskům platily Lutherovy
»Asterisci«. Luthera mrzelo nejvíce, že se mu něco »českého« vy
týká. Roztrpčen pronesl pak mnohé ostré slovo. Nedobře se ovšem
bránil, opláceje Eckovi, že jeho these jsou horšími »českých« a
páchnou prý po jedu pekelném.3) Jak nevhod byla Lutherovi výtka
něčeho společného s Čechy, to prozrazuje několikeré opakování
uvedených slov, kterými Ecka odmítal. Mluvíť tak Luther při učení
o svátostech, o pokání, o přímluvách církve a o odpustcích,4) v nichž
prý cítil Eck »český zápach.«
Thesím smělého professora Wittenberského k disputaci urče
ným rozumělo se všelijak. To bylo Lutherovi pohnutkou napsati
výklad jich—jsou to jeho Resolutiones5) — jejž dedikoval, k veliké
jhrůze kurie, papeži. Výtky, že by učil něčemu »českému«, nevyšly
iž Lutherovi z hlavy. I v tomto výkladě, dotýkaje se naší nevě
domosti o místě očistcovém, dodává zároveň, že dokonce nechce
s Pikarty očistec vůbec popírati. Na jiném místě horlí proti krama
ření s odpustky a lituje, že takový nešvar dává sousedním Pikartům a Čechům příležitost k obviňování církve římské.6) I jinde
nezapomněl Luther na věc sobě tak nepříjemnou. Ve výkladu
žalmu 109.7) utkává se opět s Pikarty, a v rozšířeném výkladě8)
téhož žalmu nazývá Čechy zaslepeným, bídným a ubohým lidem
J) Luthers Werke IX, 173—175. —
Luthers Werke I, 302, 305. —
®) Luthers Werke I, 286, 287, 297. — 4) Luthers Werke I, 286—302. —
5i Luthers Werke I, 522 sq.: Resolutiones disputationum de indulgentiarum
virtute. — 6) Luthers Werke I, 555, 556; obrací se proti tomu, že někteří hledají
v odpustcích milosti boží, str. 589; popírá thesaurus indulgentiarum, str. 608;
vytýká zneuctívání kříže Kristova, st. 625; z toho všeho prý se Pikarti za
radují. — 7) Luthers Werke I, 697. — 8) Luthers Werke IX, 186, 187.
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Snaha Lutherova, očistiti se ze všeho, co by na Čechy upo
mínalo, byla již bezvýsledná. Odpustkové záležitosti ujali se Do
minikáni v Římě, a »magister sacri palatii« — Silvestr Prierias —
dal se sám v hájení církve římské. Tak setkali se polemikou dva
protivníci ještě méně zdvořilí než nezdvořilá doba jejich, Luther
a Prierias, jimiž hrubý ton do zápasu slovního i literního trvale
byl uveden. Nás zajímá štiplavá poznámka Prieriova o Lutherovi,
že vede si vůči římské církvi a papeži tak, jakoby se do Čech od
stěhovat! chtěl.1)
Zatím se chystal a brzy potom znovu proti Lutherovi vystoupil
předešlý protivník z Ingolstadtu, který se soudruhem Lutherovým,
Karlstadtem, smluvil tou dobou veřejnou disputaci o 12 thesích.
These ty namířeny byly vesměs proti doktoru Martinovi, a ten,
dostav je do rukou, ohlásil pak sám 12 thesí — contra novos et
veteres errores — proti Eckovi. Ingolštadtský professor vydal nové
oznámení o 13 thesích (o 1 více), kde již přímo Luthera jmenuje
svým protivníkem v budoucí disputaci, ale zároveň jej haeretikem
a Čechem nazývá, poněvadž prý rozdmýchává staré popely (Husův
a Jeronýmův).2) Luther vydal také nové ohlášení, rovněž o 13 the
sích, kde se omlouvá před čtenářem z toho, čím jej Eck viní, udá
vaje příčinu takového nařčení. Mezi odsouzenými v Kostnici články
Husovými klade prý se i ten, že moc papežova je od císaře. Luther
chce dokázati vznik primátu z dekretů papežských (XIII. these),
čili že primát je výsledkem politiky papežů římských, a nikoli iure
divino, z ustanovení božího. Co on (Luther) chce hájiti, bylo prý
již poslední synodou Lateránskou stanoveno,3) a tudíž ne Luther
jen, ale celá církev je dle toho husitskou, vše zahyne v českém
jedu, vyjímaje jediného šťastného Ecka . . .
Tím byla vlastně polemika obou nastávajících disputátorů skon
čena, ale věc sama měla ještě malý epilog. Luther se připravoval
pro hádání, a výsledkem jeho studia byl spisek týkající se zmíněné
these XIII.,4) kterou nazývá »odiosissima«. Ve spisku samém po
pírá primát iure divino; moc klíčů udělena byla od Krista všem
věřícím, papež ji toliko vykonává za jiné. Tím dán ovšem již také
nový pojem církve, shodný s Husovým, o čemž se zmíníme po
zději, při stycích Čechů s Wittenberkem. Pro nás zajímavá jsou
slova tu napsaná: »Svěřil-li Kristus slovy »pasce oves meas< péči
*) Luthers Werke II, 51. Replica Fr. Silv. Prireriatis, sacri palatii apostolici magistři, ad Fr. Mart. Luterum. — Luther vydal spis ten s výsměšnou
předmluvou — 2) Luthers Werke II, 159. — 8) Luthers Werke II, 159 (Dispu
tatio et excusatio). Výrok synody Lateránské Luther uvádí: Dogmate papali
datur simul et imperiali, quod sim cunctarum mater, caput ecclesiarum
(zz praví se o římské stolici). — 4) Luthers Werke II, 225 sq.: Resolutio
Lutheriana super propositione XIII. de potestate papae.
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o spásu lidí biskupům římským, proč prý nejdou do Čech, kde
tolik práce na ně čeká.«
Tak končila písemná hádka předcházející disputaci v Lipště.
Disputace sama — tak důležitá pro vývoj názorů Lutherových —
je zajímavá i v naší otázce, pokud jde o poměr k Husovi a k Če
chům. Je to první krok ke změně Lutherova smýšlení na prospěch
»českému kacířství«. Zásluha o to patří Eckovi, který věděl, jak
sužuje Luthera každá výtka něčeho společného s Čechy. Počítal s tím
a snažil se vědomě, aby Lutherovy názory po »česku« vyložil.
Luther, nemaje svolení vévody Jiřího, dostal se do Lipska v prů
vodu Karlstadtově, jehož glejt chránil i ty, kdo by s ním přišli.
V poslední chvíli pak dovoleno i jemu, aby se hádání účastnil.
Účastenství pro disputaci bylo velmi živé, i z Čech přišli někteří
tomu se podívat. V prvních dnech (od 27. června do 3. července),
vyjma dva svátky, stáli proti sobě v hádání Eck a Karlstadt. Nepa
trný, opálený druh Lutherův, nejasného a nepříjemného hlasu, ne
činil z daleka dojmu rovnajícího se statnému Eckovi, jenž měl
pověst slavného dialektika. Ostatně méně zajímavý předmět (o svo
bodné vůli) a přílišné vedro vyprázdnilo často disputační sál.
V den svátých Petra a Pavla (29. června) hádání nebylo;
Luther se však dotekl primátu na kázání1) promluveném v sále
disputačním, poněvadž zámecká kaple nestačila valnému množství,
které přišlo ze zvědavosti Luthera poslechnout. Perikopa na den
29. června připadající, sv. Matouše k. 16. v. 13—19 (o ustanovení
Petrově) vybízela takořka sama k rozboru otázky, která byla jádrem
sporu mezi Eckem a Lutherem. Eck také odpověděl za několik
dní, na kázání v den navštívení P. Marie. Mimo to psal listy po
přátelích, kde ohlašoval, že kázání Lutherovo obsahuje české kacíř
ství.2) Tak tedy byl ohlášen předmět, na němž měli oba soupeři
své síly zkoušeti.
Konečně 4. července vystřídán byl Karlstadt Lutherem, a Eck,
který oběma bez oddechu po celý čas hádání čelil, poznal ihned,
že v hubeném mnichu z Wittenberka vystupuje proti němu soupeř
Karlstadta silnější. Disputace obou — ve dnech 4.—14. července —
týkala se primátu, očistce, odpustků, pokání a rozhřešení.3) Jak
bylo lze očekávati, obrátili se ihned k thesi týkající se papežského
primátu; šlo o výklad sv. Matouše kap. 16., potřebuje-li církev
hlavy na zemi.4) Eck hájil božský původ primátu, Luther popíral,
odvozuje přednost římského biskupa z politiky papežské.
Předmětem svým slavné hádání Lipské nemohlo skončiti do
hodnutím, když oba soupeři různých užívali zbraní: Eck výroků
autority, Luther slov písma. V tom jeví se nejlépe rozdíl obou

x) Luthers Werke II, 241 sq. — 2) Tamtéž 244—245. — s) Luthers
Werke II, 250 - 283. — *) Viz více v pojednání Gollově v Č. Č. M. 1880 st. 65.
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mužů a nemožnost shody. Nadto podařilo se Eckovi převésti celou
věc záhy na jiné pole.
Luther tvrdě, že primát není božského původu, hledal oporu
v církvi řecké a východní vůbec, která o vyšších právech římského
papeže ničeho neví a nikdy mu takové přednosti nepriznávala.
Nelze tudíž ze slov sv. Matouše (kap. 16: Tu es Petrus et super
hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt in ea) odvozovati praerogativu biskupa římského. K tomu
odpověděl Eck, že onen výrok pouze o římské církvi vykládati se
může, poněvadž východní církve podlehly již branám pekelným.
A co do Reků, ti prý >jsou nejen schismatiky, nýbrž i haeretiky,j'a^
*
Čechové.
Tu již Eck naznačil, čemu chce: vylíčiti slova Lutherova,
jakoby přála českým bludům. Narážka tato doznala plného rozvi
nutí — k velké trpkosti Lutherově — teprve druhého dne.
Ráno 5. července zahájil disputaci Luther poukázáním k tomu,
že žádná část církve1) nedala slavnějších spisovatelů než řecká;
narážku na Čechy pokládá za nedůstonou vážné diskusse. Luther
cítil již hrot Eckovy řeči, ale měl jej pocítiti ještě více, když hned
na to Ingolštadtský professor řeči se ujal. Přivodiv důkaz iuris
divini z Písma i otců, přešel ke koncilům a vedl negativní důkaz
prohlásiv, že popírání božského původu moci papežské bylo již v Kost
nici mezi články Husovými odsouzeno, a Čechové prý s oblibou
toto učení hájí,2) jak prý patrno z jejich přednesení na koncilu
Basilejském. I končil Eck ironicky, prose Luthera, aby prominul,
smýšlí-li nepříznivě o Ceších a připomíná li jich vůbec — nebo
důvody Lutherem uvedené přejí prý co nejvíce českým bludům,
a Čechové prý velice se tomu zaradují, že Luther se jich zastává.3)
Tato dobře promyšlená slova dotkla se Luthera velice nemile.
Ujav se řeči, odmítal od sebe co nejrozhodněji nařčení, že by Če
chům byl nakloněn, nebo jich chrániti chtěl.4) Odpusť prý to
Eckovi Bůh! — A znovu hledal oporu v církvi řecké. Není-li to
největší hanebností — praví — tolik tisíc svátých a mučenníků po
čtrnácte století ctěných vyobcovat! z církve ! Ostatně řecká církev
*) Viz pozn. 2. na straně následující. — 2) Luthers Werke II, 275: Sic
inter pestilentes Jo. Huss errores ille quoque connumeratur: Petrus non
est nec fuit caput Romanae ecclesiae sancte catholicae. Et alius; Non est
scintilla apparentiae, quod opporteat esse unum caput in spiritualibus regens
ecclesiam, quod semper in militante ecclesia conversetur. Et\ Ista papalis
dignitas a Caesare inolevit. Et: Papae praefectio et institutio a Caesare
emanavit. . . Fateor, quod Bohémi in suorum errorum pertinaci defensione
illa commemorant et his armis virulentis se defendunt, ut est videre ... in
concilio Basiliensi etc. — 3) Luthers Werke II, 275: ... unde veniam precora
reverendo patre, si Bohemis . . . sum infestus tamquam ecclesiae inimicis . . .
quoniam et conclusio ipsa et ea, quae allata sunt, primatum ecclesiae iure
humano constitutum, meo parvo et exili iudicio, plurimum favent erroribus
eorum etc. — 4) Více viz v uvedeném článku Gollově str. 66.
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nebrala nikdy potvrzení svých biskupů z Říma, a tudíž, patří-li
římské církvi ius divinum, pak všichni slavní biskupové církve vý
chodní, jako Řehoř Naziánský, Basilius atd. do stejné řady musejí
býti kladeni se zatracenci, haeretiky a Čechy.1) Konečně dosti prý
je těch, kdo Čechy obviňují, ale nikoho, kdo by v bratrské lásce
bludy jejich vyvracel . . . Jak bolestně se dotýkala Luthera zmíněná
výtka, patrno z toho, že, konče svou řeč, prosil svého protivníka
ještě jednou, aby naň neuvaloval takovou hanbu, líče jej jako
Čecha, poněvadž on, Luther, Čechy pro jejich rozkolnictví vždy
prý odsuzoval. — To bylo dopoledne 5. července.
V přestávce mezi hádáním nastává u Luthera částečný obrat.
Uvědomiv si útoky Eckovy přiznal se odpoledne aspoň z části
k českému reformátorovi2) Nechce prý a nemůže hájiti českého
schismatu, prohlašuje však, že některé články Husovy či české
(výslovně čtyři) jsou zcela křesťanské, jichž obecná církev odsouditi
nemůže.3) Ostatně, uvádí-li Eck proti němu odsouzený rozkol český,
sotva 100 let starý, pak opírá se Luther o církev východní, lepit
to část církve obecné4) a 1400 let starou . . .
Slova tato měla význam daleko hlubší, než Luther tušil; prohlásilť jimi církev řeckou za část obecné. Největší pohnutí způ
sobeno bylo však zastáváním článků Husových. O Husově učení
vědělo se velmi málo, ale za to o ukrutnostech Husitů — v Něm
cích nebylo jména horšího — kteří s tím se spojovali. Vévoda
saský Jiří, v jehož žilách po matce proudila krev česká, odlehčil
si nad slovy smělého mnicha hlasitým zaklením.
Ale protivník Lutherův pochopil, že zastáváním odsouzeného
Husova učení napadena jest vážnost slavného sboru Kostnického,
a když mu bylo mluviti, nepustil se více tohoto předmětu. Nechce
prý Luther býti ochráncem Čechů, ale bludy jejich křesťanskými
nazývá. To prý je ten český jed, že někdo lépe rozuměti chce
Písmu než papežové, koncily a církev. Vyvrátiv pak výtku, že

3) Luthers Werke II, 276. — *) Luthers Werke II, 279 sq. — 3) Hoc
certum est, inter articulos Joannis Hus vel Bohemorum multos esse plane
christianissimos et evangelicos, quos non possit universalis ecclesia damnare,
velut est ille, quod tantum est una ecclesia universalis. Nec enim agen
tibus impiissimis adulatoribus inique est damnata, cum oret universitas
ecclesiae: Credo in Spiritum Sanctum, sanctam ecclesiam catholicam. Hunc
nobilissimum articulum fidei inter articulos Joannis Hus numerant Deinde
ille: Non est de necessitate salutis credere Romanam ecclesiam esse aliis
superiorem, sive sit Wikleff sive Husz non curo: scio, quod salvati sunt Gregorius Nazianzenus, Basilius M., Epiphanius etc. ... — nec est in potestate
Romani pontificis . . . novos condere articulos fidei, sed secundum conditos iudicare. Nec potest fidelis Christianus cogi ultra sacram scripturam, que est pro
prie ius divinum, nisi accesserit nova et probata revelatio: ex iure divino
prohibemur credere, nisi quod sit probatum vel per scripturam divinam, vel
per manifestam revelationem ... — 4) O významu toho viz více Gollovo po
jednání (Č. Č. M. 1880, str. 67.).
Č. č H. III.
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nikdo Čechů nenapravoval, přikročil k mocnému útoku na protivníka,
připomínaje mu, jak těžkým proviněním je prohlašovat! odsouzené
články Husovy za křesťanské a mluviti tak proti svátému sboru
Kostnickému. Luther darmo tu vpadl do řeči, že proti Kostnickému
sboru ničeho říci nechtěl. Eck, na to nedbaje, pokračoval, že Če
chové nenadarmo z toho výroku se radují, ano ti odsouzení kacíři,
spoléhajíce v ochranu Lutherovu — doktor opět Ecka přerušil ·
zvoláním: »To je nejhanebnější lež!« — řeknou: Zmýlil-li se sbor,
odsoudiv dva články, celá jeho autorita kolísá . . .
To bylo 5. července večer, a Eck mohl se chlubiti, že pro
tivníkovi svému velice uškodil.
Druhého dne — 6. července — ráno ohlašoval Luther hned
s počátku, že nechce býti haeretikem a hájiti snad Husa; nicméně
musí za křesťanské uznati ony dva články, jež mézi Husovými od
souzeny byly (že jest jedna všeobecná církev, a že není z podstaty
spasení věřiti, že by římská církev byla vyšší ostatních). Ostatně
nejsou prý to články Husovy, nýbrž Augustinovy.1) Znovu odmítá
zcela rozhodně nárok, že by byl patronem Čechů a odpůrcem
sboru Kostnického. Ony a podobné články nemohly býti odsou
zeny v Kostnici, snad stalo se tak omylem, snad byly podvrženy.2)
Konečně sbor sám činí prý rozdíl mezi články reprobovanými
(některé jsou kacířské, jiné jen bludné, jiné toliko rouhavé atd.).
Luther — jak patrno — postupuje vždy dále na půdě roz
kolu. Posledními jeho výroky byla již dotčena neomylnost samého
koncilu. Jak vidíme, dohnal Eck svého soupeře až k alternativě:
buď je koncil neomylný, pak odsoudil správně Husa a jeho učení —
nebo jsou některé články Husovy správny, a Kostnický sbor se
mýlil. Toto poslední tvrditi bylo by tehdá kacířství. Luther nevěděl
jasně, kde se octl, ale tušil a cítil to. Přesvědčení o pravdě nedo
volovalo mu zapírati oněch článků, a na prohlášení koncilu za omylný
neměl dosud odhodlanosti. Je to koncesse tradici, zděděným ná
zorům; ne jednou to Luther osvědčil. Luther ví dříve, co není
správno, než čím by ono nesprávné nahrazeno býti mohlo. Odtud
ty různé pravděpodobnosti, jimiž se hájí. Dosud váhá přiznati se
zcela k článkům Husovým, ale snad tuší, že jednou tak učiniti
musí. Toho známkou mohla by býti jakási omluva Čechů. Zmínilť
se průběhem své dlouhé odpovědi o tom, že posavadní boj proti

!) To, co Luther praví, je zajímavá pravda. Hus čerpal názory sem
spadající z Wyklifa, a tento zase ze sv Augustina. Stejně vedl si Luther;
myšlenka paulinsko-augustinská je hlavní myšlenkou jeho theologie. Je to
duležito a zajimayo proto, že Luther, dostav o něco později Husuv traktát
>de ecclesia« zdrcen shledal tu, čemu sám učil (poč. 1520 psal Spalatinovi
známá slova: »Ego imprudens hucusque omnia Johannis Hus et docui et tenui).
My snadno vysvětlíme si tuto shodu společným pramenem: Wyklifem a sv. Au
gustinem. Tolik zatím; vrátíme se k této věci ještě při prvých stycích Čechů
s Wittenberkem. —
Luthers Werke II, 288.
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Čechům byl pochybeně a nešťastně veden, neboť přemáháni byli
jen odsuzováním a žalobami. Čechové jsou prý také lidé, a jako
tací dali by se mírným způsobem získati.. .
Snaha Lutherova očistiti se před shromážděním selhala i po
tom, poněvadž Eck zbraně tak výdatné osvědčené již nenechal.
Maje po řadě opět mluviti, ohradil se sice, že by z Luthera haeretika činiti chtěl, ale hrozno prý je slyšeti, že články zatracené má
za evangelické.1) V řeči Eckově slyšíme mnohé opakovati se, ale
nadto jiné ještě Husovo učení Wittenberskému soupeři přičítá.
Luther totiž v právě minulé řeči své, popíraje primát Petrův, uváděl
námitkou i to, že Petr ještě po seslání Ducha svátého těžce zhřešil.
Dovolával se Pavlova listu ke Galatským (v 2. kap. o pokrytství
Petrově při jednání s pohany). Této námitky Lutherovy užil nyní
Eck na posílení svého útoku: Třebas prý Petr zhřešil, zůstal přece
hlavou církve, leč by snad Luther chtěl hájiti i toho článku Husova,
kterým se odpírá poslušnost vrchnostem světským i duchovním,
jsou-li ve stavu smrtelného hříchu2) ... A projevuje nelibost nad
jednáním soupeřovým, že přes zákaz vévodův — nedotýkat! se
platnosti konciliárních dekretů — přece čtvero odsouzených článků
hájí, opět a opět se vrací k thematu pro Luthera tak nemilému
a opět mu vytýká patrocinium Čechů. Reprobace článků Husových
není ovšem stejná, ale i když nejmímější forma se přijme, přece
nelze články ty zváti křesťanskými. Ano Luther dokonce blasfemie
se dopouští, přirovnávaje Husa ke Kristovi (Luther poznamenal
před tím, že Kristus — pravda sama — byl odsouzen, a že nedo
patřením mohlo se tak státi i s Husem v Kostnici).
Ingolštadtský professor vedl si, jak vidíme, velmi chytře a pro
myšleně. K tomu neobyčejná jeho výmluvnost, protkaná citáty
z Písma a případnými osloveními publika, byla nad jiné způsobilá,
aby vítězství v širším obecenstvu jemu se přičtlo. Luther byl již
velmi pohněván oním neustálým ohříváním jednoho pokrmu, ne
chtěl více odpovídat! a vyhradil si odpověď písemnou.
Nazejtří ráno (7. července) změnil však Luther svůj úmysl,
odhodlav se odpovědět! k včerejší řeči Eckově ústně. V polemice
tohoto dne i následujících slyšíme namnoze věci již známé. Pouze
něco málo jest ještě připomenouti. Eck zahájil disputaci ozna
muje změnu úmyslu Lutherova; při tom však si neodepřel, aby

*) Luthers Werke II, 290.... Cum illud horrendum dicere auderet, ali
quos articulos Johannis Huss, per concilium sacrum Constantiense reprobatos,
esse christianissimos et evangelicos ... — *) Luthers Werke II, 294:... Dato
tamen et minime concesso, quod Petrus in simulatione sua peccasset, adhuc
mansisset petra et caput ecclesiae nisi reverendus pater velit hunc articulum
Hussiticum defendere, quod non credo, »Nullus est dominus civilis, nullus
praelatus, nullus episcopus in peccato mortali,« quod summam faceret Chri
stianae religionis incertitudinem.
20*
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v krátké rekapitulaci svého důkazu o primátu neuvedl ještě
jednou slavnému shromáždění na paměť, že Husův článek o pri
mátu, Lutherem hájený, v Kostnici byl odsouzen. Doktoru Marti
novi byl tento úvod málo milý; neboť ujav se slova, stěžuje si, že
vždy a opět se mu přičítají husitské bezbožnosti, ač tolikráte již
prý se očistil.1) Promluviv tak jako omluvou, vrátil se k věci dne
včerejšího. Z dlouhé řeči jeho zajímá nás jen to, že Luther toho
dne výslovně odsoudil onen článek Husův,2) o němž při hříchu
Petrově zmínka se stala (Nullus est dominus civilis, nullus praelatus etc.). Ostatní články však schvaluje, poněvadž nejsou než
Augustin.3) Když na Eckovi bylo mluviti, vrátil se opět ke sboru
Kostnickému a k Husovi; proto mu vytýká Luther ve své re
plice, že, zoufaje nade vším, drží se pouze tohoto koncilu. Ale
když disputace toho dne řečí Eckovou končila, opakoval Ingolštadtský profesor věc tolikráte opakovanou ještě jednou.4)
Další disputace obou doktorů týkala se očistce, odpustků, po
kání a absoluce; tu již málo o Češích se mluvilo, ale i to málo
zásluhou je Eckovou. Tak když řeč byla o očistci, a Luther se
vyjádřil, že z Písma nelze určitě doložiti očistec, odpovídal Eck,
věc poněkud si měně, že pikartské a řecké je učení tvrditi, jakoby
v písmě ničeho nebylo o očistci.6) Luther si pospíšil hned a pro
hlásil, že věří pevně v jsoucnost očistce, ale v celém písmě svátém
není prý takového místa, z něhož by se čerpal nezvratný důkaz
proti haeretikům popírajícím purgatorium. Čechům a řecké církvi
dokonce prý nechce na prospěch mluviti. Naposled při otázce
o odpustcích nezdržel se Eck aspoň poznámky, že ohlašování od
pustků bylo kdysi také Čechům proti mysli. . . 6)
Konečně 14. července večer složili oba protivníci zbraně.
Uvedli jsme zcela krátce ona místa, kde o Češích se mluvilo.
Tolik z nich patrno, že Luther přihlásil se sice ke čtyřem artikulům
Husovým, ne však k Husovi a k Čechům; ačkoli příkrost jeho
úsudku i v této příčině značně se zmírnila.
Disputace Lipská neznačí ovšem poslední slovo; následovala
celá polemická literatura.
Výtka náklonnosti k českému kacířství byla příliš pohodlnou,
aby nebyla opakována, a nemizí již z úst protivníků Wittenberského
reformátora. Dráždhnský duchovní Jeroným Emser, dříve sekretář
vévody Jiřího a přítel Lutherův, uznal za vhodné vyslovit! to veřejně
x) Luthers Werke II, 298 — 9: ... Primo hanc matutinam nebulám d. d.
Eccii dispellam, ubi more suo satis odiose et semper objicit Hussiticas pravitates,
non obstaňte, quod toties me expurgaverim. — 2j Luthers Werke II, 302:...
De času Petři... ubi iterum ... mihi articulum Hussiticum objecit... et ego
damno Hussiticum articulum... — a) Luthers Werke 11, 303: ego approbo,
est enim totus aliud nihil, quam Augustinus. — Srovnej i pozn. 1. na straně
282. — *) Luthers Werke'II, 311. — Luthers Werke II, 323—324. — 6) Luthers
Werke II, 353.
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před světem. I napsal otevřený, veřejný list,1) svědčící Janu Žákovi,
správci arcibiskupství Pražského a proboštovi Litoměřickému, v němž
mluvil o poměru Lutherově k Čechům na základě — jak pravil —
jeho vlastních v Lipště vyjádření. Snad byl také úmysl Emserův
utvrditi české katolíky u víře, ale předním účelem bylo uškoditi
Lutherovi ve veřejnosti. List psán byl sice zdánlivě na přízeň Lutherovi, ale tendence jeho byla opáčná. Tiskem vyšel v srpnu 1519,
tedy měsíc po disputaci. Emser zmiňuje se tu o radosti, jakou půso
bilo v Čechách Lutherovo hájení článků Husových v Lipsku; ano
i veřejné modlitby a služby boží konaly prý se u Čechů v čas
hádání Lipského za Luthera. Luther však neodmítl prý nic rozhod
něji než každý sebe menší stín něčeho společného s Čechy; prohlásil-li pak některé články Husovy za správné, jistě prý to poučen
odvolá... Luther odpověděl — prohlédnuv hru Emserovu — koncem
září 1519 velmi prudce a jizlivě.2) Zmíníme se o zajímavém tom
spise o něco níže, poněvadž časem předešel jej spis jiný — odpo
věď soupeři z Lipska.
Po hádání v Lipště osobovaly si palmu vítězství — jak obyčejně
— strany obě. Nicméně bylo smluveno podati rozsouzení věci té
universitám v Paříži a Erfurtě a do konečného výroku jich zacho
vávat! mlčení. Slabost lidská’však osvědčila se i zde; Eck a jeho přá
telé chlubili se veřejně vítězstvím již napřed. Toto jednání protivníka
z Ingolštadtu a vůbec nespokojenost s celým průběhem disputace po
hnuly Luthera, aby odpověděl k pověsti o vítězství Eckově takto šířené.
Odpovědí touto, která vyšla koncem srpna 1519, byly vysvětlivky
k známým nám 13 thesím disputačním.3) Úvodem je obšírný list
příteli Spalatinovi o celém průběhu disputace. Je ten spis zajímavý
daleko větší odhodlaností a důsledností, než jaké v Lipště osvědčil.
Byl to asi klidné úvahy výsledek, jenž Lutherovi ukázal, že stojí
vlastně dále, než tušil. Luther se stal jistějším a v jednotlivostech
i dále pokročil. Celé hádání — nám v hlavních rysech již známé —
souvisle se tu vykládá. Luther dotekl se i výtek Eckových, jenž
snažil prý se vylíčiti jej jako patrona Čechů a Husitů. Z konklusí
patrna jest rozhodnost. »Chci — praví — svoboden býti a směle
vyznati, co pravým shledám, ať je to katolické či haeretické.«4)
A tím se řídě, vytýká odpor v dekretech koncilu Kostnického, že
stanovil nejprve superioritu koncilu nad papežem, ale zároveň od

i) Luthers Werke II, 655—657: De disputatione Lipsiensi, quantum ad
Boemos deflexa est oratio; srovnej Köstlin (Luthers Leben) I, 272—5, Kolde
(Martin Luther) 210—211. — 2) Luthers Werke II, 655—7. — *) Luthers
Werke II, 388—389 sq.: Resolutiones Lutherianaesuper propositionibus Lipsiae
disputatis. —4). . Proinde volo liber esse et nullius Concilii seu potestatis ...
seu pontificis captivus fieri, quin confidenter confitear, quidquid verum videro
sive hoc sit a catholicis, sive a heretico assertum, sive probatum, sive repro
batum fuerit a quocunque Concilio ...
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soudil větu Husovu, odpírající papežskému primátu ius divinum.
Odsouzení oné věty (Papa non est iure divino super omnes eccle
sias) prohlašuje za nespravedlivé, protože příčící se koncilu Nicejskému.1) A tak i mnohé jiné artikule Husovy, které v Kostnici
byly odsouzeny, jsou prý zcela správné.2) Ano ujímá se Luther
Husa i v tom, že nebylo to jeho mínění, jakoby kněz v hříchu
postavený nebyl knězem; Husovi bylo prý toto učení vnuceno a
tak odsouzeno. Že patronem Čechů jej prohlašují, málo dbá;
líbí-li se, mohou jej třeba Turkem zváti . . .
To psal mladý reformator měsíc po disputaci. Je zde důsled
nější než v Lipsku, a poměr k Čechům ho již nezaráží jako dříve.
Zvyká tomu pomalu. Jistá zdrželivost zůstává ovšem dosud v tomto
spise i v následujících, především v jeho »obraně«, výslovně proti
Eckovi napsané.3) Byl to konec dlouhého a spletitého sporu kon
ventu Františkánského v Jůterbogku s novotářským kazatelem
tamějšího kostela; Luther byl do tohoto sporu nepřímo vtažen —
přičiněním Eckovým. Neúnavný protivník z Lipska pobídl také
Júterbocké Františkány proti augustinskému mnichovi z Wittenberka a sám napsal poznámky k větám, obsahujícím překroucené
názory Lutherovy. V polovici srpna to Luther četl, a za měsíc
vyšla jeho odpověď. Eck opakoval věci nám známé, jen že k Če
chům přibral i Pikarty. Luther dotýká se v odpovědi obou stran
českých, mluvě zdrželivě a mírně o prvých, kdežto Pikarti jsou mu
dosud největší nepřátelé církve (pestilentissimi).4) — O těch vědělo
se nejméně, ale nejhůře se o nich smýšlelo.5)
A nyní koncem září následovala Lutherova odpověď >ad aegocerotem Emserianum«,6) za dopis poslaný administrátorovi církve
v Čechách. Luther pochopil dobře tendenci spisu a děkuje Emserovi
ironicky za to, že chtěl ho ochrániti proti kacířským Čechům.
V celém spisku mluví se stále o Češích, ač v pozadí sporu stojí
jiná otázka (primát). Je tu ovšem mnohé sofisma místo věci, ale
proto zůstává spis ten přece zajímavým v otázce poměru Luthe
rova k Čechům. Z toho, že Čechové schvalují jeho učení — praví
Luther — neplyne nikterak, že on by jim chtěl býti ochráncem.
Je-li kacířstvím vše, co Čechové schvalují, je haeretikem každý,
i Emser sám, poněvadž Čechové také o Písmě, svátostech a jiném
drží správně. Je haeretikem i ten, komu se co českého líbí, a
nejdříve prý zase Emser, jenž velmi rád má české zlato a — třebas
*) Luthers Werke II, 405—406. — 2) Sunt et multi alii articuli Huss
verissimi ibidem damnati... — ®) Luthers Werke II, 623 sq.: Contra malignum
Johannis Eccii indicium Μ. Lutheri defensio. — 4) Luthers Werke II, 627,
632, 651. — 5) Viz moje pojednání o poměru Jednoty k Lutherovi ve Věst
níku učené společnosti r. 1897, IV. — 6) Emser měl ve znaku rodovém
kamzíka = aegoceros. — O spise viz pozn. 1. na straně 285.
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kacířské — i sličné děvče z Čech.1) Rozhorleně odmítá pak tvrzení
Emserovo, jakoby byl v Lipště řekl, že všechen úsudek Čechů
o sobě odmítá. Schvalují-li Čechové jeho učení, dobře činí, však
proto prý nechce hájiti ani jejich schismatu, ani bludů ... A pravda-li
Emserovo tvrzení, že Čechové po čas hádání Lipského veřejné služby
boží za Luthera konali, tedy se modlili za pravdu, a mohou prý
se radovati, že skrze Emsera katolíky vysvědčeni budou, oblibu
jíce Lutherovo učení, které i Emser za pravé má. Ironie stíhá
ironii. Jen piš — praví doktor — správci církve do Čech, abychom
>my< katolíci v posměch uvedeni byli, že koncil Kostnický chybil,
odsoudiv některé články Husovy. Vy — dodává — příčina jste
české tvrdošíjnosti, kteří Čechy v bludech spíše utvrzujete, než od
nich odvracíte. A odmítaje ius divinum primátu — vlastní jádro
sporu — vytýká opět nástupcům Petrovým, že raději dopustí, aby
celé Řecko a Čechy zahynuly, než by ztratily jediné hodiny z pri
mátu, založeného na právě božském. Zavíraje pak spis svůj, píše:
Vím, že o Římanech a Češích byla tu jen pohádka, ale o primát
šlo. Nechci českého rozkolu, ale nechci ani primátu iure divino . . .
I v tomto spise je Luther ještě nedůsledný, zastává tu Čechy,
ale nevěda. Emser nedal na svoji odpověď dlouho čekati, a vznikla
hádka literární několik let trvající, více osobní než věcná.
Ale podezřívání z českého kacířství zůstává již ve spisech všech
Lutherových protivníků. Z jich počtu byl i Jeroným Dungersheim,2)
také od některé doby Lutherův odpůrce. Ozval se i nyní,3) aby
pomohl hájiti praerogativu papežskou, nazývaje Wiklefitou, Husitou
a Táborem toho, kdo by sv. Matouše kap. 16. jinak vykládati chtěl
než církev římská. Co Luther o papeži pronáší, to ne již z Husitů,
nýbrž z Pikartů prý má, jimž takto patronem se činí, ač je nedávno
veřejně haeretiky prohlašoval . . . Dungérsheim byl sám odpovědný
nepřítel Pikartů, proti nimž dvakráte psal.4)
A tak mluvilo se již všude o tom, že Luther chrání české
kacíře; Eck pokusil se také o samého kurfiřta,5) aby ho odvrátil
od mnicha, jenž se opovážil zastávati se kacířů a mluviti proti de
kretům svátého sboru Kostnického . . . »Od této chvíle — praví Eck

Luthers Werke II, 661; srovnej Köstlin I, 792 a Bindseil: Colloquia oder
Tischreden I, 152: Emserus secum habuit Bohemicum scortum (totiž v Lipsku).
—
J. D. z Ochsenfurtu, nar. 1465; počátkem XVI. století byl také kaza
telem odpustků, r. 1501 byl kazatelem v saském Cvikově, r. 1504 byl v Itálii,
r. 1506 vrátil se do Lipska, kde do smrti — 1540 — byl profesorem. — O dří
vějším utkání s Lutherem viz Enders: Luthers Briefe I, 335 (1519, 18. ledna).
— s) Enders II, 168—170: Hieronymi Dungersheim Dialogus ad Lutherum. —
4) Prvý spis: Confutatio Apologetici cuiusdam s. scripturae falso inscripti ad
illustrissimum principem Georgium Saxoniae ducem etc. — Druhý: Reprobatio
orationis excusatoriae Picardorum Regiae Majestati in Hungaria missae, ad
illustrissimum principem Georgium Sax. ducem etc. — Oba vyšly 1514. —
ö) Enders II, 227—255 (1519, 8. listopadu).
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říšskému knížeti — říkají sousedé Vaší Kurfiřtské Milosti, čeští kacíři,
že jejich mistr pro křesťanské a pravdivé články byl upálen. Haeretikové ti radují prý se z učení Lutherova, modlili se za ného veřejně,
a někteří i tajně disputaci v Lipsku byli přítomni.« Jsou prý ovšem
i zbožní křesťané v Čechách, jimž jednání Lutherovo docela se ne
líbí. — Tolik Eck.
Veřejné mínění strany protivné vidělo ve vystoupení nepatr
ného mnicha augustinského pouze oživení bludů Wyklifových a
Husových. Tak smýšlelo se — opět přičiněním Eckovým — i v Římě1),
a tak — jako před sto lety v Čechách — vidělo se pouze několik
dogmatických odchylek, a nebylo porozumění pro mohutné hnutí,
které počalo hýbati celým národem německým.
K úplné změně poměru Lutherova k Čechům vedly styky,
které mezi Wittenberkem a Prahou brzy po událostech lipských
se dostavily.

Francouzské školství vyšší za doby revoluce.
Napsal Fr. Drtina.

(Dokončení.)
Mnoho té doby naříkalo se všeobecně na neschopnost lékařů
a zmáhání se vydéračného šarlatánství. Odpomoci chtělo již shro
máždění ústavodárné jmenovavši zvláštní Comité de salubrité pro
studium otázek zdravotnických. Návrhy jeho však potkal osud pro
jektu Talleyrandova. Teprve konvent věci se chopil, i uloženo
Fourcroy-ovi a Chaussierovi, aby připravili návrh o organisaci
vysokého učení lékařského. Původně pomýšlelo se na to, zříditi jedinou školu lékařskou v Paříži a povolati na ni mladíky
nadané z celé Francie, tedy stejně jako tomu bylo při vysoké škole
normální, škole polytechnické atd. »Dobré chování, čisté mravy,
láska k republice a nenávist tyrannů, vychování dosti pečlivé, aby
byla jistota, že žáci osvojili si první základy věd odborných a zvláště
pěstění oněch, jež jsou průpravou k umění lékařskému, jako fysiky,
přírodopisu, chemie nebo anatomie budou podmínky nutné povo
lání na ústřední školu lékařskou (Ecole centrále de santé).* Těmi slovy
Fourcroy odůvodňoval úmysl ten. Brzo se však od něho upustilo
ve správném poznání, že jediná škola lékařská pro celou Francii

i) Píše to Lutherovi Crotus Rubeanus — jeden z německých humanistů,
tehdy v Itálii — v dopise z 1519, 31. října, jejž přinesl do Němec Jan Hesz.
Viz Enders II, 211—213:... Tractus es ad invidiam imprimis propter Bohemicam religionem atque approbationem Hussaici dogmatis . . .
□
v

1 ■
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nepostačí, i zřízeny zákonem ze dne 4. prosince 1794 (14 frim.
an III) tři vysoké školy lékařské: v Paříži, Montpellieru a Strassburku. Školy ty znamenaly veliký pokrok proti starým fakultám,
o jichž bídě výše jsme promluvili: plán učebný řádně upraven ve
shodě s pokrokem vědeckým, počet professorů rozmnožen, opatřeno
vše, čeho k řádným přednáškám bylo potřeba, nemocnice, labora
toře, sbírky. Zvláště škola Pařížská s počátku utěšeně zkvétala.
Původcem většiny ideí, jež přispěly k jejímu rozkvětu, byl Vicq ďAzyr.
Studium právnické bylo velmi zanedbáno. Příčiny toho jsme
výše (st. 230.) uvedli. Byla nedůvěra ke studiím těmto. Proto reorganisace jich byla stále oddalována. Zákonem ze dne 3. brumairu
r. IV. stanoveno toliko, aby v každé škole ústřední byly zřízeny
soustavné přednášky o zákonodárství, jež měly trvati po dvě léta,
a že mají býti založena vysoká učeliště speciální věd politických.
Leč poslední ustanovení nebylo nikdy uskutečněno. Teprve za konsulátu bylo studium právnické organisováno.
Za účelem obchodu s východem byla zřízena dne 30. března
1795 (10 germ. an III) při knihovně národní škola východních
jazyků živých (Ecole des langues orientales vivantes). Měla s počátku
pět stolic pro arabštinu, turečtinu, tatarštinu, perštinu a malajštinu.
Učitelé školy té neměli se omezovati toliko na vzdělání jazykové,
nýbrž měli posluchače své seznamovat! také s poměry politickými a
obchodními zemí východních. Návrh o škole této podal Lakanal.
Uznává důležitost kulturní mrtvých jazyků východních, ale »práce toho
druhu vykonávají se s úspěchem toliko v hlubokém rozjímání, jež
nedá se srovnati s rozjitřením, které doprovází nevyhnutelně velké
revoluce. Tu jest každý občan povinen obětovati veškeren svůj čas
vlasti, a není mu dovoleno věnovati se zkoumáním z pouhé vědychtivosti, leč když země jeho uprostřed zajištěného míru požívá
pozdních plodů svobody.«
Brzo na to 25. června 1795 (7. mess. an III) byl zřízen úřad
námořní (Bureau des longitudes)^ jenž měl zároveň na péči zkou
mání astronomická a meteorologická. Úřad ten čítal jakožto své
členy dva geometry, čtyry astronomy, dva námořníky, jednoho
geografa a jednoho mechanika pro přístroje astronomické. Jeden
ze členů těchto měl každoročně konati přednášky o astronomii.
Návrh na zřízení ústavu toho odůvodňoval Grégoire. Dovolával se
Themistokleova výroku, že kdo jest pánem moře, i zemi v moci
má, a ukazoval k tomu, že moc Anglie podmíněna jest zdatností
jejího námořnictva. »Angličané jsouce dobře přesvědčeni, že bez
astronomie není ni obchodu, ni moci námořní, učinili výdaje ne
uvěřitelné, aby povznesli vědu tuto k dokonalosti. Kdybych měl
vzpomínat! dobrodiní astronomie, řekl bych, že bez ní nebyli by
lidé měli nikdy správného měřítka času. Ví-li neznalec, že správ
nost jeho kalendáře vychází z důkladných pozorování o stavu
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nebe?« Celá řeč jeho jest krásným obrazem pokroku kulturního,
jenž přivoděn byl prací vědeckou.
Pro rozvoj živností a řemesel mělo veliký význam založení
musea živnostenského a průmyslového (Conservatoire des arts et
métiers), jehož zřízení rovněž Grégoire výmluvně odůvodnil a do
poručil (8. vendem r. III.) Ústav tento má býti »sbírkou modelů
strojů, nářadí, nákresů, popisů a knih pro všechny druhy řemesel
a umění. Konstrukce a spůsob užívání přístrojů těch mají tam býti
zároveň vykládány.« Netají si ovšem navrhovatel nikterak, že bude
nutno překonávat! a vyvracet! zastaralé předsudky. >S překvapením
jest viděti,« tak praví, »jak lidé se domýšlejí, jako by zdokonalení
průmyslu a zjednodušení rukodělství mělo v zápětí nebezpečí, po
něvadž, jak se praví, odnímá prý prostředků existenčních mnohým
dělníkům. Tak rozumovali též opisovači, když bylo vynalezeno knihtiskařství; tak rozumovali Londýnští převozníci, kteří pomýšleli na
vzpouru, když se stavěl most Westminsterský.«
Dne 3. srpna 1795 (16. therm. an III.) založena v Paříži hudební
konservatoř (Conservatoire de musique). Ve škole zřízeno 600 míst
pro mládež obého pohlaví vybranou poměrně z jednotlivých départementů. Škola měla nejen úkol poskytovat! methodického a doko
nalého vzdělání ve všech druzích umění hudebního, nýbrž chovanci
její měli spolu povinnost účinkovat! při národních slavnostech. Na
škole působilo 115 umělců.
Neméně nadšení objevovalo se v konventu i pro umění výtvarné
jakožto důležitou součást národní kultury. Zvláště slavný malíř
David, poslanec Pařížský, navrhl 16. ledna 1794 (17. nivosu r. II.)
reorganisaci musea. Při té příležitosti děl: »Napišme dle spůsobu
starých dějiny své na pomníky. Kéž jsou veliké a nesmrtelné jako
republika, kterou jsme založili, a kéž genius umění, ochránce vzne
šených děl, jež máme, jest zároveň geniem tvůrčím a zplodí nová
díla mistrovská.« Museu byla povolena roční subvence 12000 1., a
správa jeho svěřena zvláštní dozorčí radě (conservatoire) rozdělené
na čtyry sekce: pro malířství, sochařství, stavitelství a starožitnosti.
Mnoho bylo nařízeno pro sbírání a zachování památek uměleckých,
a mnoho peněz vydáno na podporu a odměnu vynikajících umělců.1)
Ovšem, některé ze speciálních škol tehdy založených byly hned
s počátku myšlénkou pochybenou, a proto také dlouho se neudr
žely. Tak zvláště pověstná škola Martova (Ecole de Mars), v níž
byly shromážděny tři tisíce mladíků, kteří pod širým nebem, ve
stanech na planinách Sablonských měli zvykati životu vojenskému
a tak v neohrožené obránce vlasti dospívati. Školou tou byla nahražena stará škola vojenská zrušená 28. listopadu 1792. Škola byla
1» Zvláště dekrety ze dne 1. července 1793, 19. srpna 1793, 29. a 30. října
1793, 2. srpna 1794, 29. listopadu 1794.
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zřízena 1. června 1794 (13 prairial an II). Barere odůvodňuje založení
školy Martovy pravil: »Škola Martova se otevře: Tři tisíce mladých
občanů nej rozumnějších a nejsilnějších, kteří poskytli řádných dů
kazů dobrého chování, naplní ústav nový. Tři tisíce dětí dobrých
občanů věnují se společným potřebám, vzdělají se dle vzorů vojen
ských. Všichni budou sloučeni ve škole společné; budou jistí
u téhož stolu a pracovati v ležení před očima zástupců národa.
Hrozná nenávist dlouho existovala ve vojště: bylo více soků nežli
horlivců, více závistivých nežli lidí vzdělaných; třeba vštípiti na místo
těchto nízkých vášní úrodný cit bratrství. . . Škola vojenská byla
královská, škola Martova jest republikánská. Z každého okresu
republiky bude vysláno do Paříže šest mladých občanů, zvaných
žáky školy Martovy, věku od 16—17% léta, aby se jim tam do
stalo vychování revolučního, všech vědomostí a mravů vojína repu
blikánského.« A na konci obrací se nadšeně k příštím učňům školy
Martovy a praví k nim: »Jest nutno, aby duch rodin jednotlivých
zmizel, když rodina veliká vás volá. Republika zůstavuje rodičům
vedení prvých vašich let, ale jakmile vzdělá se rozumnost vaše, uplat
ňuje práva, jež k vám má. Jste zrozeni pro republiku a nikoli pro
chloubu nebo despotism rodin. Ona zmocňuje se vás v tom věku
šťastném, kdy duše rozvíjí se ke ctnosti a přirozeně se otvírá k nad
šení pro dobro a lásce k vlasti.« Konvent návrh Barěrův schválil
a školu zřídil s jednomyslným nadšením. Ještě 2. brumairu r. III.
Guyton-Morveau konstatoval zdárné její působení, konvent vyslovil
svou úplnou spokojenost i očekávání, že žáci školy Martovy zacho
vají ctnosti republikánské, k nimž jsou vedeni, a plnou oddaností
k vlasti odvděčí se za dobrodiní, jehož se jim od ní dostalo. Ale
po třech měsících ukázala se nutnost školu opět zavřití. Vždyť
z celého množství onemocnělo vážně 500 chovanců, a většina ostat
ních důrazně žádala za propuštěnou.1)
Vedle činnosti této bylo by třeba zaznamenat! i řadu škol od
borných povahy technické, mimo školu polytechnickou zvláště Ecole
des ingenieurs militaires, Ecole des ingenieurs, des vaisseaux, Ecole
de navigation et de marine, Ecole des ponts et chaussées, Ecole des
mineš a j., jež zvláště byly považovány za écoles de Services publics.
Školy tyto byly upraveny dekretem ze dne 22. října 1795 (30. vend.
an IV), a úkol jich takto definován: »Nezávisle na všeobecné organisaci školství republika vydržuje školy, jež týkají se různých
oborů zasvěcených jedině prospěchu veřejnému, a jež vyžadují
vědomostí vědeckých i znalostí uměleckých.«
To byl stav škol vysokých za doby konventu vskutku existu
jících. Ovšem zákon z 3. brumairu r. IV. navrhoval podstatně od-
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chylnou organisaci škol odborných; nebyla však nikdy uskutečněna.
Mimo ústavy pro hluchoněmé a slepé od narození navrhl Daunou,
aby byly zřízeny tyto školy speciální: 1. pro astronomii, 2. pro
geometrii a mechaniku, 3. pro přírodopis, 4. pro lékařství, 5. pro
zvěrolékařství, 6. pro zemědělství, 7. pro starožitnosti, 8. pro vědy
politické, 9. pro malířství, sochařství a stavitelství, 10. pro hudbu.
Počet škol takových a podrobná jich organisace odkázány
zvláštnímu zákonodárství.
Vlastním vědeckým ústavem bez účelu praktického a vrcho
lem všech ústavů vzdělávacích měl býti nově založený ľ Institut
national. Existující dosud akademie mimo Académie des Sciences byly
zrušeny usnesením konventu ze dne 8. srpna 1793 jakožto »školy
lži a poroby.« Hlavní idea institutu byla pojata dle návrhů Talleyrandova a Condorcetova, v činnost jeho skládány slibné naděje.
»Jeho působnost zastíní všechen lesk akademií královských, jako
osudy Francie republikánské již zastiňují nejstkvělejší epochy Francie
monarchické,« tak sliboval Daunou ve zprávě své. »Bude to jakoby
soubor světa učeného, sbor zastupující republiku literární, čestný
cíl všech tužeb vědy i nadání, nejvelkolepější odměna velikých
snah a velikých úspěchů; bude to jakoby chrám národní, jehož
dvéře vždy uzavřené úskoku otevrou se toliko hlasu spravedlivé
chvály.«i)
V dosavadním vývoji usilovalo se o to, aby institut byl neto
liko shromaždištěm myslitelů a učenců, nýbrž též ústavem vyučo
vacím, vysokou školou, na níž by se vykládalo o nejnovějších vý
zkumech a nálezech vědeckých. Tak dí Talleyrand ve své zprávě:
»Institut tedy musí býti ústavem vyučovacím; a tento nový vztah
veřejné prospěšnosti bude tvořiti jeden z jeho hlavních znaků.
Funkce tato nebude nikterak na újmu těm, které jsme mu při
dělili.« Daunou tohoto požadavku nečiní, patrně z toho důvodu,
že bylo mezitím zřízeno množství škol speciálních, jež převzaly tento
úkol vyučovací. V zákoně ze dne 3. brumairu jest označen jasně
úkol i funkce institutu. Ustav tento má přispěti ke zdokonalení a
pokroku věd výzkumy členů svých, publikováním nových nálezů,
korrespondencí s jinými, zvláště cizími učenými společnostmi, vypi
sováním cen, i sledovati práce vědecké a literární, jež budou míti
předmětem všeobecný prospěch i slávu republiky. Dělí se ve tři
třídy: 1. pro vědy mathematické a fysikální, 2. pro duchovědy a
vědy politické, 3. pro literaturu a umění. Každá z tříd těchto
dělí se zase na více sekcí. Polovina členů sídlila v Paříži, polovina
na venkově (menibres ä Paris a associés dans les départements).
Mimo to mohlo býti zvoleno pro každou třídu osm členů zahral) Hifpeau C. Ľinstruction publique en France. II Discours et rapports 481.
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ničných.1) Institut konal každoročně čtyry veřejné schůze a po
dával sboru zákonodárnému dle ústavy z r. III. zprávu o pokroku
věd a pracích jednotlivých tříd.
Dne 15. germinalu r. IV. konala se první slavnostní schůze
institutu za ohromného účastenství, neobyčejného lesku vnějšího,
jednomyslného nadšení. Daunou měl řeč o úkolu a pracích jednot
livých tříd, jež končila nadšenými slovy:
>O vy, kteří pěstujete umění a vědy, neméně slavných vítězství
možno dobyti osvětou nad předsudky poroby nežli nad šílenstvím
anarchie. Socha svobody povznáší se nad nesčetnými trofei, po
spěšte, abyste ji ověnčili vavříny všech talentů; kéž ruce vaše obklíčí
ji všemi pravdami, všemi dobrodiními citů ušlechtilých, a kéž vzdě-

1

1
Mathematika................................... ' 6
Mechanika................................... j 6
Astronomie.................. . . . .
6
Fysika experimentální...............
6
Chemie.......................................... | 6
Přírodopis a mineralogie . . . . । 6
Botanika a fysika rostlinná . . . 1 6
Anatomie a zoologie...................
6
Medicína a chirurgie...................
6
Zemědělství a zvěrolékařství . .
6
1 60

I. Vědy fysické
a mathematické

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II. Duchovědy
a vědy politické

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analyse vjemů a ideí................ !
Morálka.........................................
Věda sociální a zákonodárství . ‘
Národní hospodářství.................... ;
Dějiny.........................................
Zeměpis.........................................

III. Literatura
a krásná umění

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grammatika.................................
6
Staré jazyky.................................
6
Básnictví.....................................
6
Starožitnosti.................................
6
Malířství.....................................
6
Sochařství.....................................
6
6
Stavitelství.................................
Hudba a deklamace................... 1 6
1 <8

6
6
6
6
6
6
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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6
6
6
6
6
6
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6
6
6
6
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6
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1) Složení institutu a rozdělení jeho na třídy a sekce dá se znázorniti
nejlépe tímto schématem:
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láni doplňujíc cenné toto dílo samo osvítí, obhájí, zachová repu
bliku.« Collin ďHarleville přednesl allegorickou báseň o utvoření
institutu, Lacepěde, Le Breton a Fontanes podali zprávu o činnosti
jednotlivých třid, načež následovaly přednášky odborné.
Toť práce konventu v oboru veřejného školství. Jisto jest, že
uprostřed doby politicky velmi rozrušené a rozechvěné projevilo
se ve Francii zvláštní jednomyslné nadšení pro záležitosti školské.
»Vzdělání, vzdělání« to byla a musila býti za všech dob našich
dějin revolučních potřeba nejnutnější. Osvětou, jak říkali po Ducosovi zákonodárci konventu, možno zajistiti spásu republiky a zachrá
nit! vymoženosti revoluční. Školou měla obrozená Francie býti osvo
bozena od tradic monarchických a klerikálních a definitivně zasvě
cena vykonávání ctností republikánských.«1)
Postup organisace školské za doby konventu vyvíjel se nenáhle
v tradicích Talleyrandově a Condorcetově vyhýbaje se přílišnostem
Lepelletierovým a Robespierreovým. To přiznává Daunou ve své
zprávě školské slovy: »Výbory vaše školské nalézaly radost a
chloubu v tom, že zmocnily se bohatství, jež rozšířili o věci té
lidé slavní, kteří se jí zabývali; sloučili jsme toliko roztroušené jich
ideje uvádějíce je ve shodu se zásadami ústavy republikánské, a
jest nám ctí, že můžeme doporučit! návrh tento jmény Talleyranda,
Condorceta a více jiných spisovatelů. Pominuli jsme toliko Robespierrea, jenž také obracel pozornost vaši k veřejnému školství, a jenž
i v této své práci nalezl tajemství, jak by vtiskl jí pečeť své otu
pělé vládychtivosti barbarským ustanovením, jež uchvacovalo dítko
z rukou otcových, jež ve tvrdou porobu měnilo dobrodiní vychování
a vězením, smrtí vyhrožovalo rodičům, kteří byli by mohli i chtěli vy
konat! nejsladší přirozenou povinnost, nejsvětější výkon otcovství.«2)
Školství, jak konventem bylo zřízeno, vzrostši postupně a často
náhodně, neorganicky na zříceninách škol zrušených, trpělo značně
rozdrobeností a nedostatkem jednotné soustavy. Nebylo zajisté přímé
souvislosti mezi školami obecnými a centrálními s jedné, mezi těmito
a různými školami speciálními s druhé strany.
Látka učebná byla valně zmodernisována. Rozpor mezi vzdě
láním klassickým a moderním propukl již za revoluce francouzské.
Všichni paedagogové a reformátoři školští usilovali o to, upraviti
obsah vzdělání školského v souhlase s pokrokem kulturním. Sou
hlasně snažili se všichni vyrovnati jednostrannost formálního vzdě
lání literárního s požadavky studia přírodovědného opřeného o fakta
a věci. Tak doufal Fourcroy,3) že ze škol ústředních místo nadu’) C Hippeau, Ľinstruction publique en France pendant la révolution
II. Débats législatifs XIX. — 2) C. Hippeau Ľinstruction publique en France.
II. Discours et rapports, st. 478. — 8) 25. messidoru r. IV. \sr. C. Hippeau o.
c. II. Débats législatifs str. 241). V téže řeči Fourcroy zmíniv se o zastaralém
spůsobu studia v bývalých kollejích líčí takto studium na školách centrálních:
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tých mluvků aneb žáků nevědomců vyjdou mladíci, jichž duch bude
opatřen užitečnými vědomostmi, a nebude potřebí, aby se znova
učili tomu, čemu se špatně nebo povrchně naučili, aneb aby za
pomínali množství věcí nepotřebných a zříkali se rozmanitých omylů
a předsudků.
Charakteristické jest rovněž, že za doby této úkol školy byl
spatřován v působení jejím veřejném. Uznáván v plné míře význam
žurnalistiky a usilováno o to, aby ona byla škole zdatnou pomoc
nicí a šířila vědomosti užitečné v kruhy nejširší. Slavný vzpome
nutý chemik Fourcroy takto se vyjádřil o paedagogickém úkolu
veřejného tisku: »Jak šťastná to doba pro republiku francouzskou,
kdy tisk, místo aby dával prouditi v národě bludu, pomluvě, ne
mravnosti, lži, uveřejní v každé formě a rozmnoží pro všechny stavy
a všechna povolání vědomosti pravdivé a užitečné, jež vyučování
literární i vědecké mu připravuje.«
Dílo konventu na poli reformy veřejného školství bylo cenné,
vážné, opravdové, ústavy konventem založené nebo reformované pů
sobí zdárně do dnešního dne. Správně ocenil dílo to současný Chaptal těmito slovy:
»Uprostřed jitření, nenávisti i vášní, jež konventu bylo snášeti,
zabýval se přece neustále veřejným školstvím. Krise politické, jež
spůsobem tak hrozným označují jednotlivá jeho období, dopomohly
postupně všem stranám k nadvládě; a potomstvo sotva uvěří, že
totéž shromáždění, které, jak se zdálo, organisovalo soustavně de
strukci, utvořilo ony spasné zákony, jimž děkovati máme za zacho
vání neb založení skoro všech ústavů veřejného školství. . .« Když
vypočetl školy konventem založené nebo reorganisované, pokra
čuje . . . »Jest to jedním slovem konvent národní, který položil beze
všelikého omezení základy školství, jaké existuje dnes; ale netoliko
o vyučování pečoval, a je chtěl zachovati; více vykonal: sjednotil
na jednom místě a jakoby v jednom chrámě pod jmenem institutu
vědy, umění a literaturu.«1)

VII.
Za doby direktoria (1795—1799) nestaly se změny vážnější.
V politice zápasili v době této spolu republikáni a royalisté, a spory

»Zde povolávají se studenti k požitkům bohatším, k vědomostem znásobně
ným, ke studiím poutavějším. Je to divadlo přírody a jejích výtvorů. Je to
mechanika světa a rozmanité jeviště jevů, jež naskytují se naší obraznosti.
Nebudou se již truditi nad těmi smutnými prvky, nad bezvýznamnou a jedno
tvárnou syntaxí, nad naukami tisíckrát ohřívanými a tisíckrát zapomenutými;
jich schopnosti rozumové nebudou již omezovány na pouhé studium slov a
frasí; skutky, věcmi bude se živiti jich duch a zdobiti jich pamět.« —
Sr.
Hippeau C. L’instruction publique II. Débats législatifs, st. 225.
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své přenáSeli též na pole politiky školské. Royalisté želeli zániku škol
ství starého a dovozovali nezdar zřízení republikánských, republikáni
vraceli se k tradicím prvých dob, zvláště k projektu Condorcetovu.
Konvent stanovil plány pro všechny druhy škol, šlo nyní o to, aby
byly uskutečněny. Ani sbor pěti set ani rada starců neměly však
moci výkonné, tato dle nové ústavy byla výhradně v rukou pěti
direktorů.
Pro školství obecné hlavně usilovalo se o zdokonaleni výchovy mo
rální a vypéstžni smýšlení republikánského. Prvé navrhl Dugalland 29.
pluviôsu r. VI. Stěžuje si, že ačkoli morálka tvoří podstatnou součást
programmu učebního ústavy z r. III., přece se pro ni nic nečiní.
Zákonodárství samo má býti oporou výchově morální, tato má
působiti na srdce, je zušlechťovat! a povznášeti silnou vírou v bytost
Boží a život věčný.1)
V návrhu svém naznačil zároveň vůdčí ideje, dle nichž by
morálce mělo býti učeno. Dugallandovy myšlénky nenalezly sice
ohlasu jednomyslného, nicméně však působily tím, že bedlivější
pozornost k výchově morální byla obrácena. Bailleul brzo na to
(13. germinalu) navrhl, aby byli ustanoveni zvláštní učitelé morálky,
pro každý kantón jeden. Ti měli nejen pečovati o vyučování morálce, nýbrž též míti dozor nad školami a říditi národní slavnosti.
Aby na školách obecných již záhy bylo vypěstěno smýšlení
republikánské, navrhoval Dulaure 1. messidoru r. VI. > Nestačí«,
tak pravil, >že jsme vyvrátili trůn monarchický, založený na zvyku
delším 12 století, že jsme mnohá léta bojovali proti sjednoceným
silám veškeré Evropy, že jsme překonali a reformovali spojené
mocnosti nepřátelské a dali svobodu svým sousedům, že jsme z ne
přátel učinili přátele, jimž záleželo na tom, aby udrželi vládu naši,
že jsme se obklíčili a opevnili věncem republik; nestačí, že jsme
slávu jména svého zanesli až k hranicím Evropy udivené, že jsme
uprostřed trosek a bouří utvořili velikou republiku — jest třeba
ještě vzdělati republikány.« Jakožto prostředky, jimiž smýšlení republikánské možno povznésti, navrhoval Dulaure sestavení zvláštní
kommisse, složené z osvícených republikánů, která by povšechný
plán této výchovy vypracovala, a utvoření ministerstva vyučování,
jak je již abbé de St Pierre navrhoval.
Záhy za direktoria byla postřehnuta vzpomenutá výše nesouvislost a odloučenost vzájemná jednotlivých stupňů školství veřejného dle organisace z 3. brumairu.
Zvláště byla mezera a nesouvislost mezi školami obecnými a
centrálními. Proto Roger Martin 6. brumairu r. VI. (27. října 1797)
x) Jestliže domněnka o posmrtném životě Člověka a o vztazích jeho
k božstvu jest jakoby vrozena v srdci lidském, je-li člověku sladkou útěchou,
jestliže povznáší k dobru a dovede zameziti zlo, proč bychom váhali užiti
jí?« (Hippeau C. o. c. II. Débats législatifs 270.)
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navrhl, aby byly zřízeny školy sekundární (les écoles secondaires),
tři nebo čtyry v každém départementu, ale Baraillon vzepřel se
návrhu tomu neuznávaje potřeby škol takových. Avšak myšlénka
přirozenou svou nutností a potřebou znova oživla. Uznávalo se
zajisté, že vědomosti určené školám obecným (čtení, psaní, počítání
a základy republikánské morálky) může si dítko osvojiti do 9 až
10 let, do škol pak centrálních teprve ve 12. roce může býti při
jato. Co má dítko dělati od 10—12 let? Šlo patrně o to, zříditi
školství našim školám měšťanským obdobné. I navrhovalo se za direk
toria znovu, aby byly zřízeny školy obecné druhého stupně (les
écoles primaires du second degré), na nichž by dva nebo tři učitelé
podávali vzdělání pokračující a přípravné pro školy centrální. Zá
leželo by hlavně ze základů děje- a zeměpisu, grammatiky fran
couzské i latinské, geometrie a kreslení. Konečně k návrhu RogerMartina ze dne 19. brumairu r. VII. ustanoveno zříditi školy takové
pod názvem les écoles primaires renforcées, jichž trvání stanoveno
na tři roky, a jež byly předzvěstí nynějšího Ľenseignement primaire
supérieurS)
V prvním roce mělo býti zdokonaleno čtení a počítání (v tomto
pojaty zvláště též zlomky obyčejné a desetinné, znalost váh a měr),
k tomu pak se měly družiti základy zeměpisu a francouzské gram
matiky i výklady o ústavě a všeobecné morálce.
V druhém roce pokračuje se v zeměpise a grammatice fran
couzské, podávají se začátky latiny, účetnictví, pravidla o měření
plošném a tělesném, základy geometrického kreslení. K tomu při
stupuje krátké poučení o povinnostech občanských, příklady ctnosti
ze života slavných republikánů a posléze stručný nástin bojů za
svobodu.
V třetím roce druží se k latině i frančině základy stilistiky,
přehled o zemědělství a mechanice, vysvětlení hlavních zjevů pří
rodních. Závěrek tvoří stručné poučení o zákonodárství zeměděl
ském, lesnickém a trestním. Zajímavo jest, že i latina byla pojata
v program škol těchto.
Školy obecné nižší i vyšší měly býti vydržovány nákladem
kantonů.
Reformy čhol centrálních za direktoria vytkli jsme již výše.
Úsudek o školách těch již tehdy velice se různí. Reakcionáři je
zavrhují žádajíce návrat ke starým kollejím, republikáni je vynášejí
x) Dans quelques points remarquables de chaque departement deux ou
trois instituteurs primaires seront reunis dans la meme ecole, afin de donner
A leur enseignement un degre d’elevation qu’il ne pent avoir dans les ecoles
ordinaires. C'est par ces icotes primaires renforcees que la commission d’ in
struction publique entend suppieer aux ecoles secondaires proposees dans la
demiere session et que le conseil n’admet point 4 cette epoque < (Hippeau
C. o. c. II. Debats legislatifs 300.)
C. C. H. iu.
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a velebí. Školy ty byly zřizovány nenáhle a postupně. Slavné bylo
otevření centrální školy Pařížské (bývalé kolleje des QuatreNations) a významné zvláště tím, že slavnostní řeč proslovil Fontaneš, tehdy professor, — později všemocný ministr Napoleona L
Velebil tehdy republiku francouzskou, pravě, že v ní jednotí se uměleckost Athén, síla Říma a přičinlivost Karthaga. Dne 3. brumairu
r. VII. podával zprávu jménem direktoria předseda jeho Treilhard,
a stav škol centrálních, jichž tehdy bylo zřízeno již 102, nalézal
velmi uspokojivým. Pokusy však dály se za doby direktoria, aby
aspoň při některých školách centrálních byly zřízeny pensionáty,
aby i mládež venkovská mohla snáze školy ty navštěvovati. Dle
zprávy Roger-Martinovy ze dne 19. brumairu r. VIL má existo
vat! v každém départementu jedna škola centrální. Départementu
náleží hraditi všechny výdaje spojené s jejím vydržováním.
Hlavní péče za direktoria byla věnována školství vysokému. Zá
konem ze dne 3. brumairu r. IV. byla pronesena zásada škol spe
ciálních. Počet jich a podrobnosti jich úpravy byly zůstaveny další
činnosti zákonodárné. Sestoupila se za tím účelem zvláštní kommisse, složená ze členů rady 500 a ze členů institutu. Zprávu o čin
nosti její a positivně návrhy podal a obhajoval Daunou ve sboru
pěti set.1)
Ve zprávě té podržen rozdíl mezi školami speciálními v užším
slova smysle a školami nazývanými »écoles de Services publics«.
Prvé mají více na zreteli potřebu a prospěch individua, a ti, kdo
je navštěvují, nedostávají žádné podpory se strany státu a nemají
také k němu žádných závazků. Druhé podléhajíce hlavně minister
stvu války a námořnictví jsou vládou spravovány, opatřovány vším
potřebným, a žáci na nich, státem jsouce vydržováni, mají též určité
povinnosti a musí vykonávat! funkce, k nimž se tu v zájmu státním
připravovali. O školách těchto Daunou podrobně nemluví.
Co se však prvých týče, snaží se nejprve vyšetřiti a stanovití
význam názvu »speciální«. Třemi znaky odlišují se dle něho školy
tyto od institucí podobných. Školy ty jednak neobsahují souboru
lidských vědomostí, majíce úkolem výhradně určitou vědu odbornou,
jednak vyučování na nich není elementární, nýbrž má sledovat! po
drobně a postupně pokrok jednotlivých věd až k jich vrcholu,
konečně školy ty nepřipravují k určitým funkcím vládním (service
immédiat du gouvemement), nýbrž sledují toliko potřebu a prospěch
jednotlivců. Proto vylučuje ze škol speciálních hned s počátku ústavy
připravující k námořnictví, dělostřelectví, vojenskému stavitelství,
jízdě, plování atd. a stanoví tato odvětví vědecká za přédmět škol
speciálních v užším slova smysle:

*) Celou zprávu otiskl Liard o. c. I. st. 419 a n.
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1. vědy mathematické a fysikální, 2. vědy duchové, hospodářské
a politické, 3. literaturu, 4. umění mechanická, 5. umění válečnické,
6. zemědělství, 7. zvěrolékařství, 8. lékařství, 9. kreslení (myslí se
též malířství, sochařství a stavitelství), 10. hudbu.
Odvětví ta bylo možno dvojím spůsobem ustrojiti v soustavu
školskou: buď zříditi pro každé z nich zvláštní školu speciální na
různých místech francouzského území anebo seskupiti je na témže
místě ve vyšší celky. Prvé připomínalo princip Talleyrandův, druhé
princip Condorcetův. Daunou spojil obé a navrhoval rozdělení oněch
10 odvětví na dvě třídy.
Prvá třída skládala by se z prvých tří odvětví, a tato by tvo
řila zvláštní, samostatnou a jednotnou školu vysokou, kdežto ostat
ních 7 odvětví bylo by zůstaveno v jich isolovanosti a rozdrobe
nosti, a tvořilo by tak třídu druhou.
Dle vzoru Condorcetova chtěl Daunou, aby se tato skupina
prvých tří odvětví nazývala lyceem. Těchto lyceí bylo by devět;
v Paříži, Brusselu, Strassburku, Dijonu, Clermontu, Marseillu, Tou
lousů, Saintes a La Fllche. Vzorem zřízení lyceí těchto bylo Daunou-ovi patrně Pařížské College de France, které samo sebou mělo
býti přeměněno v Pařížské lyceum po vyloučení přednášek medi
cínských. Rovněž studium přírodopisné mělo zde býti odkázáno
Museu přírodopisnému v Jardin des plantes, kdežto při ostatních
lyceích tvořilo součást plánu učebního. I jinde však měla býti za
chována zásada, aby spíše školy již existující byly proměněny v ústavy
druhu tohoto, nežli aby byly zakládány školy zcela nové. Každému
městu a každé krajině mělo se dostati ústavů shodných s tradi
cemi historickými i poměry místními, aby nebyl život vědecký jedno
stranně v Paříži soustředěn. Pravíť ve zprávě své Daunou do slova:
»Kommisse věděla, že osvěta byla potřebou všem, kdo milují svo
bodu, a že ostatně v nitru republiky francouzské, stejně jako v Itálii
a říši německé jest dosti měst hodných v každém zřetelu, aby
závodila spolu o úspěch literární, o palmu genia. <
Každé lyceum by poskytovalo soubor vzdělání ve vědách theoretických a odpovídalo by tak nejlépe našim fakultám filosofickým.
První sekce byla by věnována vědám exaktním, mathematice a
fysice, astronomii a chemii, druhá vědám duchovým a politickým
majíc stolice pro logiku a všeobecnou grammatiku, druhou pro
děje- a zeměpis i spojenou s nimi statistiku, třetí pro politické
hospodářství, čtvrtou pro morálku, jež má býti zvláště s velikým
úsilím pěstěna »jakožto řiditelka všeho konání lidského, všech činů
zákonodárcových, všech smluv národních.« Třetí sekce budiž konečně
věnována studiu literatur starých i nových, »jichž pěstování za po
sledních staletí monarchie tolik přispělo k lesku slávy národní.«
Vlastní školy speciální mají býti rozděleny a umístěny takto:
Mimo Pařížskou konservatoř živnostenskou a průmyslovou má býti
21*
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zřízen podobný ústav v Lyoně, dvě školy válečnické v Paříži a
Štrassburku, školy zvěrolékařské v Lyoně a Alfortu již existovaly,
školy zemědělské v Paříži, Bordeaux, Rennes a Cháteaurou x,
školy lékařské v Paříži, Štrassburku a Montpellieru mají býti
zachovány, ale vedle nich zřízeny střední školy lékařské (écoles
secondaires de médecine) při vojenských nemocnicích v Metách
a Liliu a námořních nemocnicích v Brestu, Rochefortu a Toulonu,
mimo to 23 kursy lékařské při jednotlivých nemocnicích, školy
umělecké v Paříži, Lyoně, Brussellu, Marseillu a Toulousu, konser
vatoř hudební v Paříži má býti náležitě reorganisována, a mimo
to zřízeno 12 jiných hudebních škol speciálních.
I jmenování professorů na školách speciálních bylo v návrhu
Daunouově pevným řádem upraveno. Rozeznává dvojí postup při
jmenování tom: návrh (la présentation) a volbu (élection). Návrh na
obsazení místa nějakého podávají zároveň beze vzájemného doroz
umění tři kommisse, jedna jmenovaná direktoriem výkonným, druhá
institutem a třetí školou speciální téhož druhu, jako jest ta, v níž
místo jest uprázdněno. Škola sama vykoná volbu z těchto navržených
kandidátů.
Je patrno, že návrh Daunouův jest kompromis mezi soustavou
škol speciálních a mezi universitami, jehož základní myšlénka jest
zajisté zcela správna. Ozývaly se v době té vůbec závažné hlasy,
které varovaly před neorganickou rozdrobeností škol speciálních.
Tak zaslala universita Štrassburská dobrozdání direktoriu, v němž
hájila zásady organického, jednotného zřízení vysokého školství,
založené na racionálním třídění vědeckém. Při tom by se mohlo
právem přihlížeti k poměrům a potřebám místním, takže by vysoké
školy tyto ve všech městech nebyly nikterak úplně totožný.
Převrat státní ze dne 28. fructidoru (4. září 1797) překazil
však uskutečnění projektu Daunouova. Školy odborné dle původ
ního plánu trvaly dále. Prospěch jich však nebyl nikterak utěšený.
Zvláště studia literární a medicínská byla zanedbávána. Co do po
sledních, bylo neblahé následky toho v životě hned pozorovati.
Dozor zdravotní nebyl vůbec vykonáván, a praxe lékařské, zvláště
na venkově, zmocňovali se šarlatáni a podvodníci. I navrhovalo se
aspoň, aby byly rozmnoženy écoles de santé ze tří na pět, a pro
vozování praxe aby bylo postaveno pod přísný dozor. Leč návrh
ten odkázán v roce VI. kommissi zřízené, aby revidovala školské
zákonodárství vůbec.
Tu mezi hlavními zastanci snah reformačních vynikli zvláště
Roger Martin a Briot.
Roger Martin podal svou zprávu jménem kommisse školské
19. brumairu r. VII. Ve zprávě té vytýká nezdar škol centrálních.
Hlavní vady jich jsou dle něho, že není přirozené, organické sou
vislosti mezi nimi a školami obecnými, že i plány učební jsou pochy
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beny, ježto se hlavně málo píle věnuje frančině jakož i jazykům klassickým. Navrhuje, aby v každém départementu byla toliko jedna
škola centrální, a aby všechny školy ty nebyly zřízeny dle téhož
plánu, nýbrž aby se různily dle poměrů a potřeb místních.
Zvláště však obrací se proti soustavě škol speciálních a ještě
u větší míře nežli Daunou usiluje o utvoření lyceí ze všech škol
speciálních, pokud sledují jen účely theoretické. Roger Martinovi
v poslední řadě jde o uskutečnění plánu Condorcetova. Souhlasné
s ním stanovisko zaujímá též Briot, jenž názor v kommissi přijatý
takto určitě a důrazně formuluje: »Dvě možnosti se nám naskytovaly: buďto rozděliti vyučování a rozšířiti do malých škol roz
množených co nejvíce, aneb sjednotit! hlavní vědy ve velikých
školách, kde veškeié vědy jedna vedlé druhé byly by umístěny.
První soustava nás nesvedla: rozděliti veliké ústavy veřejné bylo by
zmenšiti prostředky vzdělávací, ano v některých stránkách je zničiti, znamenalo by odejmouti žákům možnost, by se vzdělali ve
více vědách zároveň, a nutiti je, by neznali jisté části obdobné
vědě, kterou studují.« Jediné systém opáčný odpomůže těmto
nedostatkům. Školy speciální neposkytují možnosti nabyti vzdělání
v jiných vědách příbuzných, a mimo to vyžadují náklad zvýšený
na knihovny, sbírky, laboratoře. Školství vysoké má býti proto
soustředěno v několika velkých školách — lyceích. Do těchto náleží,
všechno vzdělání vědecké a literární, toliko pro obory praktické
připouští Roger Martin, aby byly zřízeny školy speciální. Počet
lyceí má býti omezen na pět: v Paříži, Brussellu, Dijonž, Toulousu,
a Poitiers. I rozdělení škol těchto navrhuje se obdobně dle plánu
Condorcetova s některými změnami. Třída prvá obsahuje vědy
mathematické, druhá fysické, třetí duchovědy a vědy politické. Ve
třídě této pojato i studium filosofické, právnické a národohospo
dářské. Čtvrtá třída obsahuje studium literatur starověkých i moder
ních. I lékařství pojato jest v učební plán lyceí těchto, nebylo však
vřaděno v žádnou ze jmenovaných tříd.
Náklady s vydržováním veřejného školství vůbec spojené od
haduje Roger Martin na 13,078.000 fr. a rozvrhuje takto:

Náklad kantonů (školy obecné)................... 7,797.000
»
départementů (školy centrální) . . 2,826.500
»
státu (lycea a společnosti vědecké) 2,454.500
13,078.000

fr.
»
»
fr.1)

Poměry politické zavinily, že ani tento projekt nebyl usku
tečněn. Na sklonku doby revoluční nalézáme rozvrat poměrů škol
ských, neurčitost a nejasnost, jakým směrem veřejné školství fran
couzské bude se dále bráti.

') Hippeau o. c. II. Débats legislatif st. 303.
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Tak revoluce francouzská více novými, směrodatnými ideami
nežli praktickým jich prováděním přispěla k utěšenému rozruchu,
jenž od doby té neutuchl na zanedbávaném dosud poli reform
školských. Jako v oborech jiných, i ve školství znamená revoluce
francouzská počátek nového vývoje a prvý zásvit utěšeného po
kroku.
Revolucí francouzskou byly vysloveny vůdčí zásady politiky
školské. Školství má býti funkcí státní. Národ sám všeobecným
právem hlasovacím vybírá nejschopnější ze středu svého, a podá
vaje jim ve školství svém vzdělání dostatečné činí si je správci,
úředníky, vychovateli, učiteli, kteří jemu jsou zodpovědní. Národ
sám a žádná jiná korporace jest nejvyšším správcem veřejného
školství.
Zároveň však uznána svoboda vyučování. Školy může kdokoli
zakládati, jen se musí podrobiti státnímu dozoru.
Školství vysokému pak byl vytčen úkol nejvyšší, aby nebylo
toliko přípravou k jednotlivým, byť i vůdčím povoláním životním,
nýbrž aby bylo vedle institutu nejvyšší instancí vědeckou sledující
pravdu a usilující o její rozšíření ve kruzích nejširších prostředky
rozmanitými: přednáškami, tiskem atd. Rozdrobenost na ojedinělé
školy speciální se neosvědčila, a na sklonku revoluce spatřujeme
návrat k lyceím Condorcetovým, jenž jest zároveň slibnou předzvěstí snah dalších po opětném zřízení universit francouzských na
podkladě moderním, snah, které od té doby neustávají, ale teprve
za dnů našich konečným výsledkem jsou korunovány.
Za splněním cílů veřejnému školství francouzskému revolucí
vytčených béře se vývoj další. Postup jeho byl ob čas zdržen,
nikdy však zcela nezastaven, a doba přítomná na mnoze poslední
kámen přikládá k zavrcholení velkolepé, samostatné, svérázné a
jednotné budovy francouzského školství.
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Vliv poměrů církevních a státních na literaturu
staroněmeckou.
Napsal Jan Krejčí.

Literatura západogermánská děkuje za svůj vznik tak jako gótská
křesťanství; ono dalo první popud k ní. Byla sice naděje, že styky východních Gotů s ostatními kmeny germánskými a vlivem jejich vlastní
literatury se vyvine aspoň u Franků literatura zvláštní, od latinské neodvislá, avšak dříve než k tomu došlo, padla předčasně (526) říše východogotská a po ní i západogotská. Západní Germané daleko neměli
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té energie a duševního fondu, aby po přerušení styků s literaturou
gotskou dospěli k literatuře vlastní, jejich národní život a poesie odumí
raly, a teprve křesťanství jim mělo nahraditi, čeho znenáhla pozbývali,
ovšem tehdy, když již zapustilo mezi nimi hluboké kořeny.1)
S výsledkem a za klidných poměrů stalo se tak arci teprve za
Chlotara II., neboť Chlodvík I., který se dal r. 496 pokřtiti, málo se
staral o pokřesťanštění ostatních kmenů germánských a snahám missionářů málo vycházel vstříc, ačkoli okolnost, že on byl jediným králem
náležejícím k církvi římsko-katolické, mohla mu býti velice výhodnou;
ve východním Franskú byl Theoderich I. k národní víře příliš shoví
vavý, a za nelidských synů Chlotara L lid úplně a rád se vracel k po
hanství.
Jinak Chlotar II. si vedl. Za jeho vlády přišli irští mnichové Kolumban a Gallus do Alamanska a energicky vystupovali proti pohanství.
Když byli proto nuceni prchati, uchýlil se Kolumban 613 do Itálie a
Havel do odlehlého údolí alpského při řece Steinachu, kde si zřídil stan.
Když pak r. 640 zemřel, vzkvetl nad jeho hrobem klášter Sv.-havelský
(St. Gallen), místo pro duševní život německý v 9. století tak důležité.
K němu se přidružil nemnoho později klášter sv. Emmeramský, zalo
žený Theodonem II., a počátkem 8. století Korbinian založil biskupství
Frisinské, obě to místa důležitá pro literární vývoj Bavor.
Nejprvnější vliv křesťanství jeví se v mizení poesie bohatýrské, která
s pohanstvím úzce souvisela, a proti níž duchovenstvo, chtějíc dosáhnout!
svého cíle, vystupovalo ; další vývoj epických písní byl ne sice zamezen, ale
obmezen. Tím také upadlo v zapomenutí hojně výrazů souvisících s po
hanstvím, za to však dostalo se řeči znamenité náhrady tím, že tak
jako jinde i do jazyka německého přešlo mnoho ze slovního pokladu
církevní latiny. Ale žádná báseň německá ze 7. století se nám nedo
chovala.
Sesíleno bylo křesťanství Pipinem Heristalským. Za něho hlásali
(kolem r. 700) novou víru dva anglosaští mnichové v Sasku, a Anglosas
Wilbrord přišel do Frieslandu; odtud se odebral jeho spolupracovník
Winfrith r. 719 do Hessenska a byl r. 722 pod jménem Bonifác po
svěcen na biskupa. Bonifác, podporován jsa Karlem Martellem a vévodou
Odilem, zjednal si veliké zásluhy o zavedení nové víry, zakládaje všude
biskupství a kláštery, pokřesťanštění v říši franské vůbec dokončil a
církev franskou zorganisoval. A tato organisace vyvolala také první,
arci slabé počátky církevní literatury v mluvě lidové. Bonifác vymohl
u papeže Zachariáše r. 748 nařízení, aby kněží od křtěnců požadovali
odpřisáhnutí a vyznání víry jasně v mluvě mateřské; tím nabývalo plat
nosti obecné, co dřív se dálo jen ojediněle. Římské formule byly
*) Srv. o celé té věci první a druhý svazek Ktllovy literatury: Ge
schichte der deutschen Litteratur von der ältesten Zeit bis zum dreizehnten
Jahrhundert. Berlin 1392, 1896.
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překládány, v tu dobu padá glossovdni^ odtud vznikla také snaha
vyhověti potřebám praktického života, i byly pořizovány věcné slovniky
německo-latinské, které měly těm, kdož jazyka německého byli neznalí,
poskytnout: možnost, s lidem se v obecních stycích dorozuměti. Avšak
že by v té době bývala napsána také nějaká báseň německá, lze
stěží mysliti.
Mnoho však z toho, co církevní moc předpisovala, nebylo vykoná
váno, a Karel Veliký říšským zákonem musil připomenout! duchovním
jejich povinnosti a přikázal, aby věřící učili modlitbě Páně a vyznání
víry. Příkaz ten se opětoval také na říšském sněmu r. 802, kde se
sepsala Praefatio symboli a Praefatio dominicae orationis zároveň v jazyku
německém pro všeobecnou potřebu; avšak i přes to bylo třeba duchovní
nabádati v tom ohledu k pečlivosti. Ale ta nepečlivost má asi jiný
důvod: z těch nařízení jde na jevo, že církevní i světská moc měly za
možné, věřící naučiti textu latinskému, jakož vůbec chtěli latinu zavěsti
ve všechen náboženský život germánský; lid však vyznání a modlitbě
nerozuměl anebo je rychle zapomínal, a proto synoda mohučská 813
výslovně svolila, aby věřící se obému naučili »aspoň« v řeči mateřské.
Následek toho důležitého svolení byly překlady modlitby Páně a vyznáni
viry. A připuštění řeči mateřské bylo také v souhlasu s intencemi státu,
neboť Karlovi šlo o to, aby lid také rozuměl tomu, čemu se učí, a věděl,
oč Boha prosí, a proto biskupy a opaty vybízí už 789, aby to, čemu
lid učí, mu také vykládali.
Ovšem nebyly takové výklady snad kázáním v našem smyslu, neboť
na to ani lid nebyl dost připraven, ani duchovní neměli ještě potřeb
ného vzdělání k tomu; omezovaly se jen na sdělování toho, co nikomu
nemělo býti neznámo. Duchovním byly především předpisovány autorisované výklady vyznání víry a modlitby Páně, dle nichž měli věřící
poučovati; snad zároveň byl pořízen výklad německý, a těch výkladů
byl asi značný počet. Na nás došly dva: katechismus ^eissenburský a
Frisinský výklad modlitby Páně. Avšak již r. 802 shromáždění biskupů
svolaných Karlem nařídilo, že každý duchovní ve dny nedělní a sváteční
má lidu vykládati evangelium, a když Karel 813 svolal pět synod, které
se měly raditi o církevních poměrech, tři z nich zvláště se zabývaly
otázkou kázání v řeči lidové, toursská, remešská a mohučská; jejich
usnesení byla na říšském sněmu v Cáchách za předsednictví Karlova
sepsána, a výslovně vytčeno, aby kázání se dálo v řeči lidové. Vzorem
byl při tom kněžím výbor ze spisů katolických otců, pořízený Paulem
Diákonem na rozkaz Karlův. Z církevních obřadů vznikla také modlitba
franská, jakož i saská formule zpovědní. Vše to souvisí se synodami a
zákony říšskými, a jich vlivem vyvinula se v říši franské katechetická
literatura duchovních, pro niž máme doklady z posledních desítiletí století osmého a začátku devátého.
Ovšem i pohanství tu ještě působilo, neboť ačkoli při nastoupení
Karlově z veřejnosti již vymizelo, přece kult bohů pohanských podtají
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trval dále, a ještě na konci 8. století byly v oběhu kouzelnické formule,
udržujíce se z dob prastarých s generace na generaci; dva přecenné
zbytky té zašlé doby nám dochovaly t. zv. Merseburger Zauberspriiche.
Avšak takové a podobné tradice podléhaly již novému duchu doby a
jisté již v době Meroveovců a Karlovců byly přeměněny v říkadla žehnací.
Z doby pohanské trvala ještě carmina diabolica, carmina turpia et luxuriosa, proti nimž bylo vystupováno neméně než proti kočujícím pěvcům,
jichž poesie se těšila houževnatější oblibě, nežli byl zájem o zpěv la
tinský, jejž duchovenstvo chtělo v lidu vzbuditi; ten v život nepronikl.
Saženo tudíž k prostředku jinému: k německým písním křesťan
ským. Nelze stanovití, kde a kdy poprvé látky křesťanské byly zpraco
vány v mluvě lidové, ale je jisto, že teprve za Karla stoupla u du
chovenstva láska k básnictví, kdy se básnilo nejen latinsky — látka
brána většinou z dějinných fakt — nýbrž i lidu se dostalo poesie v jeho
vlastní mluvě. Tak vznikla modlitba Wessobrunská, jejíž podklad je arci
náboženský. Avšak v kruzích duchovních byla pěstěna i poesie světská,
erotická — winileod —, milostné dopisy, obsahující běžné motivy lásky»
jejího blaha i bolu.
Kapitulare z r. 789 zakazuje jeptiškám takové winileody skládati.
Avšak laikům Karel ponechal úplnou volnost básniti písně světské; sám
jim přál, znal starou poesii bohatýrskou, která se dochovala z doby
Meroveovců, a snad při jeho dvoře pěvci z povolání opěvovali dějinná
fakta doby přítomné v mluvě lidové, neboť jazykem latinským aspoň se
tak dálo. Vlivem Karlovým asi také Paulus Diaconus v dějinách Langobardů použil písní o Alboinovi (561—573), které o jeho zavraždění a
smrti jeho choti Rosamundy jisté kolovaly; jejich obsah Paulus podává
s poetickým smyslem, národní pietou a nefalšovaným tonem národním,
jakož u Langobardů vůbec národní poesie plněji a svěžeji se udržela.
Nepochybné je, že Karel, jenž dal podnět k dějinám své doby, dal sepsati staré písně, v nichž byly opěvovány činy a války starých králů,
a při té sbírce měl účast i jeho biograf Einhard, aneb ji aspoň znal;
arci sbírka ta se ztratila; možná však, že píseň o Hildebrandovi nějak
s ní souvisela.
A Karel vůbec jako nikdo před tím pečoval o jazyk mateřský;
on ideou křesťansko-římského císařství vzbudil vědomí národní přísluš
nosti a sblížil kmeny germánské, kteří koncem 8. století byli si cizí.
Usiloval také o jednotu v řeči jejich, která za prvních let jeho vlády
neměla společného jména, kdy hlásky jednotlivých dialektů byly různým
způsobem psány: aby tomu odpomohl, chtěl Karel dáti sestaviti mluv
nici své mateřštiny, ač je těžko říci, co jí Einhard vyrozumíval.
O snaze zjednati jednotu hláskovou svědčí Fragmenta theotisca
z kláštera Monsee a pařížský zlomek traktátu Isidorova. Oba rukopisy
ukazují k předlohám, jež byly psány rýnofransky ; a toto nářečí je tu po
vzneseno na řeč spisovnou, řeč dvorská je tu ve službách literatury,
ona žádá stejného práva vedle latiny, a německý plod postaven vedle
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latinského. Ty překlady byly určeny pro duchovenstvo a souvisely se
snahou dvoru, stvořiti literaturu národní.
Avšak přes to literatura při dvoře byla v celku, tak jako za
Meroveovců, latinská; Karlova tažení do Itálie vzbudila opět zájem o římské
autory, dle jichž vzoru básnili duchovní i světští básníci; dobytím říše
langobardské přišel dvůr franský ve styk s italskými i jinými učenci
a poznal, oč níže stojí než oni, pokládaje se za barbarský. Proto vznikla
při dvoře živá touha po vzdělání, přišla doba první renaissance. Tuto
touhu po vzdělání však škola založená při dvoře dle římského vzoru
již od 6. století málo mohla ukojiti, neboť nezabývala se vědou. I tomu
dovedl Karel odpomoci: získal pro svou říši Anglosasa Alkuina, uče
ného žáka Bedova, jejž poznal v Parmě; ten povýšil školu v Cáchách
na výši vědy, na druh vědecké akademie, a tím šlechtu duševně po
vznesl. Na podnět Alkuinův byly také změněny školy při klášteřích a
domech, a tím se zvýšilo vědecké niveau také duchovních, které
přese všechnu rozumnou snahu Meroveovců v té příčině bylo přece jen
velmi nízké. Cirkulář z března 789 nařizuje všem opatům a biskupům,
aby zařizovali školy. Donatus a Priscianus byli ve školách německy
vykládáni, a posud máme rukopisy opatřené německými výklady z 9.
století, Prudentius byl přeložen, obtížná slova glossována, ba i celé
věty překládány, jak ukazují hymny Murbašské a hymnus Tegernseeský.
I jiným uměním se duchovenstvo vzdělávalo, a r. 802 dal Karel na sněmu
v Cáchách stanovití, jaké vědomosti odborné musí duchovní míti mimo
liturgii a formule i modlitby s tím souvisící, i byly za tím účelem
pořizovány knihy příruční a učebné, glossovány a komentovány žalmy.
Karel usiloval také o reformu systému klášterního, a proto přeložena
v klášteře Svatohavelském řehole benediktinská. R. 796 Alkuin odebral
se do opatství Toursského. I odtud působil zdatně na povznesení du
ševního života říše franské; tam se hrnulo vše z blízka i dáli, odtud
vyšli nejznamenitější učenci a učitelé. A když Alkuin zemřel, pracovali
v jeho ideách s pomocí Karlovou, který jej o deset let přežil, jiní.
Bohužel neměl Ludvik pro snahy otce svého, čelící k duševnímu
povznesení šlechty a vědeckému vzdělání kléru, náležitého porozumění.
Stal se jednostranným, maje smysl jen pro theologii, světským vědám
nepřál, a aby kláštery uchránil před zesvětštěním, vydal nové přísné
předpisy. Školy klášterní i episkopální přestaly býti veřejnými učilišti,
byly určeny jen pro kandidáty mnišství, svobodným uměním se tam
neučilo; i hrozilo nebezpečí, že klérus upadne zase v tu nevědomost,
z níž se sotva byl povznesl.
Avšak biskupové vystoupili na říšském sněmu v Attigny r. 822
se žádostí, aby škojy byly opraveny, a aby každému se poskytla mož
nost připraviti se k stavu duchovnímu; roku 829 přímo přednesli císaři
prosbu, aby následoval příkladu svého otce. Podařilo se aspoň tolik, že
bylo na školách aspoň jednomu ze svobodných umění vyučováno. Kdo
však se chtěl dokonale vzdělati, musil putovati s místa na místo, a mladí
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nadaní mnichové byli posíláni často daleko k slavným učitelům, zejména
do Fuldy^ nejznamenitější školy veřejné, založené r. 744. *) Tato
škola se vyvinula zejména působením Hrabana (f 856), žáka Alkuinova,
jenž vyučoval theologii a sedmi svobodným uměním jakožto průpravě
k ní, určil obor vědění duchovních ve spise De clericorum institutione,
komentoval bible, sepsal encyklopaedii vědeckou jakožto pomůcku pro
výklad a byl i filologicky činný (De inventione linguarum ab hebraea
usque ad theodiscam). Na Hrabanův podnět asi pořízen také německý
text Tatianovy Evangelienharmonie dle originálu nalézajícího se ve
Fuldě, on přál neméně i německé poesii křesťanské. O duchovní poesii
v řeči lidové jevil zájem i dvůr, a Heliand děkuje za svůj vznik přímo
Ludvíkovi Zbožnému. Pro poesii světskou Ludvík však neměl smyslu,
pěvcům nepřál; za jeho doby se nikdo neodvážil napsati pohanskou
báseň, zpěv bohatýrský v kruzích šlechty zmlkl a utekl se do vrstev
lidových, jehož pěvci poklad ten uschovali až do dob jemu přízni
vějších.
Život a státní zřízení říše východofranské za Ludvika Němce nemohly
obcházeti se již bez řeči německé, jíž se dostalo i společného jména
lingua theutisca jakožto protivy k latinské řeči státní, církevní a spisovné.
Užíváno jí při přísahách, zákony latinské glossovány a překládány, jako
Lex salica emendata, rovněž tak právo zemské, i při listinách soukro
mých užíváno jazyka německého. Podle přísahy lenní složena německá
přísaha kněží, jakož vůbec církev při výkonech liturgických užívala
mluvy lidové jako dříve; svědčí o tom řada dochovaných zpovědí ně
meckých. Duchovní mohli již o tajích víry mluviti způsobem hlubším
než dříve, i dálo se tak v kázáních o evangeliu, při nichž jim, jako dříve
Paulus Diaconus, byl vodítkem Hrabanus, jenž vypracoval sbírku homilií.
Z doby Ludvíka Němce se nám však žádné kázání hornoněmecké ne
dochovalo, ba kárá se i netečnost biskupů a kněží v té příčině; ducho
venstvo bylo v té době méně schopno působiti obsahem i věcně na
zdivočilou šlechtu a nevzdělaný lid, neboť jeho vzdělání bylo spíše kleslo
nežli stouplo, a nelnulo se také ke školám s takovou láskou jako dřív.
Nepřízeň doby k vyššímu vzdělání i jinak se jeví. Ze škol klášterních
žádná sice nezanikla, školy při dvoře však již nebylo, ačkoli, jak se zdá,
Ludvík Němec sám ještě v ní byl vzdělán a z ní si odnesl živý zájem
pró studia theologická i pro vědy světské. Tomu as dlužno přičítati,
že přes celkové klesání záliby ve vyšším vzdělání setkáváme se s ně
kterými jasnými zjevy v době této. Král sám rád bral učence k svému
dvoru, znal křesťansko-latinskou i německou poesii, a báseň Muspilli
souvisí úzce s jeho osobou. Za něho poesie křesťansko-německá v říši
východofranské vzkvetla; svědčí o tom píseň k sv. Petrovi, píseň o Sa
maritánce a zejména Otfridovo evangelium^ v němž se setkáváme i s forM S dějinami tohoto kláštera souvisí t. zv. Hamelburger Markbeschreibunz.

308

i
i
i
t
j
i

i
l
|
j
I

■
t
I
j
|
i

i
■i

J
4

|
t
i

j
;

I
1

►:

Jan Krejčí:

mální novotou, rýmem. Evangelium toto je dílo velikého významu proto,
že jím Otfrid poprvé stvořil německé dílo literární, postavil je výslovně
proti spisům latinským a tím uskutečnil plán, k němuž mířil už Karet
Veliký. Kdyby se bylo v jeho šlépějích pokračovalo, bylo by to mělo
nedozírné následky nejen pro literaturu, ale snad i pro politiku říše
východofranské: pokud by totiž bylo mohlo přispěti k tomu, aby se
vyvinula jednotná mluva spisovná a s ní rychleji se dostavilo vědomí
národní jednoty. Ale doby oné, jako ještě dlouhé doby pozdější, nezajímala tou měrou otázka národnostní. Lidstvo tehdejší spíše sbližoválo nebo oddělovalo přesvědčení náboženské. U Ludvíka Němce, třeba
přijal věnování knihy, zájem o ni, měl-li skutečně jaký, nespočíval v jejím významu národním, nýbrž v tom, že to bylo dílo poesie křesťanské,
Smrtí Ludvíka Němce možnost dříve dotčená ustoupila tím více do
pozadí; kmeny před tím spojené byly opět politicky odloučeny a k tomu
s Romany spojeny pod jedno žezlo; říše byla ohrožena vnějším nebezpéčím, hrozícím od Slovanů a zejména od Normanů. Vpádu Normanů
děkujeme za vznik vítězné písně o Ludvíkovi (Ludvík IIL), jenž je zapudil
z říše západní; píseň byla složena od rýnofranského duchovního. Hordy
normanské však vnikly do říše východní, kde jim Ludvík nemohl odolati;
pustošily zemi a ničily místa, jež šířila osvětu; tak na západě i škola
v Toursu zanikla; veškeren vývoj duševní byl zastaven. A ačkoli za nejmladšího syna Ludvíka Němce, Karla IIL, opětně všichni kmenové germanští byli spojeni v jedno, přece nebyla říše východofranská již výhradně
německou, neboť živel románský se vzmáhal, a Karel III. tak rozsáhlou
říši nedovedl ovládati; i není divu, že při spiknutí Němci vzdali hold
jeho synovi Arnulfovi, vévodovi Korutanskému. To je rok — 888 — pro
duševní život Němců významný: tím rokem konečné bylo západní a východní Fransko, Vlachové a Němci, politicky odloučeni, a Němci mohli
tudíž pod vládou vlastních knížat a bez cizích vlivů jiti v duševním
vývoji svou vlastní cestou.
Za panování Arnulfova bylo opsáno Otfridovo evangelium i jiné
starší básně německé a latinské, a vedle nich vznikly i nové; saský
duchovní — poeta Saxo — opěvá latinsky činy Karla Velikého od r. 771
až do jeho smrti, nad kterou želí ve zvláštní knize, a pěkný obraz Karla
Velikého nakreslil na vybídnutí Karla III. mnich sv.-havelský, snad Notker
der Stammler, na základě ústní tradice i historických pramenů; neutéšená přítomnost sama vzbuzovala vzpomínky na slavnou minulost. V kruzích duchovních byla stále ještě hojně pěstována lyrika, zejména sequence, a Notker složil k stávajícím nebo od něho samého složeným
melodiím lepší texty; v témže směru pracoval jeho vrstevník Tutilo,
jenž i německé básně skládal, tak jako správce klášterní školy sv.havelské Ratpertus; básnické nadání se cenilo u opata sv.-havelského
a biskupa kostnického Salomona IIL, slynoucího také učeností.
Ale v celku přece jen doba Arnulfova ani poesii ani vědě nebyla
valné na podporu; šlechta byla nevzdělaná, klérus ovládán byl zájmy
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politickými, a jen v některých školách klášterních se pěstily vědy. Lid
žil tupě, třeba že jeho pěvci i nyní byli činni. V říši byl nepořádek
a zmatek, který se stavěl všemu rozvoji v cestu, zejména když za
syna Arnulfova říše uvnitř rozviklaná byla ohrožována Madary, proti
nimž se jednotliví kmenové mohli ubrániti jen společnou obranou; toto
vědomí také způsobilo, že po smrti Ludvíka Dítěte ihned přikročili
k volbě nové dynastie.
Po smrti Konrada I. přešlo těžisko říše od Franků, kteří od doby
Karla Martella byli vládnoucím národem, na Sasy. Liudolfovci mluvili
dolní saštinou, a tím ovšem utvoření jednotné mluvy spisovné pro kmeny
hornoněmecké, o niž tak dlouho již usilováno, opět bylo dále uskuteč
nění, a při slabé péči, jakou Otonové věnovali své mateřštině, nebylo
naděje, že by snad saština se stala jejím základem. Nad to Adelheida,
manželka Oty L, a Theofano, choť Oty II., mocně podporovaly Romany,
a za takových okolností nebylo lze pomýšleti na to, aby se k životu
přivedla poesie německá- Ba i latinské básnictví bylo za této doby
romansko-byzantické mnohem skrovnější; Hrosvitha metricky líčila činy
Oty 1. (De gestis Oddonis), jehož poměr k bratru Jindřichovi, jejich
konečný smír je předmětem latinsko-německé básně, vzniklé při dvoře
bavorském, De Heinrico, ovšem strannicky vylíčený a tendenčně při
barvený, mnohem více než v kronice Widukindově (Res gestae Saxonicae). Že by však v té době bývala složena nějaká báseň německá
od duchovních, nelze souditi. Lépe dařilo se zpěvu světskému, jemuž
poměry časové, snaha Jindřicha I. o opětnou jednotu říše, jeho boje
se Slovany a Maďary poskytovaly látku; zejména postava Otonů byla
předmětem zpěvu. Nezapomínalo se při tom také na starou pověst boha
týrskou, a to i v kruzích duchovních, ba pasovský biskup Pilgrim dal
podstatný obsah Nibelunků napsati latinsky; tak se dálo i s látkami
pěvců (špilmanů), které pro kruhy dvorské a duchovní byly zpracovány
latinsky. Latinské písně prostonárodního obsahu byly v kruzích duchov
ních zpívány dle starých melodií (modus Ottinc, modus Liebinc a j.);
se Sasy poesie lidu jaksi omládla.
Velice působilo k duševnímu povznesení Německa jeho spojení
s Itálií, když Ota L r. 962 byl korunován římským císařem. Styky
s Itálií, dědičkou antické kultury, u Němců vzbudily zájem vědecký,
a Ota I. sám jevil mocnou touhu po vzdělání; vynikající učence bral
do říše, a i ženy závodily s nimi o palmu učenosti, jako zmíněná
Adelheida a Theofano. Duší však duševních snah při dvoře byl nej
mladší bratr císařův Brun, který jakožto arcibiskup kolínšký a vévoda
lotrinský i mimo dvůr usiloval o povznesení snah literárních. V Lotrinsku
také nejdříve procitla vědecká horlivost duchovenstva, a odtud také
počala se reforma klášterů, s níž se mnichové arci jen znenáhla zpřátelovali, nemohouce zapomenout! dřívějšího veselého života klášterního ;
zejména jeden z nich, mnich kláštera St. Evre, přese všechny domluvy
se cítil v novém ovzduší cizím; když pak šel do sebe, počal básniti
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a složil Ecbasis captivi, k níž vzal látku z bajek Aesopových, s nimiž
nejen duchovenstvo, nýbrž i lid byl obeznámen.
Z Lotrinska šířila se láska k vědám po celé říši. Zřizovány nové
školy, zaniklé obnovovány, a povzneseno studium véd mathematických
a theologických. Především šla arci latina, a klassikové byli nejhlavnějším
předmětem četby. Ale čím více záliba v nich stoupala, tím více
rostl odpor proti nim, a Hrosvitha těžce nesla, že kómoedie Terentiovy jsou oblíbenější než písmo sv.; aby je zatlačila, složila šest legend,
v nichž plná pokory a sebevědomí velebí ctnosti křesťanských panen
proti neřestem žen pohanských a povyšuje karakter ženy. Hleděno
k uhlazené formě, a aby si ji žáci osvojili, musili skládati dictamina,
k nimž nejraději brali látku z legend; ale i světské látky byly zpraco
vávány, a ve Sv. Havlu zvolil Ekkehard I. látku z bohatýrské pověsti
německé, Vitam Waltharii manu fortis. Šlechta dbala více vzdělání
svého, a při uklidněných poměrech a stycích se sousedními národy roz
šiřoval se rozhled duševní.
Avšak ani tato druhá renaissance nebyla trvalá. Po předčasné smrti
Oty II. nastala úplná reakce, neboť Ota III., původem i vychováním
jsa dalek půdě, v níž tkvěl rod Liudolfovců, a sám maje neobyčejné vědo
mosti, s pohrdáním pohlížel na drsnost Sasů a při fantastické zálibě pro
Řím a jeho obyvatelstvo nechával Němce ve všem v pozadí. Teprve
za Jindřicha II. opět nastal obrat. Ten v reformě klášterů, počaté Otou L,
pokračoval, a péčí, kterou věnoval biskupstvím a klášterům, opět se
povznesly snahy literární. Nebylo to sice umělé básnictví německé, jež
by bylo dosáhlo zvláštního rozvoje, ale k neobyčejné výši se povznesla
německá prosa, O to má zásluhu svatohavelský mnich Notker^ příjmím
Labeo^ nejznamenitéjší spisovatel doby starohomoněmecké, hlavně hojnými
překlady latinských spisů církevních, aby je žáci jeho mohli plně pochopiti; nám se z nich zachovaly arci jen některé.1) Notkerovy zásluhy
jsou nesmírné; on nejen s úplnou jistotou latinu překládal, nýbrž
také to, co německy psal, německy myslil, a jeho překlady jsou pro
dchnuty i poesií; vládl nesmírným pokladem slovním, tvořivě zasáhl
ve vývoj jazyka, utvořiv německé terminy filosofické a rétorické, ná
zorně vystihoval podstatu výrazu; slova označoval přízvukem a hleděl
i fonetiku větnou přivésti k platnosti. A mimo to sepsal řadu spisů
latinských z oboru rétoriky a dialektiky a kapitoly o hudbě, psané
německy.
Notker neměl pro svou dalekosáhlou činnost předchůdce, ale neměl
ani následovníka, ač by bylo bývalo velikého dosahu, kdyby jeho krásná
myšlenka, studium latiny, jehož život církevní a státní stále požadovaly,
ulehčovat! mluvou mateřskou, byla se prováděla dále; nebyl na to ještě
Boethius : De consolatione philosophiae, Marcianus Capella: De nup
tiis philologiae et Mercurii, Aristoteles: De categoriis et perihermeniis a pře
klad Žaltáře.
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čas, a s Notkerem, jenž svou dobu o tolik předešel, zanikla také jeho
myšlenka, zvláště když k tomu kázeň kláštera Sv.-havelského klesla,
takže Konrád II. byl nucen uložiti opatu Richardovi a Popponovi, aby
pořádek v klášteře obnovili. K rozkladu vnitřnímu přistoupily spory
vnější, boj kláštera se sousedními pány světskými i duchovními, takže
klášter se staral jen o zájmy světské. Mnichové musili několikráte hle
dat! útočiště v horách, z knihovny leccos přišlo na zmar, studium vě
decké i poesie latinská zanedbávány, poesie německá zmlkla docela,
o řeč německou při vyučování se nestaráno.
Jinak na školách biskupských a klášterních se počátkem 11. století
dobře dařilo, a vznikaly i školy nové, zejména ve Vormsu. Avšak více
než kdy jindy se věda omezila na kruhy duchovní, vzdělání laiků zmizelo
docela; Konrád se o věci vědecké a literární nezajímal, ač při jeho dvoře
byli učenci němečtí, italští i burgundští. V kruzích duchovních také nalezla
ohlas latinská poesie dvorská, a proslul zejména mnich Tegernseeský Froumund. Duchovní zpracovávali básnicky vše, co směřovalo k poučení i po
vznesení náboženskému, i události denní; pěvci duchovní i světští byli
rádi vídáni, a tím se udržoval zájem o starou pověst bohatýrskou i u nejvyšších hodnostářů církevních, jak o tom nejlépe svědčí fragmenty la
tinské básně Ruodlieb* složené od mnicha Tegernseeského. Kočující kleri
kové i pěvci světští byli v neustálých stycích osobních, a tak se mezi
nimi navzájem prostředkovala známost látek duchovních a světských.
Ty písně se udržovaly a rozšiřovaly stále jen ústní tradicí; teprve když
z lidu ustoupily do kruhů duchovních, byla sem tam některá zazname
nána, jako píseň o Juditě, o mládencích v peci ohnivé. Ezzo složil píseň
k chvále kříže a o divech Kristových. Básník duchovní složil také
německou Genesi na základě Avitovy básně latinské, a Exodus asi od
téhož spisovatele pochází. Horliví biskupové stále napomínali klérus k vy
konávání ctnosti a pohrdání světa, a z té snahy vznikla v Alamansku od
některého kanovníka německá báseň Memento mori.
Ty snahy napomínací byly arci odůvodněny, neboť veškeren klérus
za Jindřicha III. byl úplné zesvětštělý; nestaral se o věci božské a hleděl
si jen peněz a zisku, o důstojenství usiloval ne cestou ctnosti, nýbrž
lichocením a nepravostmi. Proto byly kláštery reformovány, a vyslíáni
mnichové, aby seznali zařízení hlavně kláštera Čluny ve Francii a Fru
ctuarie v severní Itálii, a brzy dostala se zařízení clunyjská i do Hirsau.
Opat Vilém požádal Ulricha, mnicha z Čluny, aby mu napsal způso bživot,
vlastního kláštera, a opětně byli ž Hirsau vysíláni mnichové do Čluny
aby se v tamější zvyklosti prakticky vžívali. A na základě těchto pí
semních i ústních zpráv sepsal Vilém proslulou řeholi Hirsauskou, která
z neduchovních utvořila zvláštní stav mnišský, s vlastní řeholí a zvláštním
slibem.
Bylo neštěstím pro císařství, že ideje reformy církevní neprováděl
dále syn Jindřicha III., nýbrž papežství, které ji uvedlo v jiné dráhy.
Císařství tím pozbylo souvislosti s papežstvím, která je za Oty L byla
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učinila střediskem všech duševních zájmů západního křesťanství. Papež
stojící dříve vedle císaře stál nyní proti němu, a když Řehoř VII. r. 1078
zakázal světskou investituru, vzplanul boj mezi mocí duchovní a světskou.
Strach před anathematem nejvyšší měrou znepokojil mysli všech, a všichni
zbožní utíkali se do klášterů, klášter hirsauský plnili duchovní i nižší
šlechta, a bylo třeba zakládati nové. Vysocí hodnostáři pohrdavě shlíželi
na Viléma a jeho »Kapuzenvolk«, a mnichové hirsauští byli tupeni ja
kožto vynálezci a šiřitelé nových a neslýchaných obyčejů. Ale hirsauští
působili mocně i na laiky, a celé dědiny oddávaly se duchovnímu životu.
Kronika mnicha Bernolda svědčí, že v tu dobu byly zpívány ně
mecké písně k těm událostem se vztahující, a z té doby také pochází
větší báseň německá Merigarto. Kdekoli mnichové hirsauští žili, všude
se zahloubali v rozjímání a četbu písma sv., jehož nejčelnější knihou
jim byly žalmy; uměli je z paměti, a překlad i výklad Notkerův byl
jim znám, byl opisován a přepracován pro potřeby klášterní. V klášte
řích hirsauských byly k slavnostním ceremoniím církevním sbírány staré
sequence a skládány nové, tam vznikly nové formule křestní a zpovědní,
modlitba Páně a vyznání víry, hymny na nádheru rajskou a muka pe
kelná, latinské i německé modlitby a kázání, z nichž nás z doby Jin
dřicha IV. a V. došly malé zbytky, jichž však jistě byla veliká
hojnost.
Vším tím zjednali si mnichové hirsauští značný vliv na náboženský
život všech vrstev národa, ale na život duševní nepůsobili; to ani ne
bylo vlastně v jejich programmu, aby jejich členové byli vědecky vzděláni,
měli býti askety. Proto školy klesaly tím víc, čím dál se směr hirsauský
šířil, Fulda, Sv. Havel, Reichenau i Frisinky; jen školám při dvorech vedlo
se lépe, jako ve Špýru a zejména Bamberku. A úpadku škol nezadržela ani
snaha Jindřicha IV., jenž povolával cizí učitele, hlavně z Luttichu.
A jestliže tudíž dříve putovali žáci hojně ze západního Franska do východ
ního, putovali nyní vždy více klerikové do Itálie, kde počalo se současně
studium práva a lékařství, a zejména do Francie, kde pěstěna horlivě
studia filosofická a theologická. Zejména Lanfrank byl vyhledáván,
scholastik v Becu v Normandii, jenž spor mezi nominalismem a realismem
s pole filosofie přenesl na theologii, a známost jeho dialektických vý
kladů písma dostala se i do Němec.
Byl-li však za Konrada vědecký interes výhradně omezen na klérus,
za Jindřicha IV. smysl pro vědu u něho vymizel, ba duchovní mnohdy
ani nerozuměli tomu, co četli nebo zpívali. Touží na to opat WHliram^
čině zároveň čestnou výjimku svou parafrasí Písně písni* v níž se Osvědčil
mistrem slohu německého a docílil neobyčejného úspěchu. Z 11. sto
letí máme německý Physiologus. Poesie u mnichů hirsauských ohlasu
nenalezla; báseň >o svaté víře< a >o posledním soudu« (ztracenou)
složil Hartmann, který nebyl duchovním. K vlastní literatuře nedošlo, a
život hirsauský vůbec byl krátkého trvání; po smrti Vilémově klesal,
nebyloť organisatorského ducha, který by všechny kláštery jím založené
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a reformované dovedl k Hirsau upoutati. A v boji mezi Paschalem II.
a Jindřichem V. nemělo již podílu ani Hirsau, toto bývalé útočiště
všech papežsky smýšlejících. R. 1122 s konkordátem Wormským Hirsau
dohrálo politicky svou úlohu, a brzo potom pozbylo i významu církev
ního zavedením řádu cisterckého v Němcích r. 1123; řád ten byl ješté
přísnější a duševnímu zaměstnání ješté méně nakloněný, básnictví přímo
zakazující.
Ale právě v tu dobu procitla z dlouhého spánku latinská a ně
mecká poesie duchovní, v němž byla pohřížena za směru hirsauského.
A příčiny tohoto procitnutí duchovní poesie souvisejí s životem cír
kevním.
Norbert, syn hraběte Heriberta z Gennepu v hrabství Limburském,
založil 1121 u Laonu ve Francii první klášter praemonstrátský. Pět let
potom přišel do Špýru, kde se jednalo o obsazení biskupství magdebur
ského, a vlivem papežského legáta dostalo se ho jemu. Hned na to
dal nový arcibiskup svým praemonstrátům kapitulu »Unsrer lieben Frau«
v Magdeburce, a odtud se bílí mnichové záhy rozšířili po východním
a západním Sasku. Byl to řád mnohem liberálnější nežli benediktinský
a cistercký, řídě se řeholí augustinskou. Jeho členové neopovrhali
prací ruční, ale nečinili jí také střediskem života klášterního jako cisterciani; nezamítali askese, ale trýznění těla nebylo jim jejím vrcholem;
na rozdíl od ostatních řádů směli působiti ve správě duchovní, měli
právo přijímati fary a nové zřizovati, udělovati svátosti, sloužili mši
i kázali.
V klášteřích praemonstrátských právě opět počala se latinská poesie
duchovní, a sice hymny mariánskými; a v nich počala býti pěstěna také
duchovní poesie německá (Friedberger Christ, Von Christi Geburt).
A nejen o poesii pečovali učenníci Norbertovi, bylo jim výslovně dovoleno
zabývati se i vědami, také světskými, a ještě v první polovici 12. sto
letí vyšli z jejich řádu vynikající učenci, jako Norbertův duševní ná
stupce Anselm. Praemonstráté horlivě pečovali o to, aby všem, kdo
vstoupili v jejich kláštery, dostalo se vědeckého vzdělání, a řeč mateř
skou učinili základem vyučování víc, nežli se stalo kdy jindy. Byly
proto glossovány žalmy, a přeložen Alkuinův spis De virtutibus et vitiis.
Řád Norbertův byl důrazně podporován od světských i duchovních
knížat, hlavně také z důvodů politických. Snahám severoněmeckých knížat
o utužení panství nad zeměmi lužickými vycházel řád praemonstrátský
ochotně vstříc a stal se tak důležitým činitelem v obrácení na víru a kolonisování — tedy i germanisování — těchto krajin, ač i řádu cisterckému
zde jistá úloha připadla. Při tom byl Norbert ve stejně velké vážnosti
u Lothara II. jako u Innocence II. Papež mu náklonnost svou osvědčil
tím, že všem kapitulám předepsal řeholi augustinskou, čímž lesk řádu
praemonstrátského nesmírně zvýšil. Nařízení souviselo s tím, že mnoho
kapitol žilo bez řehole vůbec, a v duchovenstvu přes všechny zákazy
trvaly všeliké zlořády, simonie, konkubinát, dávajíce podnět k hanlivým
Č. Č. H. III.
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a ostrým písním, jaké skládali Vagi scholares aut Goliardi^ nástupci
kočujících kleriků, brojící zcela otevřeně a věcně proti obecnímu zlu;
jejich písně záhy se staly majetkem všech křesťanských národů. A takové
výtky a stesky, zvláště proti kanovníkům, nalézáme také v německé
básni laika kláštera Melku Heinricha: >Erinnerung an den Tod< s episodou »Von gemeinem Leben<; poměry dioecese Pasovské mu k nim
skýtaly dost látky, i dotýká se těchže otázek v básni >Priesterleben«.
Vědu také pěstili kanovníci augustinšti rozšíření hlavně ve
Středním Německu, třeba že jinak své povinnosti církevní leckde
zanedbávali; proti jejich přepychu se obrací báseň >Wahrheit«, vzniklá
v Bavorsku, kde vůbec velmi volně žili. Jejich statuty z r. 1117 a
1135 výslovně žádají, aby mladí klerikové byli vzděláváni ve všech
církevních disciplinách, a schopnější z nich aby byli cvičeni v literatuře
klassické. Pokládalo se to za podmínku důstojného vykonávání úřadu
církevního; všecky kapituly měly míti učitele klassického studia; vidělo
se, že studiu duchovnímu nemůže se dařiti bez světského, a výslovně
bylo kanovníkům dovoleno, jakmile by se studiemi přípravnými a disci
plinami theologickými byli obeznámeni, zabývati se vědami světskými.
Díla mathematická a přírodovědecká byla od kanovníků zpracovávána,
byly za panování Lotharova a Konrádová skládány annaly a kroniky,
dějiny biskupství i biografie; tehda učiněn pokus' psáti dějiny ve verších
německých, i složena byla Kaiserchronik. jednající obšírně o říši římské
a stručně o německé době císařské; v ni pojata i novella >Crescenda
und Dietrich« — snad zbytek staré básně strofické — a přejat i Annolied, píseň opěvující život kolínského biskupa Anno, jenž po dlouhou
dobu v osudy říše činně zasáhal. Tato kronika byla dokončena okolo
polovice 12. století, záhy se rozšířila, byla hojně opisována, a v druhé
polovici století 13. v ní v jiné formě pokračováno.
Ale větších úspěchů augustinští kanovníci docílili v oboru filosofie
a theologie, kde po Benediktinech přejali roli vůdčí, a to tehdy, kdy
hlavně působením Francouzů nominalismus a dialektika ustupovaly do
pozadí a místo nich nastoupila mystika; byla snaha, té výše, které
scholastika dospěla rozumem, dosíci živým citem a hloubavou myslí.
Mystika vyvolala allegoricko-typologické výklady bible. Ve Francii byly
vykládány různé knihy Starého i Nového zákona se stanoviska tropologického, allegorického a anagogického, k biblickým komentářům při
družily se traktáty. Hlavně spisy Ruperta z Deutzu (f 1135) dostal se
tento nový směr do Němec, a z tohoto mystického výkladu biblického
vyvinulo se nové básnictví biblické, dříve neznámé. Němečtí mystikové
zpracovávali básnicky nejen jednotlivé knihy Starého zákona, nýbrž
i odstavce z nich, jak o tom svědčí Voravská Genesis a Exodus* Numeri a Josua. Zpracována Chvála Šalomounova; se zálibou se mystikové
zabývali jedinou prorockou knihou Nového zákona, nejtemnější ze všech
knih biblických. Zjevením Janovým, a z té snahy vznikla báseň >Das
himmlische Jerusalem«. Rovněž tak často vykládali Píseň písni, i po-
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řízen německý překlad i výklad její; hojné se zabývali mystickým
číslem »sedmi < (Patemoster, Von der Siebenzahl); mysticko-allegorická
je také báseň Wemherova »Von den drei Rädem«. Ostatně i ze schola
stiky vznikly latinské a německé básně; takovou scholasticky-dogmatickou básní jsou 32 strofy zvané »Summa theologiae* a *Anegenge*.
Za Konrádová nástupce Fridricha podporovaly poesii také poměry
politické. Fridrich L ukončil boj mezi Welfy a Staufy, aby při svých
plánech neměl překážek. Za něho nastal opět klid, a třeba že se boji
s papežstvím vyhnouti nemohl, přece poměry sociální jím nebyly tolik
otřeseny jako za posledních Saliů; jménu císařskému dodal nebývalého
lesku. Duchovenstvo, nejsouc ani vnějšími ani vnitřními poměry znepo
kojováno, mohlo se oddati védám. Básnictví se rozšířilo ze severo
západu, kde počalo se prvními kláštery praemonstratskými, i na jihovýchod.
A poesie potomní jest pod vlivem válek křižáckých^ jimiž nastaly ne
tušené změny ve vnějších i vnitřních poměrech, a za nichž rozkvetla
poesie rytířská; té musila ustoupiti poesie duchovní, které literatura
německá tolik je povinována.

LITERATURA.
Jan Blahoslav a Jan Josquin. Příspěvek k dějinám české hudby
a theorie umění XVI. věku. Napsal O. Hostinský. S novými otisky obou
Muzik: Blahoslavovy (1569) a Josquinovy (1561). Rozpravy České aka
demie. Třída I. roč. V. číslo I.
Spisovatel, jak sám v úvodě praví, chtěl původně pouze vydati
Blahoslavovu a Josquinovu Muziku, avšak zamyšlený stručný úvod k to
muto vydání vzrostl mu v obšírné pojednání, jemuž se dostalo titulu
shora uvedeného. Titulem tímto však není vyčerpán obsah úplně, neboť
spis Hostinského jest zároveň cenným příspěvkem k dějinám Jednoty
bratrské a zejména k ocenění významu Blahoslavova pro ni.
V popředí celého pojednání stojí osoba br. Blahoslava. Obeznamujeme se důkladněji a hlouběji, než se posud dělo, se zásadami Blahoslavovými o vzdělání literním a kulturních snahách vůbec a v Jednotě
bratrské zvláště. Spisovatel poukazuje v té příčině na stkvělou Filippiku Blahoslavovu, jež jest nejen obranou zásad těchto, nýbrž rozsáhlé
Blahoslavovy činnosti umělecké a literární. Novým paprskem osvětlen
jest dlouholetý zásadní spor mezi Blahoslavem a Augustou, kteří střetli
se mimo jiné i při vydání kancionálu Šamotulského (1561). Kancionál
tento pokládá spisovatel za dílo v první řadě Blahoslavovo (str. XIX.),
jež při vší snaze jeho nevypadlo tak, jak on by si byl přál. Proto i po
2. vydání (1564) touží Bohuslav opětně po vydání novém. Neuspokojovala
22*
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ho především umělecká stránka kancionálu, »jednak básnická forma mno
hých písní, jejich dikce, verš a rým, jednak hudební úprava nápěvů
zdála se mu býti ještě nedosti uhlazená a správná, slovem nehotová« . . .
(str. XXII.). Vyloženy umělecké, zejména hudební a básnické názory
Blahoslavovy, vybráno ze spisů jeho to, co karakterisuje jeho aesthetické
stanovisko (str. LXXIX. sl.). Blahoslav byl muž na svoji dobu velmi
vzdělaný, jeho Muzika svědčí, že znal dobře odbornou theoretickou lite
raturu hudební, že užil k ní spisů nejlepších a nejnovějších. Muzika
podává »trest nauky hudební širokým rozvojem světového umění vy
tvořené.« Její oba Přídavky jsou »kritickým zrcadlem toho, co v oboru
básnictví a zpěvu duchovního Blahoslav shledal ve svém národě, pře
devším v Jednotě Bratrské« (str. LXXIX.). Spisovatel ukazuje, že byl
Blahoslav i dovedný praktik hudební i skladatel básní. Nepřekročil sice
kruhu tehdejšího básnictví duchovního, ale vynikl v něm značnou měrou.
Hostinskému zdá se, že dosud příliš jednostranně v popředí stavěno jeho
theoretické i praktické prvenství ve verších časoměrných, »že mnohem
obsáhlejší jeho ostatní zásluhy o technickou formu českého verše nedošly
té platnosti, které dojiti měly.< Co do časomíry ukazuje Hostinský
na správný názor Blahoslavův, že důsledné provedení časomíry v češtině
není možné. Konstatuje při Blahoslavovi »nejstarší případ, že k nazna
čení rhythmu a melodického spádu pouhé obyčejné mluvy užito bylo
hudebních not« (str. LXXVIL). Probíraje životopis Blahoslavův a vytý
kaje důležitá data pro umělecký jeho rozvoj, poukazuje zcela případně
na Wittemberk jakožto nejdůležitější pramen theoretického hudebního
vzdělání Blahoslavova. Zkrátka Hostinský osvětlil nám jednu málo známou
stránku všestranného ducha Blahoslavova, stránku uměleckou a všeobecně
kulturní. Blahoslav opětně stoupá ve svém významu pro Jednotu, a
s jeho stanoviska eminentně uměleckého chápeme snáze rozhodný jeho
odpor proti »misomusovi« Augustovi. Blahoslav jeví se Bratrem na
plněným duchem renaissance a humanismu, jemuž protiví se exklusivní
a suchá dogmatičnost Augustova.
Vedle osvětlení významu Blahoslavova setkáváme se ve spise Hostin
ského s celou řadou nových zajímavých otázek a podrobností. Na prvním
místě jest to ovšem Blahoslavova Muzika, k jejímuž vlastnímu obsahu
a významu Hostinský vlastně poprvé ukázal. Jest vskutku ku podivu,
že po tolika letech od vydání Jungmannovy Historie literatury české
musí někdo znovu vykládati, co vlastně jest Muzika, a opravovat! chybu,
že prý to jest spis jednající o časoměrné prosodii české! — Nebude
snad zbytečno, když po Hostinském zde vytkneme pro pamět, že to
jest >první theoretický spis hudební v jazyku českem <, k němuž při
pojeny byly 2 přídavky, první o výkonném umění pěveckém a druhý
o poetice duchovního zpěvu. V tomto druhém přídavku jen jaksi mimo
chodem jedná se o časoměrné prosodii. Podnět k sepsání Muziky dalo
Blahoslavovi jeho účastenství při přípravách k vydání kancionálu Šamotulského (1561). Spisovatel obírá se vnější stránkou Muziky, konstatuje

Literatura.

317

její prameny, vytýká její populární ráz a poukazuje na samostatnost
Blahoslavovu v přídavcích k ní. Poněvadž Muzika těsně souvisí se Šamotulským kancionálem, probrán zpěvník tento s nevšední důkladností.
Oceněn náležitě jeho význam pro Jednotu bratrskou, podán zevrubný
jeho popis a historie 1. i 2. (Evančického) vydání jeho. Obě vydání
s náležitou pečlivostí srovnána, a shledán veliký pokrok při vydání 2.
co do úpravy tiskové a výzdoby rytecké. Chtěje srovnávat! oba kancio
nály se starším kancionálem Rohovým, pokusil se Hostinský i o rekon
strukci tohoto. Dále ocenil Rejstřík písní, jejž Blahoslav napsal do IX. dílu
archivu bratrského (nyní v Herrnhutě), kdež sebrán jest cenný materiál
k historii zpěvu bratrského. Tím dospěl pak autor k otázce původnosti
písní českých obsažených v kancionále Šamotulském, a došel proti šovini
stickým vývodům Wolkanovým k výsledku, že »bilance původnosti na
české straně při bratrské písni vůbec aktivní, pro celé XVI. století a
zejména v kancionálu Šamotulském je tak nad míru příznivá, že bilance
zpěvníků německých od našich zjevně závislých s ní ani porovnati se
nedá< (str. XLIIL). S tím souvisí také otázka závislosti české písně vůbec
na zpěvech římské církve — i ta uvedena na pravou míru. Co se týče
nápěvů kancionálu Šamotulského, probrána otázka tato velmi podrobně.
Co do světské písně lidové, jejíž nápěvy hojné se vyskytují při písních
nábožných, zajímavo jest, že nápěvy tyto dostaly se do kancionálu
častokráte prostřednictvím předreformačních písní latinských na půdě
české vzniklých. Výsledek bádání Hostinského i v příčině nápěvů jest
pro Bratří dosti příznivý, avšak tak, že »podíl Bratří na nápěvech
kancionálu Šamotulského není snad zcela tak veliký, jak na mnoze bývá
předpokládáno.« Větší odstavec věnován i sporům souvisejícím s vydáním
kancionálů. Spisovatel prostudoval a ukázal na cenu rukopisných gloss (Blahoslavových) v Herrnhutském exempláři kancionálu Šamotulského, ježto
změny jimi navrhované provedeny byly větším dílem v Eančickém vy
dání kancionálu bratrského z r. 1564. Blahoslav nesouhlasil hlavné s vý
běrem písní, proti jeho vůli dostala se do kancionálu právě celá řada
písní Augustových zakročením Bratří starších. Mimo kancionál pojednává
Hostipský i o pozdějším jeho doplňku v tak zv. Blahoslavových »Evan
geliích«, jež obsahují tak zv. církevní »akcenty« pro bratrskou boho
službu upravené.
Poslední kapitola pojednání, jež předesláno jest otiskům obou Muzik,
jedná o Muzice Josquinově a jejím autoru. Spis ten, ač konkurrenční,
stojí rozhodně níže nežli spis Blahoslavův. Za pomoci kritických gloss,
jež bez pochyby pocházejí od Blahoslava, a z důvodů vnitřních dovozuje
autor, že jméno Josquin není nic jiného nežli pseudonym, pod nímž
kryje se br. Václav Solen, jak tomu zejména zdá se nasvědčovat! velmi
pravděpodobně Blahoslavův přípisek na titulním listě musejního exem
pláře Muziky Josquinovy. Co do vydání obou Muzik řídil se vydavatel
zásadami, jež vykládá v zadu v poznámkách, a opatřil oba spisy četnými
věci samé jen prospívajícími poznámkami. Před každou Muzikou nalézá
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se pěkně provedené facsimile titulních listů jejich. Na konci sestaveno jest
podle abecedy zajímavé »Názvosloví obou Muzik« (str. 123 — 126).
Ke konci dlužno ještě opraviti chybu, která asi nedopatřením do
stala se na str. VIII. Sněm bratří v Prostějově nebyl konán dne
28. srpna 1549 nýbrž dne 28. října. Krato nebyl lékařem Ferdinanda I.,
nýbrž Maximiliána II.
y. Bidlo.

G. Biermann, Geschichte des Protestantismus in Österreich Schlesien. Prag 1897. J. G. Calve Qosef Koch). — 223 str. 8°.
Spisovatel chvalně známý svými staršími spisy o dějinách rakou
ského Slezska nepodává nám tu práce zcela nové; složil již r. 1859 spis
o »dějinách evangelické církve v rakouském Slezsku.« Od té doby
přibylo mnoho nových pramenů, a tak vznikla kniha, která je přece
více než druhé rozmnožené vydání práce, třeba má s ní podobný předmět.
V ní se vypisuje nejprve stručněji (str. 1—49) vznik protestanství v těch
částech Slezska, které později při Rakousku zůstaly, potom (str. 33 až
122) obšírněji doba od 1620—1781, kterou spisovatel nadepsal »Die
Leidenzeit der evangelischen Kirche in Österr.-Schlesien«; tím také
naznačeno stanovisko jeho. Husitství a utrakvismus (obojí se v knize
rozeznává) snad přece ve Slezsku byly rozšířenější, než spisovatel na
str. 3. připouští; chváliti třeba, že neopakuje po jiných, že by bylo husitství
odcizilo Slezsko — Rakousku. Co Slezsko Rakousku přede vším odci
zilo, byla špatná vláda a náboženská politika rakouská; to bylo do
slovně — travailler pour le roi de Prusse. Spadá to do doby, která je
hlavním předmětem této knihy, ve které se na to, co tu řečeno, naráží
na str. 118. Ani po ztrátě větší části Slezska v rakouském zbytku ne
nastal před Josefem II. takový obrat, jako bychom očekávali. Době
od Josefa II. až do nynějška je věnován ostatek knihy (str. 131—180).
Poznámky — k nepohodlí čtenáře — otištěny jsou vzadu; po nich násle
duje vítaný rejstřík.
y G.
♦

*

*

A. Sedláček, Sbírka listovních pamětí města Tábora. Tábor 1897, 8°. St.
18 (Otisk z programu.)
Archivy českých měst v Čechách byly až do nedávna a nazvíce dosud
jsou Popelkou, která jen proto před zkázou se zachránila, že nikomu do oka
nepadla. Není tomu dávno, co v městě pisateli dobře známém obecni strážník
si udělal v archivu chlívek na husy, jiného města důležité a staré privilegium
nalezeno bylo v šírém poli na veřejné silnici, jinde zase t. zv. »odborný
znalec« dal škartovati věci, které se potom s velikým namáháním musely
před zkázou zachraňovat!, atd. atd. To je pouze několik ukázek z křížové
cesty, kterou musely tolikeré archivy českých a vysoce »vlasteneckých« měst
v Čechách prodělati.
V poslední době se zájmem pro místní dějiny počala se probouzeti též
snaha, aby se dotyčné památky zachovaly. Plzeň, Rakovník, N. Bydžov, Kutná
Hora, Písek, Turnov, Slaný a j. v. postaraly se již, aby jejich archivy byly
slušně umístěny a spořádány. K těmto městům náleží od delší řady let také
Tábor, o jehož archivu zajímavou a poučnou zprávu podává pořadatel jeho,
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prof. A. Sedláček. Z ní dovídáme se, že archiv starého Tábora z 15 stol.,
zvi. pro léta 1420—1452, kdy Tábor v popředí českých měst stál, je ztracen.
Stará registratura, která obsahovala z velké části akta magistrátu 1. 1784 zříze
ného, ale též jiné cenné věci, byla dána r. 1871 téměř šmahem do stoup aneb
obchodníkům na balení. Něco z ní vybral tenkráte prof. Kolář pro archiv
městský, něco vrátilo obecenstvo, přes to však mnohé důležité a zajímavé věci
zničeny. Mimo to při novém rovnání archivu shledávány a z části nalezeny
na různých místech některá privilegia, staré gruntovní a jiné knihy a p. Nejdůležitější Tábora se týkající věci byly kromě toho v posledních 10 letech
s peněžitou pomocí okresního a obecního zastupitelstva a spořitelny v Praze,
ve Vídni a Třeboni opisovány. Pro dobu 1750—1850 však nemá město Tábor
ve svém archivu dosud téměř žádného materiálu.
Celkem obsahuje archiv města Tábora hlavně toliko paměti ze 16, 17,
a z polovice 18 stol. Prof. Sedláček rozdělil jej dle vzoru archivů Schwarzen,
berských na 5 oddělení.
V prvním uložil paměti, týkající se práv, výsad, jmění a částí města
Tábora. Jsou tu dva originály privilegia, kterým císař Zikmund 25. ledna 1437
vysazuje obec »města v nově udělaného a osazeného jménem Hradiště nebo
Thabor<, pak potvrzení a rozmnožení tohoto privilegia od následujících králů
Českých. Jich opisy nalézají se mimo to ve zvláštní pamětní knize, která ob
sahuje též rozličné jiné právnické a správní záznamy. Dále vytýkáme tuto
Urbář panství a vesnic města Tábora z konce 15. nebo z počátku 16. stol.,
knihu zápisnou z let 1510—1564, staré knihy trhové a j. z let 1521—1720.
Do druhého oddělení vřaděny spisy týkající se politické a finanční
správy a soudnictví. Pro poznání kulturního života v starém Táboře je tu
nepřebraný poklad přečetných podrobností. Manualy radní jdou od r. 1634
bez přetržení do r. 1778. Knihy patentův z 1. 1679—1712 jeví již některé
mezery. Kopiářů listů poselacích zachovalo se pramálo. Hojné jsou prameny
o dani a dluzích obecních, též mnoho věcí vojenských: od r. 1542 množství
originálů, zvi. pro dějiny třicetileté války důležitých.
Třetí oddělení věnováno průmyslu a obchodu a všemu, co s tím souvisí.
Velmi zajímavá je tu snůška pamětí bývalých pořádkův čili cechů, odevzda
ných sem dílem od soukromníků dílem od společenstev nově utvořených.
Nejstarší pamět mají kožišníci, z r. asi 1450, pak soukeničtí knapové z r. 1482,
památky ostatních nesáhají nazpět před polovici 16. století.
Ve čtvrtém oddělení jsou všechny paměti jen měšťanstva a jeho živo
bytí se týkající, též paměti o jednotlivých rodinách. Něco zápisů týká se též
židů Táborských.
V pátém oddělení jsou paměti, které se Tábora přímo netýkají, jednak
paměti vesnic, které někdy městu poddány byly, jichž staré knihy jdou od
1. 1540 až 1783, ovšem s mezerami, dále pro místa kromě Tábora a panství
Táborského, konečně paměti po rodinách panských a vladyckých.
Celé samostatné pododdělení tvoří tu — archiválie, které kdysi náležely
městu Pelhřimovu — zvláštním řízením osudu se však octly v Táboře!
»Nacházejí se tu mnohé písemnosti, týkající se obecní správy a jmění měst
ského (Pelhřimovského;, počtův městských, soudních věcí, jsou tu též listy
poselací do Pelhřimova poslané, nálezy appellaČního soudu, výslechy vězňův
a obžalovaných, písemnosti cechovní, též o sousedech v městě a poddaných po
vesnicích.« Je věru stydno a úzko Člověku, když čte doklady o takovéto lehko
myslnosti a nedbalosti našich českých měst! Na nedostatek vhodných sil
přece již nesmějí si naše města naříkati. Skoro všady jsou již střední školy
nebo měšťanské, a tu se vždy najde odborník neb aspoň člověk, který pro
archiv má lásku a porozumění.1) Suchá, klenutá místnost pro archiv najde
x) Ovšem nesmí se opakovati, co se stalo v jistém německém městě
jihočeském, kde správce archivu— pensionovaný major — nic jiného nedělal,
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se všady, potřebné peníze na úpravu a skříně dají se také opatřiti. Jedná se
jen o to, aby byla dobrá vůle, a té je našim městským radám nejvíce po
třeba. Tak jako dosud, věci zůstati nesmějí: sice budeme čím dále tím
více za svými krajany německými kulturně pozadu.
Městu Táboru však budiž čest, že, pamětlivo své minulosti, zachránilo,
co se zachránit! dalo, a gratulujeme mu ze srdce k archiváři, jakým je prof.
A. Sedláček.

Časopis Musea království Českého LXXI (1897), 1—3. — Z. Winter, Konec
samostatné university Karlovy (Podrobné, často tragicky působící vypravování
o osudech university po bitvě Bělohorské; jednotlivci sáhali na její majetek,
přese všecky protesty se strany mistrů, kteří nouzí donuceni sami některé
statky prodávali. Žádost k císaři bez výsledku, prosba o přímluvu u saského
kurfiřta ještě Škodu přinesla; Školy ovšem v té době byly téměř prázdny, ale
mistři přece vykonávali ještě svou právomoc nad nimi téměř až do poslední
chvilky, kdy s úřadů složeni. 10. listop. 1622 LichtenŠtejn vydal kotlej Jesu
itům); J. V. Novák, Úsudek Jana Amosa Komenského o literatuře staroklassické (Komenský jako všickni současníci zamítal studium, zvláště někte
rých, poněvadž odvádějí od boha; ukazuje se, kudy mohl k tomuto úsudku
dospěti a kterak přece zase byl nucen v praxi k těmto autorům hleděti);
K. K Adámek, Adamité na Hlinecku v XVHI. a XIX. věku (Zajímavé zprávy
o osudech této sekty, zejména podrobné vypsání jejich učení dle úředních
zpráv); F Menčik, O dvou spisech Husových (Domnívá se, že Husovy spisy
Provázek třípramenný, Zrcadlo človéka hříšného (obě) původně psány latinsky
a od někoho jiného přeloženy); A. Truhlář, Jakub Čhimarrhaeus (Snaží se
opraviti starší mylné zprávy, ač věci úplně nevysvětluje); Z. Winter, Oldřicha
Prefáta z Vlkanova poslední vůle (Otisk); J. K Šimák, Chronologický přehled
literární činnosti Dr. Viléma Gablera; A, Truhlář, Jan Paldriánek (Ukazuje,
že jest to táž osoba, jež u Jirečka Ruk. I. 172. jmenuje se Dryánek); týž, Jiří
Chudecius (Rektor školy v Čáslavi, básník latinský); A. Podlaha, Dodatky a
opravy k biografiím starších spisovatelů českých a k starší české bibliografii
(Áxlar, Bartoň F., Bartys Μ., Hollan Mtj., Horník, Hcrský, Chřepický z Modlišovic, Khell, Kvis, Libertin, Liněk (Lynk), Lokatelli, Martini, Mašek Jan Fr.,
Mezlecký z Palmolevu, Mladota ze Solopisk Ad. Ig., Platzer Norbert, Pretlík
Ben. If., Sykora Jan, Wickhart Wlfgg., Vincencius a S. Guilelmo, Winkler Jiří,
Vrba (Maximus a S. Severino), Vydra Rud.); Vzájemné dopisy Václava
Hanky a Jana Kollára (Z 1. 1824 — 1851; některé velmi zajímavé pro poznání
povahy Hankovy, zejména jeho poměru k Palackému při začátku činnosti
Palackého); F Menčik, Studenti z Čech a Moravy ve Wittemberku od roku
1502—1602 (Sestavení jmen jejich z »Album academiae Witebergensis<);
3, Nedoma, Verše Václava Jindřicha Patočky (O nešťastné rebelii 1618 a
o válce Trojanské . — Hlídka literární i mimo jiné): F. Tadra, Kulturní styky
Čech s cizinou Μ. Truhlář; srv. ČČH. III. 109); O. Hostinský, Jan Blahoslav
a Jan Josquin (týž pochvalně); Soupis památek hist. a uměl, (týž); W. W.
Tomek, Déjepis Prahy XI. (Z Winter, velmi chválí); H. Jireček, Korunní
archiv český (Ä Rybička)', Věstník král. České společnosti nauk 1896 (srv.
ČČH. IIL 185); J. Čelakovský, Nástin dějin práva horního; týž, Cheb a Chebsko
(K. Kadlec); K. Kadlec, Družstva král. č. zemského a Národního divadla;
Georg Loesche, Johannes Mathesius (Nk. pochvalně); Μ. Můrko, Deutsche
Einflüsse etc. (F. Bilý, podává hojné námitky, ač se všemi nelze souhlasit!
srv. ČČH. III 104); J. Goll, Čechy a Prusy ve středověku (J. Bidlo); Hattala,
Besední řeči Tomáše ze-Štítného (K Flajihans, uvádí četné závažné omyly);
nežli, že množství cenných věcí (účtů atd.) Skartoval a zbývající listiny
nůžkami přistřihoval (bez ohledu na to, poškodí-li se tím text-čili nic), aby
měly pěkně jednostejný formát!
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J. Vrchlický, Nové studie a podobizny (/^ Vykoukal pochvalné); A. Sedláček,
Sbírka pověsti lidu českého (lýk); J. Brániš, Katechismus dějin umění (týk).
Časopis Matice Moravské XXI, 1,—3. — FA. Slavik. Stav národnosti české
a německé na Moravě roku 1771 (Na základě úředního seznamu Olomoucké
dioecese »Alma dioecesis Olomucensis« před založením biskupství Brněnského
spisovatel podrobně stopuje národnostní poměry v jednotlivých obcích, srov
návaje se stavem, jaký byl v 17. a jest v 19. století); L. Červinka. Mince a
mincovnictví markrabství Moravského; F. J. Rypáček. prostonárodního lé
kařství a hospodářství (Výpisy z knihy »Lékařství zkušené . . .« od neznámého
dosud spisovatele Joachyma, o němž známo jenom, že pocházel z Prahy a byl
farářem ve Velké Byteši); F Šujan. Švédové u Brna roku 1645 (Spisovatel
v kratičkém úvodu motivuje svůj článek dosti podivně, »poněvadž obrany té
súČastnili se také synové našeho národa ... a poněvadž vkickni obhájcové
bez rozdílu zasluhují vděčné vzpomínky a obecné úcty<, a podává v I. části
pěkný přehled a rozbor pramenů i literatury svého předmětu, v dalším po
drobný popis obležení); J, Klvaňa, Peštská výstava millenniová se zřetelem
ku věcem československým (Výstava byla výstavou uherské zemé — ne ná
roda; nejzajímavější Část historická; v oddílu románském bursa sv. Štěpánovi
darovaná s nápisy — slovanskými, v oddílu gotickém nápodobení hradu
Hunyáda v Sedmihradsku s nejpevnéjší věží »Nebojsza« a s četnými zbraněmi
husitskými i se zbrojí Jiřího Castrioty a Mikuláše Zrinského, se znakem českým,
moravským a pernštejnským v gotické světnici a českým a moravským na
rohu na oleje arcib. Ostřihomského; podobně i jinde shledal mnoho česko
slovenského); F. Bílý. O některých zajímavých památkách staročeského pí
semnictví (Podává se přehled názorů o t. zv. RemeŠském evangeliu od nej
starších až po moderní, dále osudy a obsah Stockholmské legendy o svaté
Kateřině, stručný výklad o činnosti Štítného a Ctibora Tovačovského); J. Hanel.
František Palacký (Pěkný přehled a ocenění jeho činnosti); J. Kabelik, Sve
tozar Hurban Vajanský I. — Umělecké a vědecké zprávy: Slavik. Tuřany
u Brna ^Zejména o poddanských poměrech 16—18 st); F. MenČik. O knihovně
Josefa Valentina Zlobického (Líčí se osudy její po smrti Zlobického; Dobrov
ského prací vzniklý »Catalogus methodice digestus«, o němž Tabulae codicum
VIL 264, jest nepochybně katalogem této knihovny); Josef Valentin Zlobický
(Dodatek k životopisu); A. Rybička. Šlechta moravská r. 1677 (Z PeŠinova
»Mars Moravicus«); Slavik. Změny národnostní v rakouském Slezsku od
r. 1771 až do r. 1890 (Vytýkají se změny v národnostní hranici); Z. V. To
bolka. K dědičným nárokům neprovdaných a neodbytých dcer z panujících
rodů v Čechách; J. Tvarůžek. Zaniklé osady Řičánky a Holeje (Zprávy
o nich); J. Cvrček. Martin Abdon a Jan Blahoslav (Zprávy z foliantů Herrnhutskýchj; 7·, Tiray. Artikule obecní z r. 1559 (Otištěny tyto artikule z Velké
Byteše); F Šilhavý. Zaniklá osada Hofeřice u Okřísek na Třebicku. — Lite
ratura: Rozhled po programmech středních škol za r. 1896 (F Rypáček);
Vlastivěda Moravská (týž); J. Vlček, P. J. Šafařík (K. Kořínek) \ H. Jireček,
Korunní archiv český (Rypáček); F. Tadra, Kulturní styky (srv. ČČH. III, 109);
B. Bretholz, Die Tataren in Mähren und die moderne mähr. Urkundenfälschung
(7. Demel, srv. ČČH. III, 108); W. Schram, Brünner Kirchengrüfte (F Šujan);
J. Goll, Čechy a Prusy ve středověku (KameniČek); L. Červinka, Morava a
praehistorická archaeologie (R. Dvořák); Český Časopis Historický II. (Ry
páček),

Slánský obzor. Ročenka Musejního spolku v Slaném V (1897). —
7. Peters. Slaný za Jageillonců (Vyličuje zprvu, pokud bral Slaný účastenství
na veřejných bězích celého království v 1. 1471—1526 a pokud se jeho týkal
veřejný ruch, v dalších částech pak pojednává podrobně, hlavně na základě
archivního materiálu, o vnitřních poměrech v městě, o soudnictví, úřadech
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městských, škole, kostele, řemeslech, obchodech atd.); Ä Vele, Kamennické
značky na chrámu sv. Gottharda a na velvarské bráně v Slaném (Výčet a
vyobrazení jich); Královské město Slaný (Statistika za r. 1896). — V rubrice
»Z minulých dob« mimo jiné: Řada proboštů a děkanů v Slaném (Od 14 st);
Něco o cechách Slánských (Nejstarší zmínky z počátku 16. stol.»; Ponocní
v Slaném (Jejich řád z r. 1811); F Duras, Některé zajímavější paměti města
Muncifaje, najmě z dob válek francouzských, jež v knihu městskou napsal
Fr. Stehlík, radní písař; Staré nápisy v Slaném a okolí (Doplňky k starším
zprávám, týkající se vesnic Skůr, Hospozína, Zelenie); F. Vele, Malované
terče sboru ostrostřeleckého v Slaném (Z konce předešlého a počátku to
hoto stol.).
Listy Filologické XXIV Í1897), 1 — 4. — F. Groh, Kde ležela Enneakrunos? (>Veškeré zprávy starověké... shodují se v tom, že Kallirhoe a
Enneakrunos byl jeden a týž pramen, ležící při řece Ilisu«; v další části po
lemika proti Práškoví v Č. Mus. Fil. II); J. Král, Doplňky a opravy k po
jednání o prosodii české; 7. Polívka, F Pastrnek, E. Kovář, T filologie slo
vanské (Referáty o čelnějších publikacích nových ze slov, filologie, mezi jinými
také: Brückner, Kazania šredniowiczne, Archiv für slav. Philologie XVIII.,.
Vondrák, Frisinské památky, 7 Vlček, Pavel Josef Šafařík, Jagič, Ruska
književnost u XVIII. stol., Z. Niederle, O původu Slovanů); F. Černý, Hus
a bible Litoměřická (Obrací se proti mínění Jirečkovu, že by některé glossy
byly se tam dostaly vlivem Husovým); Klasobraní po rukopisích (V. Tille,
otiskuje z rkpsu Olom. III E 7 některé ukázky, F Černý vydává Pražský evan
geliář dle rkp. un. bib. XI. B 3); 7 Brant, Látka L a II. zpěvu Naeviova
(»Naeviův úvod o dvou zpěvích končil vypravováním o zaležení Říma«);
F. Groh, Příspěvky k dějinám divadla řeckého; týž, ’Ext^ojot (»byli pachtýři,
zvaní tak proto, že šestý díl výnosu polního jako pacht odváděli«; zpráva
Plutarchova se tedy potvrzuje); H Hrubý, České překlady polské postilly
Řehoře z Žernovce. Životopis bratra Mikuláše Drabíka (Zpráva o musejním
rukopise toho překladu; v témž rukopise též autografie Drabíkova, jejíž obsah
se udává). — Úvahy a zprávy (mimo jiné): E. Betha, Prolegomena zur Ge
schichte des Theaters in Alterthuno (F. Grch, pochvalně); H. Kiepert a
Ch. Huelsen, Formae urbis Romae antiquae; A. Schneider, Das alte Rom týž);
Percy Gardner a F. Jevons, A manual of greek antiqities (týž); H. Lucken
bach, Die Akropolis von Athen (týž); C. Wachsmuth, Einleitung in das Studium
der alten Geschichte (E. Peroutka}; Gardthausen, Augustus und seine Zeit
(týž, pochvalně); O. Seeck, Geschichte des Unterganges der antiken Welt
(týž); J· Svoboda, O amfiktyonii delfské (F Groh, pochvalně); Kubelka, O ži
votě a spisech G. Suetonia Tranquilla spolu s překladem životopisu Caesa
rova (T. Snětivý); V. Hanus, Quintus Ennius (J. Brant, práce nemá vědecké
ceny); Hitzig, Des Pausanias Beschreibung von Griechenland (F Grok); Holm,
Deecke a Soltau, Kulturgeschichte des klass. Alterthums (týž}\ Μ. Můrko,
Deutsche Einflüsse etc. (7 Jakubec, pochvalně s některými námitkami a opra
vami; srv. ČČH. III, 104); Hanuš, Život a spisy V. B. Nebeského (E Bílý*
pochvalně); F. Hoppe, Obrazy k mythologii a k dějinám Řekův a Římanův
(F Groh); O. Schrutz, Hippokrates: O vzduchu, vodách a místech (týž);
Z. Vysoký, Studie k mluvě Herodotově (J. Král, pochvalně); J. Vychodil,
Aristotelovy knihy o duši, Ethika Nikomachova, Kniha o básnictví, Politika
(F Čáda); J. Jakubec, Antonín Marek (L. Čech); W. Nehring, Kazanie Gniezieňskie (J. Polívka); P. Kühnel, Die slavischen Orts- und Flurnamen der
Oberlausitz (F Pastrnek); S. Srkulj, Die Entstehung der ältesten russischen
sogenannten Nestorchronik (týž).
České Museum Filologické III, 1—3. — J. Schulz, Plastika řecká;
7· V. Prášek, Kde jest hledati Enneakrunos? (Hájí názorů svých proti Gro-
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hovu článku o témž předměté v L. Fil. XXIV srv. ČČH. III str. 322); R. Novák,
Ad commentarium de bello Hispaniensi (Navrhují se některé konjektury);
A. Patera, Ukázky ze staročeských rukopisů XV století (Otiskuje se báseň
»Otčenáš« a báseň stěžující si na kleslost mravů» jíž vydavatel nazval »O ne
věře«); K, Flajihans, Sv. Bernarda >Boj cností s neřestmi« (Otisk); 7 V.
Prášek, Herodotova Atthis; A, Patera, Žaloby na Husiy (Otiskují se dle rkp.
Admontského č 667*; B. Votýpka, Několik obrazů z kulturních dějin staroindických
V »Úvahách a zprávách« mimo jiné: E. Kornemann, Die historische Schriftstellerei des C. Asinius Pollio (R. Novák); V. Kubelká, O životě
a spisech G. Suetonia Tranquilla (J. Praiák); C. Torr, Memphis and Myce
nae (J. V. Prášek); A Baumstark, Babylon (týi); B. Heisterbergk, Die Bestellung der Beamten durch das Los (týž); F. Prusík, Českých Alexandreid
rýmovaných pramenové i obapolný poměr (J. Novák); A. Hubka, Jak se od
chyluje Diodor od Thukydida v popisu peloponnenské války až po mír Nikiuv? (J. K. Prášek).
Naše doba IV, 1—10: Tomáš Carlyle jako sociální theoretik; T. G. M.,
Humanita a národnost (Citáty z Kollára, Šafaříka, Palackého, Havlíčka a Ne
rudy jako doklady pro známou humanitní theorii prof. M.)*, Fra Tito, Vý
tvarné umění (Referát o novějších publikacích z oboru umění, zejména velmi
pochvalně a podrobně o Chytilově díle: Vývoj miniaturního malířství č. za
doby králů rodu Jagellonského); F. H^ Sekta štundistů na Ukrajině; J. Gruber*
Poměry živnostenské výroby v Čechách před zavedením svobody živnosten
ské ; 7- Jakubec, Byron a Kollár (Zajímavé ukázky o vlivu zejména Childa
Harolda na Předzpěv i na celou komposici Slávy dcery); Význam a původ tak
zv. základních práv v moderních ústavách; A. Zaruckij, Rusko po smrti Ale
xandra II. — V úvahách a kritikách (mimo jiné) Damroth, Die álteren Ortsnamen Schlesiens; J. Jakubec, Ant. Marek; Sommerfeld, Geschichte der Germanisirung des Herzogthums Pommern; L. Niederle, O původu Slovanů; O. Ho
stinský, Jan Blahoslav a Jan Josquin; J. Hanuš, Život a spisy V. B. Nebe
ského; J. Goll, Čechy a Prusy a j. — Ve všech číslech Rozhledy politické»
sociální a p.

Osveta XXVII, č. 6—9: 7. 7· Toužimský, Turci a Řekové; B. Rieger*
Náš ústavní vývoj od r. 1848. (Po stručném historickém úvodě líčí v hlavních
rysech vývoj ústavního života našeho, který rozděluje na dobu revoluce a
reakce 1848—60 a dobu nynější ústavy. V druhém oddílu přistupuje k velmi
zevrubnému a podrobnému líčení první Části první periody»; Herm. Jireček^
Čechoslované a civilisace i Spisovatel vytknul si za úkol v řadě statí podati
odpověď k otázce »čím čeští Slované přispěli k obecné osvětě«. První z nich
jmenuje se Liturgie jazykem slovanským, druhá Pokřesťanění Čech z Moravy
a Polska z Čech); 7. 7 Touzimský, Boj o Makedonii; týz, Národní jednota
srbochorvátská. — Ve všech číslech: VI. Svoboda, Rozhledy v dějinách sou
časných a dokončení dříve začatých prací.
Právník XXXVI, 1 — 14. — 7 Haněl, Rozvoj práva i osvěty národní.
— Ve zprávách literárních: Jirečkův Všeslovanský slovař právnicko-historický
(předběžné oznámení a,ukázky); ve zprávách o schůzích Právnické jednoty
výtah z přednášky 7. Čelakovského, O historickém vývoji ústavních poměru
Chebska.

V Revue historique i červenec-srpen) referuje A. Denis o Gollové knize
★ Čechy a Prusy*. Karakterisovav postavení Gollovo mezi čes. historiky a na
črtnuv obsah knihy, praví, že spis má důležitost mnohem větší, než by bylo
lze souditi z titulu. Velká otázka, o niž tu jde, je otázka, komu se dostane
panství nad Baltem. Polska svému úkolu přes unii s Litvou a konečné úspěchy
vojenské stačiti nedovedla: záhy ohlašuje se aliance Prus s Ruskem, jež měla
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býti Litvě i Polsce osudnou. »Kniha p. Gollova podává nám takořka celkový
obraz politické historie Evropy severovýchodní ve věku 12—15; je to doba,
kdy se poprvé vyskytují velké otázky, jež jsou nerozřešeny doposud, kdy
se tvoří státy, jejichž soupeřství bylo od té doby osou historie východu.
K vylíčení těchto spletitých zápasů a složitých zájmů bylo třeba spisovateli
velké znalosti věci, znamenitého ovládání methody a precisnosti podání. Goll
náleží k nej nesmiřitelnějším obhájcům vědecké přísnosti, ustupuje snadno
pochybnosti a raději chce neukojiti zvědavosti čtenářů než se utíkati k dů
myslným kombinacím a psychologickým invencím. To je nejlepší prostředek
ke vzbuzení důvěry: pozorujeme, že jsme na solidní pudě, a následujeme bez
odporu vůdce tak opatrného. Kritika jeho je snad chvílemi příliš bázlivá,
lze hřešiti i přílišnými pochybnostmi — ale je to krásná chyba býti příliš
ctnostným.« V ostatku projevuje Denis souhlas s věcnou střízlivostí Gollova
nazírání na dějiny. Goll je blíže pravdě, praví, než jeho protivníci a byl by
snad ještě blíže, kdyby byl na ně nemyslil. Kniha páně Gollova zasluhuje,
aby mezi znamenitými pracemi, jež nás docházejí z české university v Praze,
obdržela neposlední místo.
P.

Museum. Časopis bohoslovcův českomoravských XXXI, 1—5. — A. Bartoš,
O Velehradě — metropoli říše slávské (Probírá znovu otázku jeho existence
a dospívá k závěrku, že stál tam, kde nyní Staré město); J. Frejlach, Jan
Valerián Jirsík; J. Podhrázský, Zda právem dal Zikmund vykonati rozsudek
smrti na M. J. Husovi? (Článek po tom, co o věci v poslední době psáno,
Čehož autor ovšem nezná, zbytečný; obrací se proti tvrzení, které nemůže
býti bráno vážně, že by odsouzení Husovo bylo porušením práva, pojištěného
Čechům ve zlaté bulle. Srvn. o té věci článek Husův glejt ČČH. II.); J. Zvejška,
O malířství křesťanském; A. Býček, Chronologie roku církevního; F. Neklá·
til, Sv. Tomáš Akvinský a liberalismus; E. Procházka, Památce sv. Vojtěcha
(Článek psán s nejlepší vůlí, ale neznalost zejména novější literatury spôso
bila dosti četné omyly a nesprávnosti); H. Beránek, Fr. Pravda; L. Kirsch,
Jak zhoubné následky měl všeobecný odvrat od scholastiky v humanismu.
Vlast XIII, 4—11 — V. Kameš, Bedřich Ozanam; F. Kyzlink, O Be
duínech ; K Sladomel, Dramatické umění Indů; A. Lenz, Ottův Slovník naučný,
článek »Jan Hus« XI, 21. (Spisovatel celkem klidně vyvrací některé názory
v uvedeném článku vyslovené. Pokud se mu to podařilo, rozsoudí čtenář
článku mého i Lenzova snadno sám. Jen k něčemu chci učinit poznámku.
Odkud vzaly se zárodky Husova odporu proti církvi, jest otázka příliš složitá,
aby se mohlo na několika řádcích a při dnešním stavu bádání na ni odpověděti.
Že byl Wyclif jednou z hlavních příčin obratu, řekl jsem v článku několikrát a dost
jasně. Ale tvrditi, »že všechen na bludné cestě kráčející Hus jest plně a nezkrá
ceně ve Wyclifovi«, jest přece trochu odvážné a zaráží zejména u autora, který
může o sobě bez vychloubání říci, že Wyclifa i Husa zná. Popírá-li se správnost
věty, že víra v neomylnost papežskou nebyla tehdy všeobecná, s připomenutím,
že Hus nemůže býti normou, souhlasím s druhou částí, proto však přece
prvá zůstává nezkráceně v platnosti, neboť těch, kdo pro ni mohou býti
vedeni za svědky, je mnoho, a mezi nimi mnoho »pravověrných«. Pokud Hus,
a jestli vůbec, přidržoval se učení o remanenci, nelze dokázati; zdá se tak,
na jistý čas, ale r. 1409 již ne, jak dokazují jeho spisy. Autor vytýká mi
také zamlčování. S tím slovem mělo by se konečně již u nás zacházeti
opatrněji. Ostatně 'mnohé věci, které pokládá za zamlčené, ve článku jsou,
jiné z nich tam vůbec nepatří); F. Wildmann, Jan Bugenhagen a poprotestantštění Pomořanska; A. Lenz, Petr ChelČiČký a Slovník naučný XII, 124 seq.
(Článek psán tonem, na jaký se neodpovídá, zejména když ve věci nemá autor
nikde pravdu. Připomínám, že také pisatelem článku »Chelčický« jsem ; J. Pta·
sinski, Národní život Jihoslovanů.
K. Novotný.
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Časopis katolického duchovenstva XXXVIII, 4 — 7. — V. Plotěný.
O apoštolátu sv. Ondřeje v Evropě a jeho smrti; L. Nemethy, přel. A. Po
dlaha. Úcta sv. Vojtěcha v Uhrách (Sestaveny zprávy vypravující o pobytu
Vojtěchově v Uhrách, křest Štěpánův klade se k r. 994; v dalších částech
pojednává se o literárních i jiných památkách této úcty); A. Podlaha. Nově
nalezené pozůstatky Hexaplí Origenových (V Ambrosianské knihovně v Mi
láně) ; týž, Nově objevený list sv. Vojtěcha z r. 993 (Otiskuje se list psaný
Mindskému biskupu Milonovi, prolog a epilog k legendě o sv, Gorgoniovi,
kteréž nalezl Kolberg v Metternišské knihovně v Kynžwartě a vydal v Ermländische Zeitschr. für Gesch. XI). — V Literárním oznamovateli mimo jiné
A. Podlaha a E. Šittler, Album SvatovojtěŠské (J. Tumpach)\ Winter, Život
cívkevní v Čechách (ý. Drozd)\ Ehrman, Die Bulle »Unam sanctam« des
Papstes Bonifacius VIII (J. Tumpach}.

ZPRÁVY.

Stav práci historické komisse při bavorské aka emii véd [srv. ČČH. IH., 62]
jeví se dle zprávy tajemníkovy, podané na valném shromáždění v červenci
v Mnichově, takto: Recessy a jiná akta sněmů hansy jsou dokončeny svazkem 8.,
vydaným Drem. Koppmannem. Kroniky německých měst vyšel sv. 25. (jako 5. sv.
měst švábských týká se Augšpurku). Šv. 26. přinese ostatek kronik magdebur
ských z 15 -16. st., a svazkem 27., pro nějž jsou určeny kroniky lůbecké, má
býti celé dílo prozatímně ukončeno. V Jahrbücher des Deutschen Reiches vyjde
co nejdříve druhý sv. Fridricha II. (léta 1228—33) z rukopisu Winkelmannova;
o dokončení této práce není však dosud postaráno. Pro dobu Oty II. a III. má
Uhlirz již sebranou látku, Simonsfeld sbírá materiál pro Fridricha I., a Meyer
von Knonau pracuje o třetím svazku Jindřicha IV a V. V Dějinách věd
v Německu vyjdou příštího roku Zittlovy Dějiny geologie a palaeontologie.
Allgemeine deutsche Biographie opozdila se posledního roku úmrtím Syblovým,
jenž měl napsati císaře Viléma I. (článek převzal pak Marcks v Lipsku).
Akta říšských, sněmů starší serie jsou u sv. 10. a 11. (doba Sigmundova). Sv. 11.,
jenž jde až do r. 1435, je z největší Části vydavatelem Beckmannem vytištěn;
sv. 10. (římská jízda Sigmundova', který má vydati Herre, není hotov ještě
ani v rukopisu. V aktech říšských sněmů doby reformační připravují Wrede
a Bernays svazek třetí (normberské sněmy v 1. 1522—24). Starší bavorská
wittelsbašská korrespondence bude brzo dokončena publikací Dra. Goetze
»Beiträge zur Geschichte Herzog Albrechts V. und des Landsberger Bundes.«
V Starší falcké wittelsb. korrespondenci připravuje prof. Bezold dále listy
falckrabího Jana Kazimíra. Práce mladšího bavorského a falckého odděleni
wittelsb. korr.. řízené prof. Stievem. pokračují utěšeně. Sedmý svazek »Briefe
u. Acten« vyjde asi na jaře r. 1898, a Dr. Chroust sbírá materiál pro díl
další, věnovaný letům 1611—12. Mnoho zajímavého nabyl v Inšpruku o čin
nosti arcivévody Maximiliána v sporu rodinném a v otázce volby císařské,
pak ve finančním a vojenském archivu ve Vídni. Dr. Mayr-Deišinger prohlédl
na podzim ve Vídni t. zv. velkou korrespondenci, jež mimo listy rozličných
úředníků a zejm. kardinála Ditrichštejna obsahuje i zbytek čilé korrespondence
vévody Maximiliána s vyslancem v Madridě Khevenhüllerem z 1. 1618—20.
Dr. Mayr pokračoval mimo to v sérii Bohemica. počaté již r. 1895. Nalezl
zejm. cenná dobrá zdání říšských dvorních rad o krocích císaře proti Fridrichovi
Falckému a důvěrné zprávy o poměrech v Praze a v Čechách. Práci tutomusil přerušiti, aby dokončil začatou již dříve prohlídku akt dvorní komory
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v archivu finančním, akt, jež svědčí o neobyčejně žalostném finančním stavu
císařově v r. 1618—20. V Mnichově získal dr. Mayr mimo jiné korrespondenci
Maximiliánovu, s Buquoyem z doby českého tažení a korrespondenci Maximiliánovu s arcivévodou Albrechtem. Dr. Mayr doufá, že za rok bude mít materiál
shromážděn. Dr. Allmann pokračoval ve svých studiích o bavorské politice
v 1. 1627—30, a části toho užije v chystaném pojednání o poměru Maximiliánově
k Valdštejnovi.

Pod titulem: Materialien zur Geschichtsforschung im Adlergebirge vydal
právě pražský advokát Dr. Langer první sešit sbírky, ve které chce vydati
prameny pro dějiny Orlického pohoří. Programm sbírky vydavatel v předmluvě
naznačuje dosti podivně; nemá tu býti vydána látka systematicky buď dle
obsahu nebo dle časového postupu spořádaná, nýbrž vždy jen něco, co se
právě najde. Již z toho je patrno, že vydavatel jest dilettant, a také této
vlastnosti celá práce nezapře. Jest to však dilettant nadšený, který by rád
své nadšení vštípil i čtenáři. To nejlépe také viděti z okolnosti, kteréž však
musíme jen litovati. že všecky neněmecké kusy překládá do němčiny a jen
pod čarou uvádí originální znění. Autor těší se nadějí, že v této úpravé kniha
také bude se hoditi zalekturu........ Otištěno tu 8 listin zl. 1577 -1719 týkají
cích se vesměs tohoto uzen í, jež nejsou bez zajímavosti, třeba nebyly pro
obecné dějiny důležitý. Překlad cizojazyčných listin (z českých i latinských)
pořizován, pokud při Čtení patrno, dosti správně, ale přece vyskytují se sem
tam chybičky, jichž dobře bylo možno se vyvarovali, j. na str. 12 unseren
gegenwärtigen und künftigen lieben Getreuen; na 55, per germanicam obser
vantiam . . vicarius nevím, je-li dobře přeloženo a p. Každé listině přidáno
hojně vysvětlujících poznámek, někdy malicherných. V úvodu na str. 8. čteme
také větu, kterou by historik asi sotva napsal: Vydavatel oznamuje, že v 16.
a 17. st. většina zápisů je česká; nesmí prý se z toho souditi o národnosti
tamního obyvatelstva, »weil insbesondere auf den herrschaftlichen Gütern
die Wahl der Sprache bei Urkunden, Grundbüchern und dgl. von den Beamten,
welche die Güter verwalteten, abhing, daher von tschechischen Beamten die
tschechische Sprache auch in deutschen Gegenden angewendet wurde« —!
Ve dnech 29. září a 2. října konati se bude v Drážďanech 44. sjezd
německých filologů a faedagogů. Jednotlivé otázky probírány budou ve schůzích
12. sekcí, z nichž však VL, historická, vzhledem k tomu, že otázky z tohoto
oboru ventilují se na historických sjezdech, zasedati nebude. Z jednotlivých
ohlášených přednášek všeobecně zajímavé jsou asi tyto: Burdach. Entstehung
des mittelalterlichen Romans; Dr. Schulten (Gotinky), Die archaeologische Er
forschung des römischen Afrika; Dr. Wilcken (Berlin), Über Papyrusforschungen; Dr. Bormann (Vídeň) Über die antiquarischen Forschungen an der
Donau; Luther (Berlin), Die Reformationsbibliographie und die Geschichte
der deutschen Sprache.

Bohatou literaturu kurfiřtského kollegia rozmnožil v posledním seš. Deutsche
Zeitsch. für Geschichtswissenschaft Harry Bresslau článkem Zur Geschichte
der deutschen Königswahlen von der Mitte des i3 bis zur Mitte des 14 Jhdt.;
v němž dospěl k výsledku, že v této době volby císařské úplně podobají se
papežským a biskupským, které byly jim vzorem.

Nákladem J. R. Vilímka počne v nejbližší době f J, Toužimský. vydávati dějiny r. 1848 pod názvem Na úsvitě nové doby.
Král, společnost nauk v Gottinkách usnesla se k návrhu prof. Pavla
Kehra uspořádat! kritické vydání starších listin papežských až do r. 1198.
Předběžné zprávy o rozsahu tohoto podniku a způsobu jeho provedení podal
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navrhovatel širší veřejnosti v brožuře nedávno vydané »Über den Plan einer
kritischen Ausgabe der Papsturkunden bis Innocenz HL* Dle sdělení zde
učiněných budou do sbírky pojaty pouze papežské »listiny v přísném toho
slova smyslu*, tedy Jen ony listiny papežů staršího středověku, jež zasahují
do právních poměru příjemců. Uskutečnění chystaného díla přinese jisté
veliký prospěch nejen diplomacii papežské, ale stejnou měrou dějinám po
litickým i církevním.
V posledním (2) sešitě Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft
F, Kurze článkem Abt Hartwig von Hersfeld als Gschichtschreiber dokazuje,
že Hartwig vlastně byl onen spisovatel, jemuž dosud dáváno jméno Lamperta
Hersfeldského.
Dvě nakladatelství česká odhodlala se v těchto dnech vydávati všeobecné
dějiny. E. Beaufort ohlásil Obecnou kroniku z péra prof. Laciny, rozpočtěnou
asi na 80 sešitů, J. R. Vilímek slibuje v 40 sešitech ukončiti lllustrované
dějiny světové, jež napíše prof. Jaroslav Kosina.

Dne 30. července zemřel ve Vídni známý rakouský historik nové doby,
řiditel státního archivu, předseda vídeňské akademie věd a předseda archivní
rady rakouské Alfred rytíř Arneth. Nar. se 10. čerce 1819 ve Vídni (otcem
jeho byl numismatik a archaeolog Josef A., matkou slavná někdy herečka
Antonie Adambergrová, nevěsta básníka Kôrnera), studoval práva, r. 1840
vstoupil jako koncipista do státního archivu, r. 1861 stal se náměstkem řiditele, r. 1868 řiditelem archivu. V této hodnosti získal si A. nemalou zásluhu
o usnadnění historického bádání vůbec tím, Že dosáhl od kancléře Beusta
otevření archivu vědecké práci, čímž dán podnět k veřejnosti archivů i ve
státech ostatních. V úřadě svém vzdělal se A. teprv z právníka na historika,
a byly to zejména politické a vojenské dějiny rakouské v 18. st, velká doba
Marie Terezie především, pro niž veliký materiál vídeňských i Šlechtických
soukromých archivů z části vydal, z části zpracoval. Co ve Francii podnikl
Taine svými »Les origines de la France contemporaine«, o to pokusil se
v Rakousku A : vylíčiti a vyložiti vznik a základy dnešního Rakouska —
ne ovšem tou moderní methodou, ale na základě neméně rozsáhlých studií
archivních. Hlavním dílem jeho v tomto směru jsou Dějiny Marie Terezie
v 10. dílech (Vídeň 1863 — 79). Z četných jiných prací jeho uvésti třeba
>Das Leben des kaiserlichen Feldmarschalls Grafen Quido v. Stahremberg
(1853; první práce A - ova), Prinz Eugen v. Savoyen (3 sv., 1858—59; 2. vyd.
1864), vydání korrespondence Marie Terezie s Marií Antoinettou (1866),
Marie Terezie s Josefem II (1867), Josefa II. s Leopoldem Toskánským £1872),
Die Briefe der Kaiserin M. Th. an ihre Kinder u. Freunde (4 sv., 1881), spolu
s Geffroyem: Marie Antoinette. Correspondance secrěte entre M. Th. et le
comte de Mercy Argenteau (3 sv., Paříž 1874), spolu s Flammesmontem:
Correspondance secrěte du comte de Mercy-A. avec ľemp. Joseph II. et le
prince de Kaunitz (2 sv., Paříž 1889—91), korrespondénci Josefa II s Kateřinou
Ruskou (1869), dále: Heinrich Freiherr v. Haymerle (2 vyd., Berlín, 1882),
Graf Philipp Cobenzl u. seine Memoiren (1885), relace benátské o Rakousku
18. st. (v FRA, sv. 22, 1863), část autobiografie pod titulem:. Aus meinem
Leben (2 sv., Stuttg., 1893) a episody ze života Schmerlingova v 1. 1835,
1848—49 pod titulem: Anton R. v. Schmerling (Vídeň, 1895).
Z četných vyznamenání a jmenování, jichž se A-ovi dostalo, (byl také
členem české akademie), jedno jest významné: r. 1896 byl po smrti Sybelově
zvolen předsedou historické komise při bavorské akademii věd, na místo,
jež dříve zaujímal i Ranke. R. 1878 navrhována byla pro jeho Marii Terezii
v Němcích cena verdunská, A. dostal však jen pruský řád pour le mérite,
ačkoliv na př. jeho posuzování politiky Fridrichovy na počátku války sedmi
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leté musí s pruského stanoviska jeviti se vítaným vzhledem k nedávnému
vystoupení Lehmannovu. A. účastnil se i života politického: byl členem velkoněmeckého parlamentu Frankfurtského, později poslancem dolnorakouským,
od r. 1869 členem sněmovny panské. A. byl rozhodný německý liberál; snem
jeho bylo Rakousko centralisované, s hegemonií živlu německého, tak, jak je
chystali Marie Terezie a Josef II. V té příčině jest jeho obliba pro velkou
císařovnu a velkého syna jejího významná: A. v programu minulosti hledal
důvod a oporu pro program přítomnosti, byl takřka Palackým strany německoliberální.
P.
Dne 9. srpna zemřel ve svém rodišti Basileji Jak. Burckhardt, býv.professor dějin a umění tamže. Speciálním jeho oborem byly dějiny renaissance. Studium jejich zaujalo mysl jeho tou měrou, že i život antický
jevil se mu pod nádechem renaissančním, jak viděti hned z první větší
jeho knihy ^Die Zeit Constantinz des Grossen (1853), v níž mistrovsky líčí
se úpadek antiky. Dějiny renaissanční kultury v Itálii, Die Cultur der Re
naissance in Italien (1860), jsou nejlepším Burckhardtovým spisem. Z ostat
ních spisů jeho zasluhuje zmínky zvláště Geschichte der Renaissance in Italien
(tvoří první díl díla společně s Lübckem vydávaného »Geschichte der neueren
Baukunst/ V literární jeho pozůstalosti nalezena byla monografie o Rubensovi
a několik jiných pojednání z oboru dějin umění.

Mladý odchovanec české university Dr. F. R. Bernard, v poslední době
starosta Historického klubu, zemřel dne 2. srpna. Pro svou milou, srdečnou
povahu býval u kollegů velmi oblíben. Některé práce jehov— zvěčnělý za
býval se zejména geografií a příbuznými vědami — přinesl Český Lid.

Dne 31. srpna t. r. zemřel kanovník metropolitní kapituly u sv. Víta
Dr. Kliment Borový \ nar. se 1838 v Riegersburku v D. Rakousích; po ab
solvování gymnasijních studií v Benešově a v Praze, theolog, fakulty v Praze,
dosáhl 1862 doktorátu filosofie, načež navštívil na nějaký Čas některé uni
versity v Německu a habilitoval se po návratu r. 1863 pro církevní právo
a fund. theologii. 1867 stal se mimořádným, 1871 řádným professorem, 1883
zvolen za kanovníka u sv. Víta. Zvěčnělý byl velmi horlivým a šťastným
pracovníkem v oboru české historie. Od r. 1867 až do smrti své byl redaktorem
»Časopisu katolického duchovenstva«, v němž uveřejnil řadu cenných po
jednání z oboru historie a církevního práva. Trvalé zásluhy o českou historii
zjednal si však zejména tím, že mnoho důležitých pramenů historických
vydal. Jsou to především Libri ereclionum, jichž 5 dílů vyšlo v 1. 1875—83,
Akta konsistoře utrakvistické, 1868, Akta konsistoře katolické 1869. Z jiných
prací jeho zvláště zasluhují zmínky' Die Utraquisten in Böhmen (1866
v AÖG XXXVI.). Antonin Brus z Mohelnice (1873), Dějiny arcidiecése Pražské
(t. r.), Národní dům český v Římě (t. r.), Martin Medek (1877); Sv. Jan Nepomůcky (1878) a j. V posledních létech těžká choroba poutala ho trvale na
lůžko a překazila další jeho Činnost.
Varovné upozornění naše v posledním čísle o hrozící »úpravě« Malého
rynku nezůstalo nepovšimnuto. Otiskly je některé časopisy, a v posledních
číslech »Rozhledů« (22 a 23), jež boj o zachování staré malebné Prahy vedou
s uznání hodnou rozhodností a porozuměním, vytýká v delším článku (Okolí
Staroměstské radnice a projektované jeho upravení) Dr. L. Jeřábek hříchy,
jež spáchány v nejnovější době na starobylé kráse Velkého rynku, a varuje
před barbarstvím hrozícím Malému v projektu novostavby velké radnice.
K zahanbení osvícené a vlastenecké přítomnosti může uvésti dokument z r. 1792,
z něhož patrno, že tehdejší magistrát Pražský byl si umělecké ceny kostela
sv. Mikuláše vědom a sliboval vnější výzdoby jeho se nedotýkati.

Martin Luther a Cechové podobojí.
Napsal Josef Čihula.
II.

Disputací Lipskou a hádkami, které vzbudila, vešlo jméno
Lutherovo do širé veřejnosti. Všude mluvilo se o smělém jednání
nepatrného mnicha, a odevšad hrnuli se studenti do Wittenberka.
Ve Wittenberce — sotva 3000 obyvatel počítajícím — nastal veliký
nedostatek obydlí. A mezi těmi, které hlas Lutherův přivábil, bylo
již také mnoho příchozích z Čech. Palčivá otázka národnostní,
která proniká dějinami českými v době předcházející, počala se
řešiti na poli náboženském. A čeho by ještě před nějakým rokem
nikdo nebyl tušil, smíření Němců s českými kacíři, to mělo se
státi skutkem, když shodly se obě strany o životním principu doby
tehdejší — o přesvědčení náboženském. Luther potřeboval přátel,
Čechové pak nalezli v hnutí německém neočekávaného spojence
pro svůj odpor proti Římu. Z této vzájemnosti, z těchto společ
ných interessů vyrůstala v XVI. století shoda česko-německá.
Náboženské poměry české s počátku věku nového s dostatek
jsou známy. Proti katolické menšině byla daleko větší část národa
schismatickou. Vedle frakcí radikálních, které se zřekly pro vždy
všeho společenství s »Antikrystem a jeho královstvím«, t. j. s pa
pežem a s církví římskou, přiznávala se většina Čechů ke straně
kališné, která vždy stála o smíření s církví. Že k smíru takovému
— přese všechny a četné o to pokusy — nikdy nedošlo, nebylo
ani tak zaviněno věroučnými odchylkami, jako nesvorností ve straně
samé. Ne všecku vinu nezdařených pokusův o jednotu nese kurie
papežská. Rozštěpení strany podobojí ve strany nové, mírnější —
kdysi Příbramovu — a radikálnější, mařilo každé smírné jednání
již v zárodku. Ovšem také Řím, doufaje přivésti Čechy k posluš
nosti pouhou kázní církevní, nepoznal v čas chvíle příhodné; když
počalo se v Čechách mluviti o Lutherovi, bylo již pozdě. Horlivější
utrakvisté, ztrácejíce naději v konečnou shodu s kurií, obrátili se
k Wittenberku. Z nich počítají se první přátelé a přívrženci ně
meckého hnutí v Čechách.
Kdy první Čechové za Lutherem přišli, nemůžeme říci. Jisto
je, že byli mezi posluchači hádání v Lipště,ale lze předpoklá-

’) Viz zmíněná již místa v dopisu Eckově, Enders II, 227—255; srovnej
i Seidemann: Die Leipziger Disputation str. 76, Kolde Luthers Stellung zum
Konzil und Kirche str. 57.
č. č H. III.
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dati, že Jakub varhaník,A) očitý svědek událostí Lipských, nebyl
ani prvním, ani jediným, který tehdy s Lutherem rozmluvu měl.
Jakubovi však připadl důležitější úkol v stycích Čechů s Wittenberkem; onť, vrátiv se z Lipska, oznámil doma Lutherovo přání, že
by rád chtěl čisti spisy Jana Husi, »českého apoštola
.
*
Přání toto
povzbudilo přátele Lutherovy v Praze, mezi nimiž již předtím četné
práce Lutherovy se čtly.2) Václav Rožďalovský a Jan Poduška,3)
oba z horlivějších podobojí, psali jménem svým i svých přátel hned
v červenci r. 1519 Lutherovi do Wittenberka. Přejíce smělému
professorovi mnohého zdaru, oznamují spolu, že »jsou v Čechách
velmi mnozí věrní i bohu milí, kteří jej (Luthera) ve dne i v noci
na modlitbách svých podporují.« Jak rozumělo se v Praze Lutherově činnosti, prozrazují slova Rožďalovského: quod olim Johannes
Huss in Bohemia fuerat, hoc tu, Martine, es in Saxonia. Tedy
i Čechové viděli v Lutherovi obnovitele snah Husových. A pro
lepší poznání českého reformátora poslali zároveň s oběma dopisy
i Husův spis >de ecclesia«, slibujíce posiati více, bude-li to Luthe
rovo přání. Poduška připojil i několik nožů — dar našemu vkusu
neobvyklý — pro Luthera, aby dal výraz svému přátelství. Wittenberský reformátor, jehož došly všecky ty věci v říjnu 1519 skrze
dvůr saského kurfifta, byl potěšen touto pozorností — třebaže
z Čech — a po vyslaném k sobě Čechovi poslal přátelům svým
v Praze všecky své spisky, spolu s dopisem, který napsal neroz
lučný jeho přítel Filip (Melanchthon).4) Odtud více a s radostí
počalo se mluviti v Čechách o horlivém a zmužilém mnichu řehole
svátého Augustina, »že v těch okolních krajinách Německých národ
ten, od dávních časův Čechům a Moravanům zlostný a nepříznivý,
s pomocí boží Obrátil a skrze to okolní Němce s Čechy a Mora
vany z daru božího v přízeň a v milost uvedl beze všech nesnází,
kdežto dříve taková nenávist Němcův k Čechům a k Moravanům
bývala, že jim těžko bývalo o samém jménu jich slyšeti ... A tako
vého divu — jako prý Luther — ani Bernášek, ani Augustin, ani
Dominik, ani Jeroným, ani Bonaventura, ani Franěk, ani Beneš, ani
Tomek z Aquiny, se všemi jinými mnichy a biskupy i jiné povahy
lidmi od papeže zasvěcenými neučinili.«3) Slova tato vystihují nej
lépe dojem, jejž doznávali v Čechách z počínajícího se přátelství
Němců. Národní záští mizí, a z poměru obou národností ztrácí se
hořkost doby minulé. U Němců počíná se tento obrat ve Witten
berce, kde s lepší znalostí Husa přišel i jiný soud o českém
kacířství. A o tom třeba ještě několik slov.
*) Viz o něm Gollovo pojednání v ČČM. 1880 str. 76 a str. 78 (přílohy). —
2) Viz Poduškův list (u Golla v ČČM. str. 79»: . . . multi et varii tractatus
tui in manus nostras veniunt. — 3) Viz Gollovo pojednání v ČČM. str. 76. —
4) De Wette: Luthers Briefe I, 350; Enders II, 201. — 5) Bartošova kronika
Pražská (vyd. Erb.) str. 35, 36.
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Výtku od protivníků Lutherovi činěnou, že chrání české kacíře,
slyšíme ještě dlouho se opakovati. A nemluvilo se již toliko o přá
telství k Husitům; počaly se záhy roztrušovat! nejrůznější pověsti
— pouhé to pokračování původní výčitky — o českém původu
Lutherově a o jeho úmyslech odebrati se do Čech. Mladého horlivce neurážejí již tyto věci tak jako kdysi, ale přece zdrželivost
a nerozhodnost v poměru k Čechům dlouho ještě potrvala.
Co nejbližší doba přinesla, je pokračováním předešlého. Řekli
jsme, že Luther — proti šířeným pověstem o vítězství Eckově —
vydal vysvětlení disputace Lipské. Eck nemlčel, a Luther pak napsal
dupliku ve formě listu uveřejněného počátkem listopadu r. 1519.*)
Tu ohlašuje, že se již mnohem více článků Husových zastává, než
v Lipště učinil.2) Ano ve spisku koncem téhož roku vydaném8)
vyslovuje mínění, že by bylo slušno (ziemlich und feyn), aby církev
i laikům propůjčila přijímání z kalichu, když by si toho přáli. Ač
— zdrželivě dodává — není toho nutně potřebí k věčné spáse.
Se změnou náhledu o Husovi odpadla však brzy i tato ostýchavost
docela.
Nebo zatím, co staří protivníci nové útoky připravovali, četl
Luther Husův traktát >de ecclesia«, jejž mu čeští přátelé poslali.
A tu poznával ohromen, že Hus má v podstatě týž pojem o církvi,
k němuž i on, neznaje českého mistra, došel. Zdrcující dojem, jenž
se dostavil po přečtení spisu, napsaného v Čechách a českým
kacířem, vyslovil Luther v památných slovech v listu k Spalatinovi:4) »Nevěda dosud všemu jsem učil, co bylo Jana Husa. V téže
nevědomosti učil tomu i Jan Staupitz: zkrátka všichni jsme Husité
netušíce, konečně i Pavel a Augustin do slova jsou Husité.«
Luther nalezl v tomto spise potvrzení svého vlastního názoru
o církvi. Tou dobou, kdy dostal se mu Husův spis do rukou, byl
jeho pojem církve asi takto utvořen: Virtuálně (co do síly a pod
staty) je církev obsažena jen v Kristu; je to společnost všech těch
lidí, kteří mají touž víru Kristovu, čili společnost svátých (svátý =
křesťan ve stavu milosti boží). Hlavou církve je toliko Kristus; je
tedy pošetilostí vázati církev Kristovu k místu a času, jakoby bez
podřízení se papeži nebylo pravého křesťana. Církev Kristova je
všude tam, kde se vyznává víra Kristova.
A nyní četl Luther ve spise českého mistra, že jest jediná
církev, totiž církev lidí určených k spasení čili církev věřících, ne
vázaných ani časem ani místem, nýbrž spojených v jediném duchu
x) Luthers Werke II, 700—708: Ad Johannem Eccium Μ. Lutheri epi
stola super expurgatione Ecciana. — 2) Luthers Werke II, 702: . . . Joannis
Huss, cuius multo plures (articulos) nunc teneo, quam Lipsiae tenebam, ut
suo die ostendam. — 3) Ein Sermon vom Sacrament des Leichnams Christi
etc., Luthers Werke II, 709—758. — 4) De Wette I, 424, 425, Enders II, 435.
Dopis z 1520, z února. Viz Gollův článek v ČČM. 1880 str. 69.
23*
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Kristově. Hlavou této církve je toliko Kristus sám, údem jejím je
každý věřící. Víra v Krista činí člověka členem jediné toliko církve,
církve obecné, neviditelné, která je tělem Kristovým mystickým.1)
Tuto shodu v pojímání církve — shoda ta je na první pohled
patrna — vysvětlujeme si snadno společným pramenem, z něhož
oba mužové, Hus i Luther, své názory přejali. Husův spis >de
ecclesia« je pouhým výtahem stejnojmenného spisu Wyklifova,
z něhož se Luther již předtím mnohému přiučil. Odtud ona ná
padná srovnalost v názorech o církvi, která Luthera úžasem plnila,
a jejíž příčinu hledal v divném, tajemném soudu božím ... Wyklifovy myšlenky vyrostly z pilnějšího studia sv. Augustina, jehož
oblíbeným učitelem byl zase veliký apoštol národů. Tak srozumíme
lépe slovům užaslého mnicha augustinského: Denique Paulus et
Augustinus ad verbum sunt Hussitae.
Lutherovo učení o církvi je ovšem té doby dosud ve stadiu
vývoje. Teprve později nalezneme pojem církve u Luthera jasně
a přesně vyměřený, ale v této době nepopiratelný je vliv Husova
spisu. Nesmíme však zapomenouti, že slova mladého reformátora
»Nevěda učil jsem všemu« týkají se pouze tohoto traktátu a tudíž
zatím jen učení o církvi.
A že český mistr na Luthera v této věci vliv měl, to patrno
z komentáře k žalmům — Operationes in psalmos 1519—1521 —,
kde k žalmu XVI, 4 (Non congregabo conventicula eorum de san
guinibus) přidává pojednání o církvi, které skoro doslovně s my
šlenkami traktátu Husova se shoduje.2) Ecclesia universalis est
praedestinatorum universitas, společnost lidí určených ke spáse, je
tedy congregatio spiritualis 3) hominum, t. j. společnost lidí spoje
ných v duchu, u víře Kristově, není tedy viditelná (= římská
*) Monumenta Joannis Huss et Hieronymi Pragensis atd. fol. 196 b: Ecclesia
autem sancta catholica, id est universalis est omnium praedestinatorum univer
sitas, quae est omnes praedestinati praesentes, praeteriti et futuri . . . fol. 197a:
. . . unica esi sancta universalis ecclesia, quae est praedestinatorum universitas
a primo iusto ... usque ad ultimum futurum salvandum inclusive ... fol. 197 b:
. . . sancta universalis ecclesia est numerus omnium praedestinatorum et corpus
Christi mysticum, cuius ipse est caput... fol 198b: .. . Non in aliquem unum
locum corporalem, sed congregavit in unum spiritum et unum corpus, cuius
unum caput est Christus . . . 199a: .. . Christus est caput ecclesiae sanctae
universalis et ipsa eius corpus, et quilibet praedestinatus eius membrum et
per consequens pars ipsius ecclesiae, quae est corpus Christi mysticum, id
est secretum (tedy církev neviditelná!) atd» — *) Luthers Werke V, 448 sq
(450): Ecclesia aliud esse non potest, quam congregatio spiritualis hominum,
non in aliquem locum, sed in eandem fidem, spem et charitatem spiritus . . .
Credimus ecclesiam sanctam catholicam esse communionem sanctorum . . .
(451): Ecclesiam Christi esse aliud nihil, quam spiritualem fidelium collecti
onem, ubi terrarum fuerint et quidquid est camis et sanguinis h e. persone,
loci, temporis ete non pertinere ad ecclesiam Dei.. . Ecclesia universalis est
praedestinatorum universitas. — a) Tohoto výrazu, který je vzat z traktátu
Husova, užívá Luther ve svých spisech poprvé.
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církev) — non in aliquem locum, sed in eandem fidem, spem et
charitatem spiritus, t. j. nezávisí od místa ani času, nýbrž pouze
od víry a lásky Kristovy.
Teď ovšem vyznává Luther zcela otevřeně >před tváří nebes
i země« ony články Husovy, které v Lipště křesťanskými nazval,
a odsoudil-li je sbor kostnický, pak je »conciliabulum satanae«. Ne
byli-li oba mistři čeští, Hus a Jeroným, odsouzeni pro nic jiného,
stala se jim křivda do nebe volající, a v Kostnici ve tvář bita a
povalena byla pravda s mistrem Janem Husem.1) Jestliže on —
Luther — nehájil dříve těch artikulů tak pevně a rozhodně, bylo
odtud, že neměl jistoty o pravém jejich smyslu . . .
Nový rok— 1520 — přinesl nové útoky. Poznámka Lutherova
v traktátě o večeři Páně, že by se slušelo, aby koncil i laikům
kalicha propůjčil, vzbudila u Emsera a jeho přátel pravou bouři.
Sám vévoda Jiří snažil se pohnouti kurfiřtského svého strýce
k zakročení proti smělému professorovi učení Wittenberského při
pomínaje, že Lutherův spis zní skoro po pražskú — pragisch —
a že smělé kázání jeho působí rozmáhání utrakvistů v Čechách.
Více než 6000 lidí přibylo prý českým Husitům po vydání tohoto
spisu. Vede prý si Luther, jako by byl biskupem a haeresiarchou
v samé Praze . . .2)
Po zmíněném již poselství horlivějších podobojích z Prahy do
Wittenberka, po prvé takřka výměně pozdravů mezi Lutherem a
Čechy, mluvili již odpůrci Wittenberského doktora o shodě a přá
telství kacíře s kacíři. Ale na Luthera, jenž, poznav spis Husův,
změnu svého smýšlení o českém mistrovi veřejně ohlásil, výčitka
sympathií s Čechy neměla již od té doby valného vlivu. Luther
tomu zvykl a klidně přehlížel věc, kterou tolikráte již slyšel. Bylo
potřebí říci něco nového, co by vzrušilo pozornost Lutherovu i ve
řejnou. A tak počaly se roznášeti — hlavně z Lipska — nejrůz
nější smyšlenky a pohádky o českém původu Lutherově, o jeho
zrození v Praze a vychování mezi bludaři. Ano i v podobách dvou
monstrancí, které vytlačeny byly k ozdobě na deskách onoho vý
kladu o těle Páně, viděli bystrozrací protivníci Lutherovi narážku
na přijímání pod obojí způsobou a narážku na Husa. Spolu na
požádání vévody saského Jiřího vydal Míšeňský biskup Jan zvláštní
mandát, aby se stavilo šíření Lutherova traktátu. A zákaz ten
odůvodňuje se tím, že autor spisu — Luther — uznává za vhodné
(pulchrum expediensque), aby koncil i laikům dovolil podávání
večeře Páně pod způsobou vína. Takové tvrzení mohlo by prý
znepokojit! biskupovu dioecesi, sousedící s Čechami — »zemí to

t) Luthers Werke V, 451: . . . coram coelo et terra . . . confiteor articulos istos, quos Lipsiae evangelicos et christianissimos suscepi defendendos:
Ecclesia universaiis est praedestinatorum universitas etc. — 2) Srovnej Kolde,
Martin Luther 240 sq; Köstlin, Luthers Leben I, 311.
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schismatu a odsouzeného bludu«.1) Luthera zamrzelo obojí: i smy
šlenky o původu z Čech, i zakazování výkladu na tělo Páně.
Chystal se k odpovědi. Již v doslovu 2) svého spisu žaluje na to,
že příkaz Kristův — o přijímání z kalicha — bludem se nazývá;
podobně v dopisech, které rozepsal svým přátelům.3) To bylo jako
úvodem spisku následujícího, který je vlastně odpovědí na všecky
výtky a pověsti. Spisek tento — vysvětlivky onoho traktátu —
vyšel koncem ledna 15204) a týká se pouze »české« otázky, pře
devším přijímání pod obojí způsobou. Podávání krve Páně laikům
není — dle mínění Lutherova — příčina, pro kterou tupeni jsou
Čechové jako kacíři. Již proto ne, poněvadž to činí z ustanovení
Kristova, a poněvadž to bylo po staletí praxí církve, která Čechy
odsoudila. Čhybili však Čechové i církev — Luther prostředkuje
mezi oběma — Čechové proto, že se odtrhli k vůli kalichu, církev
pak svou neústupností, nechtíc té slabosti Čechům snášeti.5) V tom
měly se obě strany dohodnout! po dobrém, aby zamezeno bylo
větší zlo — schisma. Odstranění rozkolu má býti i teď snahou
obou stran, aspoň pokud toho české poměry dopouštějí. Nehledě
k Pikartům — Luther je na ten čas dosti dobře zpraven — a
k jamníkům (Grubcnhayner), kteří obojí jsou skutečnými kacíři,
jsou tam »podobojí, kteří od nás (!) v ničem se neliší«. Ti jsou
toliko schismatiky, a při dobré vůli bylo by možno smířiti je
s církví. — Posléze obrací se Luther proti různým oněm pohádkám,
jako by byl v Čechách narozen, v Praze vychován a v knihách
Wyklifových od vlastního otce vzdělán. I jméno jeho »Luther« vy
ložili prý mu na česko, a v obrazech dvou monstrancí, na titulní
straně spisu o těle Páně tištěných, znamení pro Čechy viděli, aby
neopouštěli přijímání z kalichu. Ano někteří i tak byli bystrozrací,
že na jedné z obou monstrancí dvě husy viděli (drumb dass Jo
hannes Hus heysze auff bemisch Johannes Gansz6). Vyvrací pak
Luther tyto smyšlenky, podávaje svá data životopisná a dokládaje,
že nejblíže k Čechám za svého života byl v Drážďanech. Že by
ho Čechové navštěvovali, popírá.7) Je prý mu toho od srdce líto,
že nepřišli, poněvadž by je rád a přátelsky chtěl poučiti. Ano,
kdyby tak učený a svátý byl, jako si jeho milí přátelé —
Genszkucker — o sobě myslí, šel by rád osobně do Čech, aby se

i) Luthers Werke VI, 151, 2 (Dekret biskupa Míšeňského). — 2) Luthers
Werke II, 758 (Nachwort). — 3) Luthers Werke VI, 81, De Wette I, 396 a I,
388, 389, Enders I(ř 291 a 304. — 4) Luthers Werke VI, 78—83: Verklärung
etlicher Artickel in dem Sermon von dem heiligen Sakrament. — 5) Luthers
Werke VI, 79. — 6) Luthers Werke VI, 81. — 7) Luthers Werke VI, 82. —
Vévoda saský Jiří psal totiž L7. prosince 1519 kurfiřtovi Fridrichovi mezi
jiným i to: ... ich werde auch gleublich berichtet, dass der Pfarrherr zu
Leitmeritz, samt zweien Bürgern zu Leitmeritz, bei Dr. Martin gewesen sund,
auch vilmals Botschaft bey ym gehabt, die doch Ertzketzer sind.« Jenské
vydání spisu Lutherových 1555. I, 213 b. Srovnej i De Wette I, 341, I, 35U.
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pokusil o navrácení jich k církvi obecné, a to nikoli spíláním a
klatbami, jako se jim až posaváde dělo .. .
Tak psal Luther půl roku po disputaci v Lipsku. Nechválí
dosud Čechů, ale staví se za prostředníka mezi nimi a církví.
Spisek ten označuje přechodní stanovisko, střední bod ve vývoji
Lutherova poměru k Čechům. Odtud utváří se již rychle tento
poměr, vždy příznivěji a přátelštěji.
Celá vina Čechů spočívá pouze v rozkolu — řekl naposled
Luther — a to slyšíme jej opakovati ještě v následujícím spise,
jenž následoval v únoru 1520.J) Je to odpověď Janovi, biskupovi
v Míšni, na jeho zákaz Lutherova spisu. Vědomí, že Čechům se
křivdí názvem >kacířů«, a snaha očistiti své náhledy od mylných
výkladů vedly Luthera k tomu, aby se ještě jednou dotekl otázky
kalicha. Sám prý věří v celého Krista i pod jednou způsobou —
později smýšlel jinak — a přeje si, aby všichni tak drželi pro za
chování církve v jednotě. Ale o Čechy jde. Pro rozkol zasluhují
právem pokárání; toho však zapříti nelze, že mají na své straně
písmo.2) Není prý nic směšnějšího, než uvádí-li se proti Čechům
z kalicha přijímajícím dekret koncilu Lateránského 10 let starého,
kdežto přece žádají poráženi býti Písmem. A kdo vedou proti nim
z písma »Lepší je poslušnost než oběti«, což nevidí tito slavní
vítězi nad rozkolem, že Čechové řeknou: »Ano, lepší je poslušnost
Boha než lidí« ? Pro přijímání podobojí nemá býti Čechům spíláno
kacířů, poněvadž se drží Písma, a takové spílání je pak urážkou
Krista, který kalich ustanovil . . .
Tak smýšleje o Češích a přesvědčen o nevině Husově, chválil
Luther v dopise k Spalatinovi 3) hloubku Husova traktátu »de ecclesia«, který brzy potom v Německu vyšel tiskem.4)

l) Luthers Werke VI, 135—142. Nejprv německy a o něco později latinsky :
Ad shedulam inhibitionis sub nomine episcopi Misnensis editam super sermone
de sacramento Eucharistiae M. Lutheri Augustiniáni responsio Antwort auf
die Zettel, so unter des Officials zu Stolpen Siegel ist ausgangen). V tomto
spise postavil již Luther opět novou otázku. Což kdyby řekl, že se mu zdá
za dobré, aby rozhodnutím koncilu světským kněžím (sacerdotibus curatis)
manželky opět povoleny byly? — Co se týká vlastní otázky spisu, nežádá
dosud zavedení kalichu — jako později — ale přeje si lepší odůvodnění při
jímání pod jednou, aby se v Čechách nevysmívali. Luthers Werke VI,
147: Damna Boemos in suo scismate et placebis mihi quoque Sed... id prestes, ne Boěmi te irrideant iactantes, te non posse minus malum aggredi nisi
maiore admisso malo, nec Romanos evadere, nisi occidas Christum . . .
— 3) 1520, 19. března; Enders II, 362. De Wette I, 427, 8. Když pak
koncem r. 1519 theologické fakulty universit Kolínské a Lovaňské odsoudily
jeho spisy, protestoval Luther proti tomu v březnu 1520 řka, že odsouzení
není důkazem. Tak prý i Husa a Jeronýma přemohli. Viz Luthers Werke VI,
184 sq. Responsio ad condemnationem etc. — 4) Vydán byl ve 2000 exem
plářích od Tomáše Anshe’ma. Tento byl 1488 knihtiskařem v Štrassburku,
pak v Tubinkách a touto dobou v Hagenau. — O tomto tisku i v listě Adelmanna k Pirkheimerovi 28 dubna 1520: .. . scripsit hisce diebus ad nos Spie-
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Tou dobou postupuje Luther velmi rychle dále, poměr jeho
k Římu utváří se vždy napiatěji a příkřeji. Tomu odpovídá i ovzduší
doby: od konce r. 1519 roznášely se různé traktáty proti kurii
římské, mezi nimi i jeden domněle českého původu. Luther hádal
na některého z Čechů ve Wittenberce studujících. Psán byl latině
a německy, a líbil se.1) Také z Říma šly zprávy nedobré o pří
znivém přijetí Eckově, jenž odebral se osobně před trůn náměstka
Kristova, aby zdvihl proti smělému mnichovi augustinskému žalobu
a proces z kacířství. Tím vším urychloval se postup důsledků
v mysli Lutherově, který tušil již blízké anathema . . . Tehdy
slyšíme Luthera poprvé mluviti o Huttenovi. Přátelé Lutherovi měli obavy před budoucností svého mistra. Huttenův přítel,
humanista Crotus,2) tehdy z Itálie se vracející, psal Lutherovi z Bamberka 28. dubna dlouhý list, povzbuzující a obdivu plný, nabízeje
mu pro případ nebezpečí ochranu rytíře Sickingena.3) Radí Luthe
rovi, aby nepodceňoval snah svých nepřátel, kteří snaží se odciziti
mu kurfiřta a donutiti jej k útěku do Čech. V tom vidí prý
protivníci Lutherovu zkázu; je zajisté dobře známo, v jakém opo
vržení toto jméno — jméno Čechů — všude jest. . . Současně
s úspěchy Ingolstadtského professora v Římě rostly i pověsti. V polo
vici března r. 1520 4) povídalo se už v Basileji, že Luther loni (1519)
do Čech prchl, a kurfiřt že je v klatbě . . .
Luther k tomu neodpovídal; jeho duše procházela těžkým
bojem, který ijej měl docela odvrátit! od církve římské. Výsledek
přinesly nejbližší spisy, jichž důsledky vedou Luthera vždy dále.
Význam ospravedlnění věrou vyložil podrobně ve výkladě o dobrých
skutcích.6) Pak promluvil ještě jednou o božském právu primátu,6)
pobídnut útokem Lipského Františkána Augustina z Alfeldu.7) Jde

gelius ex Scelestadia (Schlettstadt) brevi ad nos missurum esse Joannis Huss
de ecclesia librum. — Také Melanchthon píše 17. dubna Janu Hessovi do
Vratislavě: Mitto Hussum (Corpus Ref. I, 157). — Titul spisku byl: De causa
bohemica Paulus Constantius etc.; na listě 5. počíná dílo: Joannis Hussitae
de ecclesia caput primům. Na konci: Explicit tractatus Mr. J. Hus, quem
coliegit anno 1413. — Srovnej Enders II, 362. — *) Enders II, 281, De Wette
I, 380. — 2) O Huttenovi viz Koldeho Martin Luther 246 sq; Crotus Jan Rubeanus slul vlastně Jan Jäger (Crotus = střelec [v astronomii]) a pocházel
z Dornheimu (odtud Rubeanus) u Arnstattu. Přispěl nejvíce k spojení Luthera
s humanisty. Byl vynikající muž z kruhu Erfurtských humanistů, důležité
místo měl ve sporu Reuchlinském; s Lutherem studoval, ale neznali se.
Teprve v Itálii dostaly se mu Lutherovy spisy do rukou. Později odpadl —
aspoň na venek — od reformace. — 3) Enders II, 392: ... Nosti in quem
contemptum abiit hoc tBohemorum) nomen, et opinio aetate comprobata quid
valeat. . . Revixit per Basilienses Joannes Hus, misere exstinctus ... — 4) En
ders II, 354—359. Píše to Lutherovi Konrád Pellicanus, z řádu minoritského
v Basileji. — ®) Ein Sermon von den guten Werken. Luthers Werke VI. —
6) Luthers Werke VI, 277—280: Vom Papstthum zu Rom wider den hoch
berühmten Romanisten zu Leipzig. — 7; Alfeld napsal »De sede apostolica«,
kde učení o božském právě papežově je vyhnáno do krajností. — Srovnej
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o to, zda všichni ti, kdo primátu neuznávají — jako Řekové a
Cechové — jsou kacíři, kteří, ve všem s >námi< se srovnávajíce,
toliko biskupů a kněží z Říma nepřijímají. A prováděje podrobně
pojem církve, jak v něm Husovým traktátem byl utvrzen, dokazuje,
že církev nepotřebuje viditelné hlavy na zemi. Pak ani Řekové,
ani Cechové nejsou proto kacíři,1) ano snad lepšími křesťany nežli
»my« . . .
Spis plný aggressivních výrazů je sice — jako celá dosavadní
činnost Lutherova — převahou theologický, ale mezi úvahami
bohoslovcovými prokmitají již myšlenky národní. Tato nová vlastnost
spisů Lutherových, která vznikla vlivem humanistů německých, do
chází plného rozvoje teprve v dílech následujících. Zatím však vyšly
Huttenovy dialogy,2) národní, drastické a populární, a předešly
veliké spisy reformační, jež rodily se již v hlavě Lutherově. Huma
nisté němečtí, mladí to nadšenci, plni nejasných plánů do budoucna>
stáli tou dobou již za Lutherem. V květnu nabídnuta mu byla po
třetí ochrana německého rytířstva, které poslouchalo Huttena, tento
kráte franckým rytířem Silvestrem ze Šaumburku.3) S tolika stran
prý slyší, že usilují protivníci hlavně o to, aby donucen byl Luther
k útěku do ciziny — zvláště do Čech. Nabízeje ochranu 100 rytířů
Lutherovi oddaných, prosí ho,4) aby do Čech neodcházel . . .
A tak vrací se několikráte myšlenka útěku Lutherova do Čech.
Zdálo se to přátelům i protivníkům Lutherovým velmi pravděpo
dobným rozřešením nepředvídaných událostí, které nejbližší budouc
nost mohla přinésti. Až bude Luther odsouzen, kdo jej přijme?
Mluvilo se o Češích. A je dosti zajímavo, že Luther sám jednou
na to pomýšlel. V Čechách nalezl Münzer na čas přijetí, tam při
jali by i toho, jenž v Lipště Husa se ujal. V dopise k Spalatinovi
(10.července)6) zmiňuje se Luther o nabízené sobě rytířské ochraně
dodávaje: Nic — prý — nepomůže, bude-li z Wittenberka vyhnán.
Již nejen v Čechách — zde tedy nejdříve — ale i v Německu jsou,
kdo vypuzeného přichrání.
Náhoda tomu chtěla, že ozval se nyní ještě jednou Silvestr
Prierias, jenž vynutil na Lutherovi kdysi první rozhodná slova. A týž
i Lutherův dopis k Spalatinovi, z 5. května 1520 (Enders II, 397), kde praví:
... similibus ubique figuris et inventionibus hic utitur, quibus in sordidissimo
libro suo usus est contra Pighardos... — x) Luthers Werke VI, 287: ... die
selben (Behemen) nit ketzer und abtruniger sein und villeicht besser Christen
dan wir ... — 2) Viz o nich Kolde, Martin Luther 253 sq. — ?) Enders II,
415—416. — 4) »Ich bitte und ermahne euch in Gott dem Herm .. . dasz ihr
euch solt abweichen und abfallen nicht bekümmern lassen, noch zu den
Behmen begeben wollet, bei denen etliche hochgelahrte in Vorzeiten merkliche
Verweise und Aergerung erlangt und also Ungnade gehäuft.« — O nabídce
jeho srovnej i dopisy Lutherovy: k Spalatinovi 10. července 1520 (Enders II,
431—434) a k Linkoví 20. července 1520 (De Wette I, 470, Enders II, 444). —
5) Enders II, 431: .. . quandoquidem iam non in Bohemia, sed media quoque
in Germania sint, qui expulsum tueri possint et velint . ..
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muž uspíšil i poslední rozhodné slovo svého protivníka. Napsal nový
spis,1) kde stanoví se v nejsmělejších větách svrchovanost papežova
nad koncilem i písmem svátým. Luther neuznal spisu za hodna jiné
odpovědi, než že jej vydal v červnu 1520 s malou předmluvou.
Nevěří — prý — že by tak v Římě věřili; ale je li tomu tak, pak
blažené Řecko, blažené Čechy a blažení všichni, kdo se od církve
odtrhli . . .

Teď nezbývalo Lutherovi, než aby sám učinil týž krok. Viděl
úspěchy svého učení v Německu i jinde; dosud nevyvrátil ho nikdo
ani Písmem ani rozumem, jedinými to důvody, jimž chtěl ustoupiti.
A nebude·li jeho učení poraženo jedním z těchto dvou, pak musí
se »Německo státi druhými Čechami«.2) Té chvíle viděl Luther
jasně, kam věci dospěly. Již nastává úplné roztržení dosavadního
společenství se zkaženým Římem — tedy schisma, po rozkolu
českém rozkol německý — »druhé Čechy«. A tento neúprosný
důsledek všeho toho, co se začalo přibitím thesí na dvéře zámecké
kaple ve Wittenberce, musil býti konečně vysloven. Varování starého
přítele Staupitze přišlo pozdě. Večer před sv. Janem — 23. června —
psal Luther předmluvu ke spisu »An den christlichen Adel«,3)
který obsahuje programm národní církve německé. V něm Luther
ukazuje cestu svému císaři, šlechtě a národu, jak by Německo,
samostatné a svobodné od Říma, samo se mohlo ustaviti. — A ve
velkém programmu opravném nezapomněl Luther na českou otázku.
Celý odstavec XXIV4) věnován je návrhům pro Čechy. »Je nejvyšší čas — praví Luther hned s počátku — abychom se už vážně
a opravdu ujali české záležitosti, s Čechy v jednotu vešli, a aby
jednou konec byl učiněn vzájemné nenávisti a ubližování.« Cestu
ke smíru ukazuje pak v několika návrzích.5) Předně nemá nikdo
Čechů nutiti, aby schvalovali nespravedlivou smrt mistra Jana Husi
a Jeronýma Pražského, kteří proti glejtu a dané přísaze byli upáleni.
Nechce prý sice hájiti — pokračuje Luther — bludů Husových,
ač rozum jeho dosud nic bludného u Husa nenalézá. Také ne
myslí z Husa svátého nebo mučenníka dělati, jako někteří Čechové
činí — ač uznává, že se mu stala křivda, a že učení jeho nespra
vedlivě bylo odsouzeno; nýbrž chce toliko říci, že Hus proti při
kázání božímu byl upálen. Nebo zrušiti glejt je proti Bohu, i kdyby
ďáblu dán byl . . . 6)

i) Luthers Werke Ví. 325: Silvestři Prieriatis epitoma responsionis ad
Lutherum. Je to odpověď na Lutherův spis — svrchu dotčený — proti Alfeldovi. - 2j Píše to Luther Spalatinovi 10. července 1520 (Enders II, 433). —
8) Luthers Werke VI, 381 sq. Titul: An den christlichen Adel deutscher
Nation von des christlichen Standes Besserung. — 4) Luthers Werke VI, 454
až 457. — 5) Srovnej i Gollovo pojednání v ČCM. 1880 str. 71. — 6) Luthers
Werke VI, 455.
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Za druhé navrhuje Luther, aby císař a knížata němečtí vypravili
nékteré biskupy a doktory do Cech — mezi nimi však žádného
člena kurie nebo kardinála — kteří by vyšetřili, bylo-li by možno
náboženské frakce v Čechách mezi sebou a s církví v jednotu uvésti.
To bylo prý již povinností sboru Kostnického, který vší té roztržky
vinu nese. Pak mají si Čechové zvoliti arcibiskupa, kterého by po
světil některý z okolních biskupů (Olomoucký, Ostřihomský, Hnězdenský nebo Magdeburský) buď sám, nebo spolu ještě s jedním.
To pak proveďte Čechové bez ohledu na to, svolí-li papež k tomu
či odepře-li to; obecná volba lidu nahradí zajisté s dostatek po
tvrzení papežovo.1)
Také nemají — třetí výminka shody — Čechové býti nuceni,
aby odložili přijímání pod obojí způsobou, poněvadž to nic nekře
sťanského není. Budoucí biskup český má však poučovati, že ani
přijímání pod jednou toliko způsobou není bludem, a že nezáleží
na těchto věcech tou měrou, jako na víře a písmu svátém. Rovněž
nemají Čechové k tomu býti přivozováni, aby přijímali římské zákony
o duchovních; nebo hlavní věcí je pravá víra, a ta obstojí i bez
institucí papežských. — To ovšem platí o podobojích. O Pikartech
(Bratřích), které vždy ještě za kacíře pokládal, mluví Luther o něco
mírněji2) než ve spisech dřívějších. Odstranění ostatních sekt če
ských má býti také v úloze budoucího arcibiskupa; nechť si však
vede při tom pomalu a vlídně.
A co se tkne nejobtížnější otázky — čtvrtý návrh — církevních
statků, ty nemají se po mínění Lutherově tak neústupně vymáhati
zpět. Kurie nemá vrácení jich činiti podmínkou jednání o smír·
Nebo papež, jedná-li se o jedinou duši, má obětovati papežství,
statky i hodnosti všecky; tím spíše třeba sebezapření, jde-li o celý
národ . . .
Tento spis, plný obsáhlých myšlenek, vzbudil všude velikou
pozornost. Z odpovědí — které nedaly na sebe dlouho čekati —
zajímá nás dopis3) Františkána Tomáše Murnera.4) Sám vždy
horlivě káraje zlořády v církvi, stál Murner o reformu, ale takovou,
b Tamtéž: ...kan noch wol des gemeinen volcks erwelung und Bewil
ligung einer tyrannischen bestettigung gleich gelten . . . — 2) Tamtéž: . . . Wenn
ich wusste, dass die Pighartten keinen yrtumb helten ym sacrament des
altaris... wolt ich sie nit vorwerffen, sondern unter den bischoff zu Prag
Jassen kummen. — 3) Enders II, 513. Je dopis ten zajímavý, protože autor
jeho uznává křivdu učiněnou Husovi a Jeronýmovi nezdržením glejtu. Je to
jedna z málo četných výjimek. Jinak však je také ukázkou veřejného mínění
o Češích, o nichž mimo ukrutnosti Husitů nikdo nic nevěděl. — 4) T. Μ. na
rodil se 1475 ve Štrassburku a vstoupil 1499 do řádu Františkánského. Již dříve
— před tímto dopisem — ve svých spisech a kázáních stihal ostrou satirou
zlořády v církvi, ale zároveň postavil se rozhodně proti reformaci luterské hned
od jejího počátku. Neuznával řeholníka augustinského za oprávněna k opravám
církevním.
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která by vycházela shora (reforma ve smyslu století minulého).
Bezohledné smělosti novot Lutherových rozhodně neschvaloval.
I vytýká mírnými slovy sebevědomému oprávci církve, že chce —
to ho asi nejvíce zaráželo — Jednotiti Němce s českými kacíři.
Připomíná Lutherovi ukrutnosti Zižkovy a Husitů, kteří prý zbožné
německé konšely Pražské s oken radnice smetali, padající na oštěpy
chytali a nadto slavné učení Pražské ve zkázu přivedli. A s nimi —
táže se Murner — mají Němci býti za jedno? Snad za to, že se
jim denně »teutsche Hund«, po česku >niemetz piesska«, od Čechů
spílá? I to se Murnerovi nelíbí, tvrdí-li Luther, že Hus a Jeroným
proti všemu právu v Kostnici byli upáleni. Pravda je ovšem, že jim
glejt proti právu byl zrušen; to prý sám častěji pokáral. Ale tím
ještě nejsou Hus a Jeroným ospravedlněni, a vina jejich se tím ne
zmenšuje . . .
Zatím trhal již Luther zbývající ještě pásky, které jej dosud
spojovaly s církví římskou. Po prvém spise — an den Adel —
následuje stejně důrazný výklad o mši svaté,1) zavrhující pojímání
mše sv. jako oběti, a brzy potom ještě důraznější a pro roztržku
s Římem důležitější spis třetí: o babylonském zajetí církve.2)
Spisem tímto odvrhl Luther církevní učení o 7 svátostech, podržev
toliko křest, pokání a večeři Páně. Každou z těchto tří svátostí
podrobně rozebírá a vymezuje. Odnětí kalicha laikům je bez
božností a tyranií, je urážkou Krista, který jej ustanovil pro všechny
věřící. Čechové mají na své straně slova Kristova, pronesená při
poslední večeři, kdežto katolíci pouze prázdný důvod, že církev tak
nařídila. Proto neodsuzuj nikdo Čechů, opírajících se o písmo svaté.
A má-li někdo zván býti schismatikem a haeretikem, nejsou to
Čechové nebo Řekové, nýbrž Římané . . .3) Není žádné proměny
elementů při mši svaté, svátost oltářní není obětí nebo dobrým
skutkem; mše je pouhé přijímání těla a krve Páně.
Tento spis značí konečné a úplné odtržení od církve. Bylo
pouze potřebí vysloviti to formálně, vyobcovat! smělého mnicha ze
společnosti, které hrozil zničením. Řím promluvil tedy poslední
slovo, a bullou »Exsurge Domine« — z 15. června 1520 — stižen
byl Luther církevní klatbou. Hlavní protivník Lutherův — žalující
a soudce zároveň — Jan Eck z Ingolstadtu přinesl ji sám v září
r. 1520 do Němec. Veřejnost německá i Luther přijali bullu pa
pežskou celkem klidně. Pro veřejnost byl již tento způsob kázně

x) Luthers Werke VI, 353 sq.: Ein Sermon von dem neuen Testament,
das ist von der heiligen Messe. Na str. 375 (L W. VI) píše: ... haben sie
uns die eyne gestalt des weyns gar genommen, wie wohl nicht daran gelegen
ist... doch wolt ich gerne wissen, wer yhn die gewalt geben hat, solchs zu
thun: mit der weysze mochten sie uns auch die ander gestalt nemen und die
ledige monstranzen für heyltumb zu küssen geben ... — 2) Luthers Werke
VI, 484. — 3) Luthers Werke VI, 503, 501, 505.
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církevní — užívaloť se ho velmi často a nadbytečné — příliš všední.
A Luthera, který ji očekával, valně nesklíčila; nadto přicházely mu
se všech stran povzbuzující listy. Spalatin praví,1) že viděl u něho
asi 30 takových dopisů — mezi jinými i ze Švýcar a z Čech —
podepsaných velmoži a učenci, kteří vyslovovali Lutherovi svůj
souhlas a důvěru . ..
Současně s ohlášením bully vydal Eck také polemický článek 2)
proti Lutherovu tvrzení (ve spise »an den Adel<), že by Husovi
a Jeronýmovi dané slovo bývalo zrušeno. Tuto apologii sboru
Kostnického dostal Luther i s bullou počátkem října, a poněvadž
oboje přicházelo z rukou Eckových, odpověděl Luther — jako by
bulla byla podvržena — na »nové lži« Eckovy.3) A v tomto spise
přihlásil se již zcela otevřeně k českému mistru i k jeho učení. Tu již
se blížíme ke konci ve vývoji Lutherova poměru k Husovi i k Čechům.
Eckem jsa donucen, pronesl kdysi Luther prvá — odsuzující —
slova o Husovi a Češích; podnětem Eckovým odhodlal se i nyní
»pořádně ústa otevřití« (will ich mein Maul recht auffthun), aby
řekl, jak smýšlí o sboru Kostnickém. Ne jednotlivé již, ale všechny
články Husovy má za pravé. V Lipsku neznal prý ještě bohužel
Husova spisu (de ecclesia); jinak by již tehdy byl hájil všech jeho
článků, jako teď činí, když knihu jeho, jíž rovné nebylo napsáno
po čtyři sta let, poznal a přečetl. Nejsou to toliko Husovy články
— Luther opakuje, co již jednou řekl — nýbrž i Pavlovy a Augu
stinovy. Znovu vytýká nespravedlivé jich odsouzení a bezprávné
zrušení glejtu, který Husovi a Jeronýmovi Pražskému dán byl.
Než — dodává — ač i popel Husův do Rýnu byl rozmetán, aby
ani památky nezbylo po pravdě, pravda ona přece vstává po stu
letech z mrtvých, aby ozřejmělo před světem, že věci Husovy byly
věci boží. Kdyby nikoho nebylo, kamení prý musí volatí o nespra
vedlivém odsouzeni a smrti Husově. Dotýkaje se pak známého
nám 4) příběhu o soupeři Husově z Kostnice, doktorovi Zachariae,
přichází Luther k důsledku, že Hus nikdy Písmem přemožen nebyl,
a že byl odsouzen bez důkazu a poučení — ač o ně žádal —
pouhým »placet!«, »placet!« otců shromážděných.5) A tak dlouho
byly prý pohádky o Husovi v Němcích,6) až on — Luther —
nalezl, jak drahý a osvícený to byl muž, kterého by ani 20.000

i) Kolde, Martin Luther str. 281 sq. — 2» Eck napsal: Des heilgen Concilii zu Coštenz, der heilgen Christenheit, wohllöblichen Keyszeřs Sigmund un
auch des Teutszchen Adels Entschuldigung, das in bruder Martin Luder mit
Unwahrheit auffgelegt, Sie haben Joannem Husz und Hieronymum von Prag
wider Bapstlich, Christlich, Keyserlich geleidt undt eydt vorbrandt. Srovnej
k tomu Luthers Werke VI, 576—8. — s) Luthers Werke VI, 587—591: Von
den neuen Eckischen Bullen und Lügen. — 4) Srovnej Gollovo pojednáni
v ČČM. 1880 str. 63. — 5) Luthers Werke VI, 591. — e; Vědělo se tedy přece
něco o Husovi v Němcích.
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Ecků neosvědčilo z nepravdy; *) a tak také ani celý koncil. —
Luther odhodiv poslední ohradu, vyslovuje před celým světem —
tentokráte beze vší podmínky — svůj souhlas s Janem Husem. —
Zatím přišel na podzim r. 1520 mladý, sotva dvacetiletý císař
do Němec. Mnoho se od něho očekávalo. Humanisté s Huttenem
v čele doufali od něho reformu říše; i Luther měl pevnou naději
v svého císaře. Neméně však čekala kurie od svého ochránce a po
slala jednoho z nejschopnějších svých praelátů, Jeronýma Aleandra,
jakožto legáta do říše. Karel věděl o Lutherovi; jeho nezajímalo
však přesvědčení Lutherovo — byltě věrným synem matky církve —
ale politický význam náboženského hnutí. Karel byl ochoten zakročiti proti Lutherovi podle toho, jak kurie — poměr její ke
Karlovi nebyl zvláště příznivý — se zachová k němu.
Luther poznal záhy, že naděje v získání císaře byla klamná.
Ani z knížat nezvedl tehdy nikdo hlasu svého pro evangelium —
Luther přestával již doufati v mocné tohoto světa. A přece osvědčil
v této kritické době velkou odhodlanost, spáliv 10. prosince veřejně
bullu papežskou před branou města Wittenberka. Trhal za sebou
poslední most ve chvíli, kdy císař již nařizoval pálení knih jeho
v dědičných svých zemích, a kdy legáti papežští snažili se získati
pána Lutherova, kurfiřta Fridricha — přinesliť mu zvláštní breve
papežské — proti smělému učiteli mladé university Wittenberské.
Co přinese budoucnost? Kurfiřt pomýšlel na povolání svého professora před říšský sněm ve Wormsu — měl se sejiti počátkem
r. 1521 —- kde by zodpověděl svoje učení. Luther byl ochoten
dostaviti se, bude-li o to žádán; co se s ním stane, nevěděl, ale
mohl tušiti. Mezi jiným tanul mu tehdy na mysli také osud —
Husův. V dopise z 21. prosince 2) připomíná věrnému Spalatinovi
bídu císaře Sigmunda, která na něho pro zahubení Jana Husa
přišla; císaři nic prý se potom nedařilo, zemřel bez mužského po
tomstva, syn dcery jeho Ladislav zahynul, a v jedné generaci jméno
Sigmundovo zaniklo. Je prý třeba prošiti Boha, aby snad i Karel
prvého času své vlády neposkvrnil krví . . .
Nový rok 1521 — který přinesl Lutherovi říšský acht v ediktu
Wormském — začínal se velmi nepokojně. Hutten vydal bullu papež
skou, odsouzení to Lutherovo, s palčivými poznámkami, satirické

*) Luthers Werke VI, 591:. .. bisz ich auch dreyn gefallen, erfunden hab,
das er furwar ein thewr, hoch erleucht man geweszen ist, den auch noch nit
muge ubirwinden zwentzig tausent Ecken auf einen Hauffen gesetzt, ... Es ist
nit gnug gesagt, das Concilium habs than, man musz grund antzeygen, die
widdersacher zuschweygen und uns zu befrieden, die weyl es kund ist, ein
Concilium mug irren. Trotz hie allen Ecken (narážka na slovní význam», spitzen
und winckeln, und allen papisten und Romanisten, das yhr ein blat Joh. Husz
mit Schriften umbstost ... — 2) Enders III, 23—25; srovnej i ČČM. 1880
str. 73.
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básně byly protestem proti pálení knih.1) Luther byl povzbuzován
s různých stran a různým způsobem. Počátkem r. 1521 i jeden
z českých přátel, mladý prý vzdělaný muž, předložil Lutherovi
knížku, v níž dokazoval, že sv. Petr vůbec v Římě nebyl.2) Dle
Lutherova úsudku to nestačilo. Strana protivná také nemlčela; opět
slyšeti Ecka, Emsera a Murnera. I Luther odpovídá. V lednu napsal
objasnění 3) některých článků bullou odsouzených, tím zajímavé, že
tu Husa nazývá svátým. Poměry německé byly velmi neklidné a
napiaté. Luther se obával,4) aby nevznikla bouře podobná českému
hnutí náboženskému . . .
Za těchto okolností zahájil Karel prvý říšský sněm své vlády,
dne 28. ledna ve Wormsu.
Otázka církevní — později hlavní předmět všech sněmů říš
ských — stojí v popředí jednání sněmovního. Zde měla býti po
skytnuta Lutherovi ještě jednou možnost smíření s církví, ač proti
vůli kurie papežské, která, vyslovivši odsouzení Lutherovo, čekala
od císaře, že zakročí proti kacíři stiženému klatbou. Avšak právo
odsuzujícího a jeho moc exekutivní nebývají vždy v poměru stejném.
Církev potřebovala ramene světského k provedení svého výroku —
a Karel z ohledu na stavy říšské váhal. Mluvilo se o povolání
Luthera do Wormsu; kurie smířila se i stou myšlenkou, ale hle
děla připravit! půdu pro případ Lutherova slyšení, aby se srovnávalo,
pokud možno, se stadiem, k němuž věci již dospěly — s bullou
papežskou. Má-li se už jednati s Lutherem, budiž s ním jednáno
jako s kacířem odsouzeným! V té příčině byl i Karel s církví
za jedno.
Již 13. února přednesl Aleander před sněmem dlouhou, tři
hodiny trvající řeč. Dotýkaje se případně věroučných novot Lutherových, sledoval cíl zcela jiný, než-li pouhé dokázání bludu a ka
cířství v učení Lutherově. Prozíravý praelát věděl dobře, že Luther
pronesl také mnohé spravedlivé žaloby proti Římu, žaloby, za nimiž
stály Sympathie stavů říšských. Je to dědictví doby minulé, pokra
čování reformního hnutí v Němcích, které je starší Luthera a které
již před ním našlo výraz ve stížnostech proti kurii. Jádrem legátovy
řeči bylo dokázati, že Luther je politicky nebezpečný muž. A tak
i začal,6) uváděje přítomnému císaři na pamět, co zla a bídy v lidu
křesťanském zrodilo se již ze vzpoury Lutherovy. To ať je vážným
napomenutím, aby se předešlo zlo horší. Nebo jako Čechové
pod záminkou evangelia všechnu poslušnost i pořádek zahladili, tak
odvažuje se i Luther zvraceti veškeru moc práva a zákonů císař
ských. Papež vykonal svou povinnost; nyní císař — advocatus ec-

x) Kolde, Martin Luther 297 sq. — 2) Enders III, 81. — 3) Grund und
Ursach aller Artickel, 1521. — 4) Enders III, 89 (1521, 27. února to píše). —
5) Deutsche Reichstagsakten, jüngere Reihe, II. Band str. 494—507; srovnej
i Gollovo pojednání v ČČM. 1880 str. 72 násl.
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desiac — a všichni stavové »svaté říše římské« nestrpí jistě člověka,
který Jana Husa a Jeronýma Pražského, kacíře v Kostnici odsou
zené a upálené, z pekla zase vyvolává . . . Pro lepší srozumění chce
prý legát vyložiti slavnému shromáždění, oč tu jde. Všude —
i k Turkům a pohanům — rozešla se již řeč o novém kacířství,
které Luther hlásá; a proto papež, staraje se o svěřené sobě ovce
Kristovy, »jmenovitě o vždy zbožný národ německý«, napomenul
nejprve v dobrém původ toho všeho, Martina Luthera. Když ne
poslechl, odsoudil některé jeho články, jako učinili již předtím
»učení doktoři písem svátých na slavných vysokých školách ně
meckých«. Aby pak nebylo pochybnosti o výroku papežově —
protože se Luther odvážil mluviti o podvržení — předkládá Aleander originál bully. K tomu uváděl ze spisů Lutherových některé
kusy, za něž by prý sto tisíc kacířů spravedlivě mohlo býti spáleno.
Tak v Lipště přiznal prý se k nékterým článkům mistra Jana Husi,
které v Kostnici odsouzeny byly; nyní však x) prohlašuje, že chybil,
a že všecky články tam odsouzené má za křesťanské. Z toho ná
sleduje, že hájí 45 článků Wyklifových, které prý i Hus držel,
a mezi nimiž jest i jeden popírající přítomnost Kristovu ve svátosti
oltářní. Blasfemie Lutherova — dodává legát — odvažuje se na
samého Boha v nebesích... A jiným článkem Wyklifovým, pro
hlašujícím neodvislost křesťana (eines Christenmenschen) ode všech
zákonů světa,2) uráží prý Luther nejen svátého otce, nýbrž i Jeho Milost
císařskou .. . Prohřešil se i proti očistci, andělům v nebi, stavu
duchovnímu, úctě s žatých a — svátým koncilům. Slavný sbor
Kostnický, na němž zasedal císař Sigmund a velká část praelátů
z Němec, nehrozil se nazvati »sentinam diaboli«. To-li jest evan
gelická pravda, o níž Luther mluví a píše, ať rozhodne slavné
shromáždění samo! Nevadí, že odvolává se k Písmu: toť způsob
všech kacířů; nevadí, že je zbožného a poctivého života: ďábel
svádí nejlépe, přistupuje-li k lidem sub specie boni ... A na konci
své řeči dotkl se Aleander toho, co kurie tak nerada viděla: slyšení
Lutherova pod listem bezpečným. Legát věděl, že se to připravuje,
2) Ve spisu Assertio omnium articulorum M. Lutheri per bullam Leonis
X. novissimam damnatorum. — Aleander uváděl místa z tohoto spisu Luthe
rova i z mnohých jiných. —
Místo ono vyňal Aleander proti původnímu
smyslu z Lutherova spisu »Von der Freiheit eines Christenmenschen«. V tomto
spise, snad nej krásnějším, který Luther napsal, mluví se o svobodě křesťana —
eines Christenmenschen - t j. človeka, jenž věrou v Krista je oživen, pro
měněn. Spis je rázu mystického. Člověk křesťan (Christenmensch) je poddán
každému tím, že z lásky ke Kristu slouží všem svým bližním. A zase není
poddán nikomu, mimo Krista, poněvadž víra jej povznáší nad všecka zřízení
lidská, nade všecko utrpení tělesné i duševní. Věrou je svoboden ode vší
moci, neboť duši jeho nelze rozkazovat! proti víře Kristově. Věrou Kristovou
je svoboden a povznesen nad celý svět. — To jest správný smysl Lutherův,
který Aleandrem byl pozměněn
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a že to znamená ústupek souzenému již kacíři. Pokusil se ještě
jednou zadržeti tento vývoj věcí, aby bulla papežská zůstala po
sledním slovem nejen církve, nýbrž i říše. Toho chtějí prý slyšeti,
jenž všechno poučení předem od sebe odmítá; pohrdnuv laskavou
obsílkou i rozhodnutím svátého otce, odvážil se appellovati ke kon
cilu. A přijme snad rozhodnutí sboru církevního ten, kdo povrhl
dekrety konciliárními a kdo prohlašuje veřejně, že Kostnický sbor
ukřivdil Janu Husovi a Jeronýmovi z Prahy? Jeho Milost císařská
a stavové říšští odčiní jistě toto potupení památky slavných svých
předků ...
Aleander mluvil velmi obratně, takže dosáhl — ne-li cíle své
řeči — aspoň hlubokého dojmu. Postavil se na stanovisko němec
kého národa, jenž dosud s úctou hleděl ke sboru Kostnickému.
Luther urazil tento sněm církevní, tím i císaře a národ německý.
Aleander to několikráte opakoval, ne nadarmo. Luther napadl
koncil, od něhož dosud všichni čekali spásu ve zmatcích, tedy
otázka koncilu měla jej zničiti.
Mladý císař byl ochoten zakročiti proti Lutherovi, ale mezi
oběma stojí stavové říšští. Je to z nespokojenosti s Římem, odkláda
jícím opravy, jestliže stavové žádají slyšení Lutherova. O jiných
citech, vyjma sympathie s pokáráním zlořádů církevních, lze tehdy
sotva ještě mluviti. A tak se vyvinuly věci dle přání stavů a proti
vůli kurie. Císařským listem ze 6. března 1526, slibujícím volný
příchod i odchod, byl Luther povolán do Wormsu k slyšení. Na
zelený čtvrtek, kdy čtla se v Římě bulla >coenae domini«, proná
šející klatbu nad obnovitelem wyklifského a husitského kacířství,1)
dal se dvakráte prokletý řeholník na cestu. Přicházely chvíle, kdy
váhal, a varovné rady přátel, zrazujících ho s cesty podobné cestě
Husově. Naposledy několik hodin před Wormsem dostihlo ho
psaní Spalatinovo, který připomínal svému příteli ještě jednou osud
Husův . . . Tehdy však byl Luther již rozhodnut vstoupiti před
říšský sněm, i vzkázal Spalatinovi, že Hus byl sice spálen, ale
pravda přece v plamenech nezanikla, a že vejde do Wormsu, kdyby
tam tolik ďáblů bylo, co je na střechách cihel.2) A 16. dubna
o 10. hodině ranní ohlašoval strážný ve Wormsu příchod mnicha,
o němž se již tolik mluvilo.
To, co dělo se s Lutherem ve Wormsu, připomíná v celku
způsob slyšení Husova v Kostnici. Na obou žádáno bylo odvolání,
oba naproti tomu chtěli býti poučeni Písmem. Oběma to bylo ode
přeno; při tom v Kostnici prohlášen byl odsudek sboru církevního
za dostatečný důvod k odvolání, kdežto ve Wormsu uváděly se

!) Luthers Werke VIII, 695. Bulla coenae Domini etc. — *) Johannes
Mathesius: Luther-Historien; srovnej i CÖM. 1880 str. 73.
Č. Č. H. III.
24
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důvodem proti Lutherovi výroky koncilií, zvláště Kostnického,
o který tu šlo především. Nepovolnost svoji zaplatil Hus životem;
Luther byl šťastnější, snad proto také, že nestál před sborem
církevním, nýbrž před shromážděním říšským, které se ostýchalo
zrušiti slovo, třeba kacíři dané.
1
Poprvé x) objevil se Luther před slavným shromážděním ve
čtvrtek 17. dubna o 4. hodině odpolední. Byl stísněn a zaražen;
na otázku, uznává-li knihy pod svým jménem uveřejněné — knihy
ty ležely již připraveny — za své a chce-li něco odvolati, odpovídal
slabým hlasem žádaje, aby mu dovoleno bylo se rozmysliti. Ne
rozhodnost Lutherova vzbuzovala naději, že snad povolí; i bylo
mu dovoleno, odložiti svoji odpověď do budoucího dne, 18. dubna.
Tehdy předveden byl podruhé, a obě otázky dne včerejšího se
opakovaly. Luther odpověděl tiše a mírně, ale hlas jeho byl již
pevný a jistý. Ke knihám svým se přiznávaje — odpověď na prvou
otázku — přešel k vlastní příčině svého předvolání. Připustil, že
někdy příkřeji psal, než se na něho slušelo; to však k odvolání
ještě nestačí. A tak prý nemůže odpovědět! lépe, než slovy Kristovými,
když ho sluha Annášův ve tvář udeřil (si male locutus sum, testimonium
perhibc de malo); dostane-li se mu poučení, budou-li bludy jeho
Písmem přemoženy, odvolá bez odmluvy a sám prvý své knihy do
ohně vrhne ... I Luther mluvil velmi obratně; ukázal na zlořády,
které kurie v Německu (in hac inclyta Germaniae natione) zavinila.
Jeho odvolání bylo by jejich potvrzením. Nemluví prý tak proto,
že by snad chtěl poučovati tak osvícené hlavy, ale poněvadž je tím
povinen svému Německu — quod obsequium meae Germaniae
debitum subtrahere non debuerim . . .
Officiál arcibiskupa Trevírského, Jan z Ecků, — orátor imperii —
odvětil, že poučení dávati netřeba, poněvadž spisy Lutherovy při
nášejí z největší části jen to, co s Pikarty, Valdenskými, Wyklifem
a Husem bylo již v Kostnici odsouzeno. Zvláště zasluhují prý za
tracení spisy, které obnovují odsouzené již bludy Husovy a tak —
tím mění se vše opět v otázku koncilu Kostnického — podvracejí
vážnost sborů církevních. Proto nechť odpoví Luther přímo, chce-li
odvolati, či ne. Tehdy pronesl Luther rozhodná slova: nebude-li
přemožen slovy Písma nebo důvodem samozřejmým — nebo ani
papeži ani konciliím samotným prý nevěří, když tak zřejmě častěji
se zmýlily a si odporovaly — že odvolati nemůže a nechce.

l) O jednání s Lutherem na sněmu říšském i potom v soukromí máme
několik důkladných zpráv, uveřejněných v Deutsche Reichstagsakten, jüngere
Reihe, II. Band, str. 540 640, čís. 66—88. Mnoho mají společného, v ostatním
se doplňují. Pocházejí od různých osob, které buď samy jednání se súčastnily,
nebo mu byly přítomny Podrobnější rozbírání těchto pramenů bylo by zbytečno. Odkazujeme, koho by věc zajímala, k znamenité publikaci samé.
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Byla to odpověď dosti zřejmá; ale Lutherovo pochybování
o neomylnosti koncilií byla věc tak neslýchaná, že officiál se otázal
ještě jednou, myslí-li Luther opravdu, že koncil se může zmýliti.
Tázaný odvětil, že sbor Kostnický usnesl se ve mnohých věcech
proti jasnému a určitému smyslu písma svátého. Officiál to popřel,
a Luther řekl, že to dokáže. Byla by vznikla disputace — to,
k čemu dle přání kurie a vůle císařovy nemělo nikdy dojiti. V sále
se zatím docela setmělo; tou chvílí zvedl se císař, pohněván
neslýchanými výroky Lutherovými, a odchodem svým jednání
ukončil. . .
Císař nechtěl déle jednati, ale většina sněmu chtěla se přece
pokusiti ještě jednou, a císař svolil. Jednalo se několikráte a s růz
ných stran, po jednom pokusu následovaly další nové pokusy.
S konečným rozhodnutím se neustále odkládá; v jednání stavů
říšských nalezneme již mnohou okolnost, svědčící o smýšlení Lutherovi příznivém. Z těch, kdo ve Wormsu zdržovali vydání říšského
achtu, vyšli po třech letech první přívrženci Lutherovi ve šlechtě
říšské ...
Nejprve zvolena byla zvláštní kommisse k soukromému jednání
s Lutherem; v čele jejím byl znamenitý kníže duchovní — přítel
opravy v církvi — Trevírský arcibiskup Richard. U něho jednalo se
24. dubna s Lutherem, jejž arcibiskup k sobě do domu pozval.
Mluvčím kommisse byl Jeroným Vehus, v právích doktor a kancléř
markraběte Badenského, muž nad jiné schopný, aby vlídností dosáhl
toho, oč jiní s hrdou důstojností se snažili. Co nejvíce mohl, při
způsobil se — aspoň formálně — stanovisku Lutherovu. Koncily —
to připouštěl — definovaly věci ne vždy stejné, ale to odpovídá
změněným okolnostem časovým; i kdyby nejvíce pobloudily, přece
nepadla by vážnost jejich tou měrou, aby každý jen o svou hlavu
opírati se směl; konečně církev, jsouc určena pro lidi, nemůže nikdy
prosta býti ustanovení lidských. — Vehus mluvil více k citu než
k rozumu, a Luther byl velice dojat laskavostí kancléřovou. Po
děkovav z toho srdečně, poznamenal, že nezavrhuje všech kon
cilií, nýbrž toliko sbor Kostnický, poněvadž odsoudil pravdu boží,
odsoudiv Husův článek: ecclesia Christi est universitas praedesti
natorum. Zavržením této věty Husovy zavrhuje se i článek symbolu
apoštolského: credo ecclesiam sanctam catholicam. Neváhá obě
tovat! krev i život, toliko ať není nucen odvolávat! zřejmé slovo
boží ...
Po krátké poradě navrhl Vehus Lutherovi, aby své spisy pod
řídil rozhodnutí císaře a říše. Byl k tomu ochoten s podmínkou
nám již známou — Luther má důsledně jednu odpověď pro všecky
ty návrhy, sledující různou cestou jeden cíl — modo id scripturae
sacrae et verbi divini autoritate fieret . . .
24*
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Odpoledne téhož dne pokoušel se ještě Jan Cochlaeus l) u Luthera, ale s nezdarem tím větším, že hrdému theologovi se nedostávalo
laskavosti Vehusovy. Mezi jiným vytýkal Lutherovi, proč prý pro
kalich takové pohnutí v lidu způsobil. Luther namítl sv. Matouše:
»Bibite ex eo omneš ctc<, načež Cochlaeus, že prý všichni pijí, třeba
jen pod způsobou chleba. Luther opět namítl, že Kristus ustanovil
přijímání pod obojí; proč tedy nazýváni jsou Čechové hacretiky.
K tomu odvětil Cochlaeus, že pro ostatní články Wyklifovy a Hu
sovy. Na konec pak své rozmluvy s Lutherem poznamenal,2)
že by raději nejen čestné jméno, nýbrž i život chtěl ztratiti, než by
k barbarské sektě Husitů odpadl... Ještě teď viděli mnozí v novém
učení toliko obnovení husitského kacířství.
I po tom po všem nevzdal se ještě arcibiskup Trevírský vší
naděje. Badenský doktor jednal z uložení jeho znovu — bylo to
25. dubna — s Lutherem, aby aspoň výroku budoucího koncilu
se podrobil. Svoloval k tomu zase, ale s podmínkou vždy stejnou
(scripturae et verbi divini testimonio). Naposled -odhodlal se Tre
vírský sám promluviti s kacířem, jemuž nemohl upříti své úcty.
Jednal tak laskavě s Lutherem, že těžce zkoušený mnich celé své
srdce arcibiskupovi otevřel. Před rozchodem optal se kníže církevní
Luthera, byl-li by ochoten některé artikule ze spisů svých koncilu
k posouzení předložití. Luther podotkl; »Modo non sint hi, quos
concilium Constantiense damnaverit«. Kurfiřt vyslovil obavu, že
právě ony by to mohly býti. A tehdy pronesl Luther poslední své
slovo: -*Atqui de eiusmodi tacere neque possum neque volo, ut
certus, eius decretis damnatum dei verbum; et vitam et caput
potius amissurus, quam tam clarum verbum domini deseruerim ...«
Tím se jednání končí.
Druhého dne — 26. dubna — kolem 10. hodiny dopolední
opustil Luther svobodně město, do něhož přišel s tolika obavami.
Odešel z Wormsu, nevěda co se s ním stane.3) Sněm říšský za-

x) Autor známých »Commentarii« o životě Lutherově; platil za huma
nistu a byl do poč. 1521 příznivého smýšlení k Lutherovi. Pak se změnil v jeho
odpůrce. Ve Wormsu ustanovil jej Aleander k tomu» aby mu referoval o vý
slechu Lutherově před sněmem a o jednání zmíněné kommisse, řízené arci
biskupem Trevírským. — 2) Vedle zprávy o jednání Cochlaeově s Lutherem»
která jest uveřejněna v Reichstagsaktcn J. R. II. str. 624 čís. 87 (referát Cochlaeův), máme ještě druhou u Enderse III, 173—188. — 3) Luther byl 3. května
jat a odveden na Wartburk. Nikdo o něm nevěděl, kam se poděl. Veřejné
mínění, pokud přálo Lutherovi, hádalo, že legáti papežští mají v tom nějakou
vinu. Studenti — zvláště v Erfurtě — dopouštěli se výtržností proti kněžím.
Luther se o tom ppzóěji zmiňuje v dopise k Spalatinovi (14. července 1521,
Enders III, 153) dokládaje, že Erfurt snad »druhou Prahou« se stane. — Později
se také Luther divil, že po zmizení jeho nikdo na Čechy nepomyslil (Enders
IR, 202; dopis 1521 po 15. červenci). Ostatně však domněnka o Lutherově
útěku do Čech také se vyskytla (Enders III, 202 pozn. 2).
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sedal dále a vyhlásil edikt *) proti mnichovi řehole augustinské,
jehož bludy hrozily církvi záhubou. Na Luthera uvalen byl říšský
acht proto, že obnovil kacířstva svátými konciiii odsouzená, že
nehrozil se hájiti při svátosti oltářní zvyky proklatých Čechů, že
potupil svátý sbor Kostnický — »nesmrtelnou čest národa němec
kého· — nazvav jej synagogou satanovou, a slavné předky ně
meckého národa, císaře Sigmunda a knížata svaté říše římské,
opováživ se nazvati apoštoly ďáblovými proto, že českého kacíře
Jana Husa k spálení odsoudili. ..
A tak šlo při všem jednání s Lutherem vždy o touž věc:
o odvolání článků v Kostnici odsouzených a o podrobení auto
ritě, která odsoudila Husa.

Společenské řády Novokřténců na Moravě.*)
Napsal František Machát.

Ti, kdo nazýváni bývali Novokřtěnci, Wiedertäufer, anabaptisté, jak
známo, lišili se přes stejné jméno — jim od jiných dávané — od sebe
často v nejedné věci velmi podstatně. Zejména vynikají dva odstíny.
Jeden je fanatický, bojovný, jeho nejznámšějí episodou a zároveň
katastrofou je »království boží< v Miinsteru. Druhý odstín podoben jest
nemálo Jednotě bratrské, jaká byla do konce 15. století. A tento se vy
skytuje na Moravě v 16. století a udržuje do 17. Zde vyvinuly se spo
lečenské řády opravdu kommunistické, jak se ani ve staré Jednotě bra
trské nedostavily, a právě tato zajímavá stránka moravského novokřtěnství
byla novějšími pracemi objasněna; jen k ní anebo aspoň k ní především
se v následujícím bude přihlížet!.
K počátkům novokřtěnství na Moravě nerozlučně se pojí jméno
Dra. Balthasara Hubmaiera. Hubmaier (dle jiného způsobu psaní:
Hubmör, Hiebmaier) z Friedberku u Augšpurku (odtud též: Paci-

!) Deutsche Reichstagsakten, jüngere Reihe II. ßand, str. 640—659, Čís. 92.
— *) Tento článek není v podstatě než referát o některých novějších
pracích J. Losertha. Jsou to zejména: Doctor Balthasar Hubmaier und die
Anfänge dej Wiedertaufe in Mähren (v Brně 1893); Der Communismus der
Mährischen Wiedertäufer im 16. und 17. Jahrhundert (Archiv für öst. Ge
schichte sv. 81 vydaný 1895); Der Communismus der Huterischen Brüder in
Mähren (Zeitschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte III. 1895). —
O Hubmaierovi máme v jazyku českém starší práci Frant. X. Hoška: Balthasar
Hubmaier a počátkové novokřestěnstva na Moravě (v Brně 1867). — Práce
Loserthovy založeny jsou na četných pramenech, které sebrav, Jos. Beck z části
vydal sám (Die Geschichtsbücher der Wiedertäufer. Fontes Rer. Austr. 43),
z části po své smrti (1887) zůstavil.
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montanus), studoval v Augšpurku, pak ve Freiburku, kde byl žákem
slavného Ecka, známého později protivníka Lutherova. Studoval filosofii
a theologii, stal se docentem na universitě ve Freiburku, odešel však
za učitelem svým na universitu v Ingolstadtě, kde byl professorem a zá
roveň farářem při chrámu Panny Marie (1522). Již tu počal míti Luther
vliv na Hubmaiera, ale ještě tajený; teprve jako farář ve Waldshutě oddal se Hubmaier úplně novému směru. Tu seznámil se také
s Zwinglim, stal se jeho přívržencem a přiměl městskou radu Waldshutskou,
aby zavedla řády potestantské. Tím dostalo se město do sporu s vládou
rakouskou, jíž bylo poddáno. Mezi tím však vlivem Tom* Münzera počal
Hubmaier zavrhovat! křest dětí, čímž se oddělil od Zwingliho; a tak
připravil Waldshut o pomoc Curychu, v němž Zwingli vládl. Waldshut
vtažen Hubmaierem do povstání selského, které se tehdá po jižním
Německu rozšířilo. Bouře potlačena, a Hubmaier musil prchnouti do Curychu.
Tu byl však zajat a, maje na vybranou žalář neb odvolání anabaptistského učení, dal se pohnouti k odvolání. Ale hned potom prohlásil
odvolání za vynucené a tedy za neplatné (1525). V zajetí svém napsal:
»Die zwölf Artikel des christlichen Glaubens.« Spis ten však byl teprve
v Mikulově r. 1527 vytištěn. Byv na jaře 1526 z vazby v Curychu
propuštěn, odebral se přes Kostnici do Augšpurku a odtud dále do
Mikulova na Moravě. Morava slynula jako zaslíbená země všech, kdo
se nechtěli ve věcech náboženských srovnati s církví katolickou nebo
s Lutherem.
Příchodem Hubmaierovým na Moravu počíná se nová doba jeho
působení. Přišed tam r. 152$,*našel Hubmaier nejen nový domov v Mi
kulově, nýbrž i úrodné pole své činnosti. Již před jeho příchodem přízní
pana Linharta z Lichtenštejna, jenž sám přistoupil k víře Novokřtěnců,
založen byl roku 1524 evangelický sbor v Mikulově. S Hubmaierem
přišla část jeho přívrženců ze Švýcar. Brzy hrnuly se na Moravu zástupy
pronásledovaných Novokřtěnců z rozličných končin Německa a usazovali
se na mnohých místech jižní Moravy. Hubmaier rozvinul velice čilou
činnost spisovatelskou, jejíž ovocem jest jeho 18 spisů v Mikulově
sepsaných k obhájení učení anabaptistského i vlastní osoby. Zde dostal
se však do sporu s Hanušem
apoštolem Novokřtěnců v Hor.
a Dol. Rakousích, který po způsobu chiliastů prorokoval konec světa
a tvrdil, že věřící křesťan nemá platit úroků, cel a daně válečné, ježto
prý není dovoleno prolévati krev.
Proti němu sepsal Hubmaier spis »Vom Schwert« s věnováním
panu Arklebovi z Boskovic a na Černé hoře. Avšak již v červenci 1527
byl na rozkaz krále Ferdinanda v Mikulově zajat a odvezen do Vídně.
Marně se namáhal ospravedlnit! zvláštním obranným spisem, podle něhož by
se byl jen v učení o křtu a večeři Páně odchyloval od učení katolického.
JDne 10. března 1528 byl ve Vídni upálen. Jeho manželka bylajutopena.
Po smrti Hubmaierově počalo první pronásledování Novokřtěnců,
jichž se byl veliký počet na Moravě usadil. Když Ferdinand vymohl na
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sněmu zemském snesení, že mají býti z Moravy vypuzeni, táhly zástupy
Novokřtěnců do sousedních zemí nebo skrývaly se v lesích. Kdo chycen,
bez milosti oběšen. V největší nouzi přinesl vpád Turků do Rakous Novokřtěncům vykoupení. Mimo to stavové moravští ujali se pronásledovaných,
a když Ferdinand po vpádu tureckém opět naléhal na vypuzení Novokřténců, opřeli se tomu. Tu vracely se zástupy těch, kteří byli uprchli
před pronásledováním, a zároveň se počaly prouditi nové zástupy z Němec,
ze Švýcar a z Tyrol na Moravu. Založeny nové osady anabaptistů ve
Znojmě, Brně, Rosicích a Ivančicích.
Tehdá přišli na Moravu do Rosic Gabriel Ascherham a Filip Pleuer,
zvaný »Blauármel«, a získali si velkou vážnost mezi anabaptisty. Brzy
však nepohodl se Pleuer pro některé články s ostatními Novokřtěnci
a vystěhoval se se svými stoupenci do Hustopeče. Odtud zváni tito
přívrženci Blauärmela »Philipper« a přívrženci Ascherhama >Gabrieler<.
Také v Mikulově po smrti Hubmaierově nastaly spory mezi přívrženci
jeho a Hutovými o placení daní, o meči a o kommunisování majetku,
o t. zv. >Gemeinschaft<. Na místě Hubmaierově stál Spitelmayer; na
místo Hutovo vstoupili Jakob Wiedemann a Filip Jáger. Přívrženci těchto
zváni byli pro své učení o kommunismu >Gemeinschaftler< nebo pro
učení o meči »Stábler«,1) přívrženci zásad Hubmaierových »Schwertler.«2)
Na straně Hubmaierovců stál pan Linhart z Lichtenštejna. Protivníci,
nechtějíce se vzdát svého učení, vystěhovali se z Mikulova a usadili se
ve Slavkově na panství pánů z Kounic.
Avšak ani tam spory nepřestaly. Tyto rozervané poměry v pořádek
uvedl teprv Jakub ífuterrodem z Tyrol, muž velmi energický. Ne
spokojenci s Vilémem Reublinem v čele byli odešli r. 1531 ze Slavkova
a usadili se v Hustopečí. Než Huterovi se podařilo tyty obce spojití
opět. Za Huterem přicházely pak nové zástupy Novokřtěnců z Tyrol,
prchajíce před krutým pronásledováním. Na Moravě se sice usnesl sněm
opět na vypuzení všech Novokřtěnců (1535), ale pronásledování netrvalo
dlouho. Za pronásledováni tohoto vraceli se Tyrolané do své vlasti,
s nimi i Huter; doma byl zajat a upálen.3)
Po smrti Huterově »obec Huterova«, řízena jsouc obratným biskupem
Hanušem Amonem, podle řemesla soukenníkem, vzkvétala a mohutněla.
V této době založeno opět několik nových statků (>Haushaben<) na
Moravě, jako v Bučovicích. Pozořicích. Ceikovicích a jinde. Král Ferdinand
naléhal opět a opět na sněm moravský, aby Novokřtěnci byli vypo
věděni, ale stavové se tomu ve vlastním zájmu vzpírali, protože Novo
křtěnci platili mnohem větší daně než ostatní poddaní. Za takových
okolností přicházely nové zástupy Novokřtěnců odjinud na Moravu. To
vzbudilo obavy u vlády, která nařídila, že Novokřtěnci mají býti

x) Jakožto ti, kteří, ubíhajíce meče, mají dosti na holi. — 2) »Schwertler«
zváni později »Švýcarskými bratry« (Schweizer Brúder); přívrženci jejich
byli v některých osadách u Mikulova — 3) O Huterovi v. Loserthovo po
jednání »Der Anabaptismus in Tyrol« (Archiv fúr ost. Gesch. 78).
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ihned z Moravy vypuzeni. Stavové moravští tak daleko jiti ne
mínili Jen k tomu svolili — na sněmu v březnu 1545 — že se mají
všickni Novokřtěnci, kteří od kommunistického způsobu života upustit
nechtějí, vystěhovat!. Proti tomu hájili se Novokřtěnci zvláštním listem
moravským pánům,v němž brání se tomu, aby byli s Miinsterskými
stotožňováni. Poněvadž sousedé proti jejich methodé produkce na kommunistickém základě spočívající velmi těžko mohli bojovati, musili se
Novokřtěnci hájit také proti jich nářkům, že jim berou chléb od úst.
Pokládají sebe ve svém obranném listě za »vyvolený lid boží< a praví,
že »řízením božím přišli do této zaslíbené země Moravy, kde jest
svoboda náboženská, takže ani král ani císař nemá moci ani práva,
určovat víru jednotlivci, ale že každý má právo dle své víry žiti«. I to
nebezpečenství pro Novokřtěnce šťastně minulo.
Nové pronásledování Novokřtěncům na Moravě nastalo po r. 1547,
když Ferdinand, pokořiv odboj stavů v Čechách, chtěl vítězství použiti
k obmezení moci stavovské. Na sněmě osv. Jiří 1548 prohlásil, že chcc
obnoviti stav náboženský, jaký byl před r. 1526, a vydal mandát, jímž
se Novokřtěnci z Moravy vypovídali. Pronásledování a stěhování Novokřtěnců nastalo, ale úplné jich vystěhování stavové později přece za
bránili.
Po tomto pronásledování nastal »zlatý věk« Novokřtěnců na Moravě
v letech 1554—1580, který umožnil nejen vnitřní nerušený vývoj anabaptismu, ale též i neobyčejný hospodářský rozkvět jeho. Byla to zároveň
doba missií. Missionáři Novokřtěnců, tak zv. »Sendboten«, chodili z Moravy
různými směry do Slezska, do Uher a do Německa i jinam. Nejvíce se
jich však ubíralo do Švýcar a do Tyrol, odkud neustále přicházely nové
posily na Moravu, takže na Moravě v té době bylo 70 — 80.000 Novo
křtěnců roztroušených po celé jižní Moravě. Bydlili v J36jstatcích až po
2000 lidech. Za to, že aspoň nepřímo byli trpěni, musili platit veliké
daně, které byly neustále zvětšovány. Některá řemesla, jako kovářské,
soukennické a mlynářské, v tomto »zlatém věku« vždy více a více
vzkvétala. Ale za to naříkali řemeslníci ostatních vyznání na konkurrenci
Novokřtěnců, proti níž sami nestačili. Nestačil jednotlivec proti těm, kdo
živnosti provozovali společně a tedy ve velkém.
V těchto poměrech nastal obrat koncem let 80tých 16. století.
Nastával úpadek, a příčiny úpadku toho byly rozličné, hlavně úpadek
vnitřní.. Náboženský život ustrnul na přežilé formě, a kommunismus stával
se břemenem. Mnohé šlechtické rody, jako Lichtenštejnové, počaly se
odvracet od Novokřtěnců. Dále zvyšovány až nesnesitelně daně od nich
požadované. Konečně v 17. století stihly i Novokřtěnce moravské,
kterým již dříve katolická restaurace byla uškodila (na př. právě v Mi
kulově), následky bitvy na Bílé hoře. R. 1622 na podzim všickni Novo
křtěnci z Moravy vypověděni a měli zemi do 4 týdnů opustit. Musili
’) Beck: GeschichtsbÚcher str. 169 a násl.
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zanechat v Moravě ohromné zásoby obilí, vína, plátna, náčiní, mnoho
dobytka a všecek majetek nemovitý bez náhrady opustit. S neúprosnou
přísností proveden mandát onen. Země tím zbavena výtečných řpmeslníkft,
a tím, ačkoli vláda podporovala katolické řemeslníky, přece nastal ve
všech řemeslech pěstovaných od Novokřténců úpadek, a některá úplně
zanikla. Novokřtěnci z Moravy vypovědění přijati byli od některých
magnátů uherských, kteří poznali jejich hospodářskou sílu a význam.
Založili si několik osad v Hor. Uhrách, největší v Sobotišti.
♦

*

♦

Hubmaiera můžeme nazvati Lutherem anabaptistů moravských. Zá
kladem anabaptismu bylo 7 článků již dříve v Německu formulovaných,
a to: o křtu, o klatbě, o večeři Páně, o odloučení bratří od hříšných
tohoto světa, o pastýřích obce, o meči a o přísaze. Na základě těchto
článků zpracoval Hubmaier celou soustavu učení anabaptistského. Jeho
četné spisy o večeři Páně, o křtu dětí, o bratrském kázání, o svobodné
vůli zůstaly základem učení anabaptistského a zřídlem pro pozdější
spisovatele náboženské u Novokřténců. V jiných zemích celkem ustrnul
anabaptismus na tom stupni, kam jej přivedl Hubmaier. Ale na Moravě
dočkalo se učení jeho dalšího vývoje, a to rozšířením o článek týkající
se kommunistického způsobu života u Novokřténců t zv. Gemeinschaft.
Tento článek jest jádrem spisu Petra Riedemanna: »Rechenschaft
unser Religion, Leer und glaubens von den Bruedern, die man Huterischen nennt.«1) Článkem o kommunismu a jeho praktickým prováděním
stali se Huterovští zvláštní společností náboženskou, »vyvoleným lidem
božím,« jak sebe zvali.2)
Nejvyšší církevní hlavou všech Novokřténců na Moravě byl biskup,,
který z vybraných nejschopnějších mužů býval losem volen. Tímtéž
způsobem voleni »apoštolé«, t. j. missionáři, kteří měli »nevěřící« při
vádět do lůna církve anabaptistské. Byli proto velmi váženi, a jejich
missionářské cesty sledovány s velikým interessem. Když se dostali do
zajetí, posílali k potěše bratří svých z vězení listy »Sendbriefe«, které při
jímány byly s nadšením. K poučování bratří a k řízení modliteb voleni rovněž
losem »pastýři« a jim k ruce »pomocníci«. Hospodářskou správu sboru
měli na starosti »vladářK^fRégierer); kteří jako »sluhové potřeby«
(Diencr der Nothdurft) obstarávali potřeby pro dům, kupovali suroviny
a prodávali výrobky bratří. Jim přidáni »starší«, jichž se měli v důle
žitých věcech o radu tázati. Hospodářskou správu dojnu měl na starosti
»hospodář« (Haushalter). Žádný obor veřejného a soukromého života nevymkl se z dohledu představených, kteří jak o školství a veřejném
1) Loserth: Commun der mähr. Wiedert. str. 225. dokažme proti Beckovi,
že nevznikl roku 1543, nýbrž o něco později. — s) Beck: Geschichtsbücher
str. 172.
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zdravotnictví tak o šatu, bytu a zaměstnání jednotlivce vypracovali do
nejmenších podrobností sahající »řády«. Kdo, byv v něčem dvakrát na
pomenut, neposlechl, propadl »klatbě« t. j. vyloučení ze společnosti,
trestu to dle názoru Novokřtěnců velmi krutému, poněvadž byl tím
vyvržen mezi ostatní nevěřící a zbaven naděje, že by se mohl očistit ze
svých hříchů.
Kommunistický způsob života zaveden byl mezi Novokřtěnci teprve
po smrti Hubmaierově. Začátek byl velmi těžký a provázen velikými spory.
Vlastním tvůrcem řádů kommunistických mezi Novokřtěnci na Moravě
jest Jakub Huter^ který r. 1533 vstoupil v čelo obce a ji na základech
kommunistických zorganisoval. Základem k učení Novokřtěnců o kommu·
nismu bylo, podobně jako u řádů žebravých ve středověku, Písmo. Zde
i onde bylo přesvědčení, že se třeba vrátiti k prvotnímu stavu církve,
a že majetek jednotlivce tvořící rozdíl mezi boháčem a chuďasem ne
srovnává se s rovností a bratrstvím. Jeden ze spisovatelů Novokřtěneckých
na Moravě, Petr Walpot (byl biskupem 1565 —1578), shledal ona místa
v Písmě, která jednají o společnosti majetku. Možná, že při zavádění
kommunistických forem mezi Novokřtěnci působily i idey objevivší se
při tehdejší bouři selské v Německu, ale význačným faktem jest, že
Novokřtěnci nesnažili se své idey rozšířit přes úzký kruh své sekty.
Hnutí anabaotistské na^ Moravě bvlo výlučně nómprkÁ a není zpráv, že
by snad Čechové k bratrstvu byli přistupovali.
Ode všech ostatních současných sekt náboženských lišili se Novo
křtěnci moravští kommunismem do nejmenších podrobností prováděným.
O kommunismu bylo hned od počátku ode všech sekt, které se pode
jménem Novokřtěnců vyskytují, horlivě diskutováno. Svědčí tomu slova
Hubmaierova: »Já jsem všude a vždy tak mluvil o společnosti majetku,
že se mají navzájem o sebe starati, aby hladoví se najedli, žízniví napili
a nazí aby byli oblečeni, neboť my nejsme pány, nýbrž jen pastýři
a správci našich statků. Nikdo zajisté nepraví, že mám jinému jeho
vžiti a učiniti to společným.« Z toho viděti, že v kruzích Hubmaierových
již r. 1525 a 1526 objevovaly se idey kommunistické, třebas on sám
neměl v nich zvláštního zalíbení. Ještě mezi 7 články Novokřtěnců
švábských a švýcarských neuvádí se kommunismus majetku. O tom
slyšíme poprvé za rozbrojů, které nastaly po smrti Hubmaierově v Mi
kulově. Táž strana Hutova v Mikulově, která zastávala zásadu, že
dobrý křesťan nemůže s dobrým svědomím chopiti se meče, zastávati
nějaký úřad v životě veřejném, první horlila pro opravdový kommu
nismus. V tak zv. artikulích Mikulovských nalézáme větu: »Kdo něco
vlastního má, nemá býti účasten večeře Páně.« Avšak kommunisms
neujal se úplně ani u těch stoupenců Hutových, kteří právě pro spory
o tento článek vystěhovali se do Slavkova, neboť ani zde spory a hádky
nepřestaly, poněvadž mnozí lpěli ještě na vlastním majetku. Rozhárané
poměry mladé obce upravil i v té věci teprve Jakub Huter. On převzav
jen na krátkou dobu vedení, provedl v církvi úplný kommunism majetku
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do nejmenších podrobností. Za tím účelem vystavěny veliké domy na
způsob kasáren t. zv. »Haushaben«. Každý měl všecek svůj majetek
odevzdati obci. Učení o kommunismu majetku bylo téměř nejhlavnějším
článkem Huterovců a bylo příčinou mnohých hádek a sporů, a mnoho
na jeho obranu napsáno.
První takový spis jest Eitelhansa Langenmantela »Kurze Rede von
der wahren Gemeinschaft«. Praví se v něm, že sice nikde není v Písmě
psáno, že křesťané mají mít majetek společný, ale kde se tak stane
v lásce a s dobrou vůlí, že jest dobře. Když však někdo majetek svůj
podrží, že nemůže býti vyobcován z církve Kristovy. Další pokrok
v učení o kommunismu přináší Ulrich Stadler. Dle něho »sluhové
potřeby« mají se starati, aby někdo neměl nadbytek a jiný nouzi.
On praví o Huterovcích: »Oni nemají nic vlastního, nýbrž všecky
dary boží, časné nebo duchovní, jsou společným majetkem. V domé
božím není ničeho ani toho ani onoho. Budiž stejná láska, stejné starosti
a stejné rozdělení statků.« Avšak ani on ještě není pravým kommunistou,
neboť u něho nalézáme větu, že »ti, kdo podrží svůj majetek, mají býti
jeho dobrými správci a dobrodinci«. Pravým kommunistou rázu Huterova
jest teprv Pavel Riedemann, který ve svém spise: »Rechenschaft unser
Religion, Leer u. Glaubens atd.« má již větu: »Kdo pro sebe shromaždúje, jedná proti nařízení božímu.«
Tak se stal kommunism hlavním kusem bratří Huterových. Jan
Schmidt praví v jednom listu svém, že učení o společnosti majetku
jest nemocnému lékařem, slabému posilou, hladovému chlebem a žízni
vému nápojem. Petru Walpotovi jest učení o kommunismu majetku nade
všecko. Ono jest zkušebným kamenem pro člověka. Zároveň proslovil
Walpot větu, která se na anabaptistech samých později osvědčila:
»Gottes Wort (von der Gemeinschaft) wär nich schwer, wenn der Eigen
nutz nicht wär.«
Kdo se k Novokřténcům přidal, zbavil se tím veškerého svého
majetku ve prospěch obce. K jednotě se však přidávali většinou lidé
chudí; dělníci, řemeslníci a malorolníci a jen výjimkou osoby šlechtické.
Jen někteří bratří z Tyrolska přinesli s sebou značné jmění. Když
někdo vystoupil, nebylo mu jmění jeho vráceno. Z toho ovšem byly hádky
a bouře při odchodu nespokojenců.
Jednotlivec pracuje pro obec, ona jej za to opatřuje jídlem, šatem
a obydlím. Proto mají jednotlivci dbáti, aby nic nepřišlo na zmar. Mají
se starati, aby obec měla z jejich práce co největší užitek. Avšak nikdo
nemá míti vlastního majetku, třebas by to byla tretka. Zemřel-li bratr
některý, měly býti jeho šaty a peřiny, jichž užíval, odvedeny předsta
venému, a též všecky jeho nástroje, jimiž pracoval. Obci náleží také
zpropitné, které jednotlivec obdrží. Také při potravinách nebyl uznáván
majetek jednotlivce. I ty měly být odváděny do společné kuchyně.
Učení o kommunismu a učení o odloučení se »vyvolených dítek
božích« od »dítek pohanských« způsobilo, že se Novokřtěnci velmi těsně
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k sobě přimkli. Za tím účelem stavěli si zvláštní obydlí zvané »Haushaben«. Byly to ohromné budovy na způsob dnešních kasáren, k nimž
přistupovaly pak stáje, kolny a stodoly. Až 1000 osob, někdy i více,
bydlilo v jediném takovém statku. Vedle malých ložnic pro manžely
s malými dítkami a vedle větších pro dorostlé byly v domě dílny pro
řemeslníky a pak místnosti pro hospodářskou správu domu potřebné:
společná kuchyň, pekárna, školní síně a nemocnice. Pro množství malých
pokojíků nazývány byly tyto dvory Novokřtěnců »holubníky«.
»V takovém statku jest,« jak praví Ehrenpreis, »jeden hospodář
a správce, který dohlíží na pracující řemeslníky, obstarává potřeby pro
dům. V tomto domě podává se všem stejný oběd v jediné síni, vyjímaje
šestinedělky a děti, jimž se podává zvlášť. Starší sedí zvlášť, a dává se
jim poněkud více jídla než mladým a zdravým^ všem pak dle potřeby
a jmění.« 1) Podávání společných obědů, jakož i stravování bratrů
zaměstnaných mimo dům, řídilo se zvláštními »řády«. Dle »řádu«
platného r. 1569, v době drahoty, dána o 7. hod. ráno teplá snídané,
v poledne chléb a večer opět teplé jídlo, ve středu a v neděli maso.
Zedníci, kováři a jiní těžce pracující měli dostávati dvakrát v týdnu maso,
denně sýr, ale žádné pivo; za to koželuzi a mlynáři po čas noční služby
měli dostávati pivo. Také oblek jednotlivcův podléhal dozoru obce. Střih
šatu mužského a ženského byl do nejmenších podrobností zvláštními
řády stanoven.
Živnostenská činnost moravských Novokřtěnců byla velmi rozmanitá.
Téměř všech živností se chopili a. přivedli je-k nebývalému rozkvětu.
Avšak některé živnosti byly mezi Novokřtěnci úplně zakázány, jiné jen
podmínečně dovoleny. Kupectví a živnost hostinskou nebylo vůbec do
voleno Novokřténcům provozovati, poněvadž prý je s tím spojeno ne*
bezpečenství pro mravy. Kovářům nebylo dovoleno zhotovovat! zbraně,
krejčím šiti nádherné obleky. Neobyčejné výsledky, ^ichž se na poli
průmyslu dodělali Novokřtěnci na Moravě, můžeme si i tím vysvětliti,
že jednotlivá odvětví průmyslu byla těsně spojena. Novokřtěnští ševci„
sedláři a řemenáři brali kůži výhradně jen od koželuhů-novokřtěnců,
a ti brali surovinu z novokřtěnských porážek. Podobné těsné spojení
bylo mezi dílnami bavlnářskými, soukenníky a dílnami krejčovskými.
Kupování surovin dálo se ve velkém a tedy lacino, pracovní síla jednot
livcova využitkována co možná nejvíce; od východu do západu slunce
trvala u Novokřtěnců doba pracovní jen s hodinnou přestávkou v poledne.
Přísný dohled nad dělníky a řemeslníky jest jednou z nejdůležitějších
povinností představených řemesel a hospodáře, jak nás o tom »řády«
poučují. K téta přísné organisaci práce přistoupilo také působení nábo
ženských ideí, které dovedly udržeti v jednotlivci vědomí jeho povinnosti
ku práci vždy čilé a živé. Řád z r. 1639 nařizuje, že jen dobré vý
robky mají býti prodávány, aby tím obec neutrpěla na své dobré

i; Andre Ehrenpreis: Ein Sendbrieff 1655.
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pověsti. Jiný >řád« řemeslnický praví, že se nemá prodávati železo
uherské nebo slezské za štýrské. Proti takovéto organisované společnosti
byla konkurrence řemeslníků jiných vyznání příliš slabá. Novokřténci
provozovali velkovýrobu na způsob továren.
Novokřténci byli též osvědčení mlynáři a stavitelé mlýnů. Pro
svou spolehlivost a svědomitost těšili se veliké přízni mnohých pánů
moravských, a nacházíme je ve službách šlechtických jako mlynáře a také
jako šafáře, zahradníky, lesníky atd. Pro všecka tato zaměstknání vy
pracovány byly zvláštní >řády<, které dávají radu bratřím při jejich
povolání a zároveň kladou jim na srdce, aby povinnosti své svědomitě plnili.
V čele každého řemesla byl představený, který měl dbáti o to,
aby bratři při práci nezaháleli. Pro jednotlivá řemesla byli ustanovováni
»nakupovači«, jejichž úkolem bylo kupovati potřebnou surovinu pro
jednotlivá řemesla. Také pro ně sepsány podrobné instrukce. Nakupovači
mají dbáti o to, aby surovina byla svému účelu odevzdána, aby dělníci
si část materiálu neosvojovali nebo neprodávali. Jejich úkolem bylo též
bdíti, aby jednotliví dělníci peníze za prodané zboží si neponechávali.
Nade všemi představenými řemesel stál hospodář, který měl dohled
v domě a zároveň hospodářskou správu veškerého majetku obce. On
nařizuje představeným řemesel, co má býti zhotoveno. On dohlíží nad
kuchyní a špižírnou, on jest repraesentantem obce na venek, kupuje
a prodává statky, on stará se o to, aby práce polní v čas byly vyko
návány, a obilí v čas sklízeno. Pro něj byl vypracován také zvláštní
»řád«, který obsahuje pokyny, jak si má při správě statku počínati.
Vedle řemesel bylo umění lékařské zvláště horlivě od Novokřtěnců
pěstováno. Proslulé a hojně užívané byly jejich lázně i od jinověrců, a to
hlavně od šlechty moravské. Lékaři Novokřtěnců byli ve všech vrstvách
obyvatelstva velmi váženi. Jeden z nich, Jiří Zobel, byl dokonce po
volán r. 1599 k dvoru císařskému do Prahy ku poradě, která se konala
na hradě Pražském za příčinou odstranění moru tehdáž v Čechách
řádícího. Pro lázně a pro lékaře byly vydány zvláštní >řády<, které
svědčí o tom, že si lázně svou dobrou pověst zasloužily, a zároveň
nám ukazují, jak těžké postavení měla správa obce Novokřtěnské
ke správcům lázní — lazebníkům. Řád z r. 1592 zmiňuje se o tom,
že část lazebníků nechce se podrobovat! pořádku, který nařizuje, že i la
zebníci máji poslouchat hospodáře, a že jsou k bratřím pánovití a ne
ochotni. Poněvadž lazebníci neradi se podrobovali jednoduchému způsobu
života na základech kommunistických zřízenému, bylo třeba zostřit řády
pro ně, a rozkázáno jim, aby chodili k společným obědům, do jídelny
ve statku.
Zcela původní a na tehdejší dobu neslýchanou změnu způsobil
kommunismus moravských anabaptistů ve vychování a vyučování dítek.
Dítky zůstaly u svých rodičů jen do svého IV2 roku. Potom dáno
dítko do školní svóéiice, a matka se opět věnovala úplně svému za
městknání. Každý /poněkud větší statek Novokřtěnců měl zvláštní dům
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pro školu s ložnicí, jídelnou a dílnou dětskou. Oekonomickou a tělesnou
péči měla zde na starosti t. zv. »Schulmutter«, která měla k ruce školní
sestry a dětské služky. Nejvyšší dozor a vyučování dítek obstarával t. zv.
»Schulmeister«. K cvičení ve čtení a psaní přistupovala velmi důkladná
cvičení ve víře, která byla základem školství a vychovatelství u Novokřtěnců. Listy, které posílali »apoštolé« ze svých cest missionářských
na Moravu, jasně ukazují, že Novokřtěnci nabývali ve svých školách
neobyčejné na tehdejší dobu obratnosti ve slohu. Také pro školství
a vychovatelství vydány »řády«. Větší část jich zabývá se tělesnou péčí
dítek, a najdeme zde i zcela moderní zásady vychovatelské. Celodenní
zaměstknání dítek, doba odpočinku i jejich společné obědy jsou přesně
stanoveny. Všude zračí se péče o čistotu a zdraví.
Avšak již mezi vrstevníky byl způsob vychování, který byl obvyklý
u Novokřténců, ne zcela neprávem odsuzován. Vytýkali Novokřtěncům,
že obmezuji dítkám volný pohyb, uzavírajíce je do síní školních, že ne
mluvňata odtrhují od matek a dávají je v opatrování neznámým,
prchlivým ženám, které s nimi často nemilosrdně nakládají. Tento způsob
vychování zrušil úplně rodinné svazky mezi rodiči a dítkami, ale za
to tím těsněji přimkla se k sobě a ke kornmunistickému zřízení do
růstající mládež. Také měl tu výhodu pro některé řemeslníky a dělníky,
kteří byli zaměstnáni mimo dům, že dětem za jejich nepřítomnosti
dostalo se řádného dozoru a pečlivého vzdělání. Sami protivníci při
znávají, že děti Novokřténců na Moravě byly nejzdravější.
Tyto zde vylíčené řády Novokřténců dosáhly v letech 80tých 16. stol,
svého vrcholu, a pak nastával úpadek. Již nebylo lze pozorovati nadšení
mezi Novokřtěnci jako kdysi za dob Huterových. Jednou z hlavních
příčin úpadku kommunistického zřízení u Novokřténců jest strnulost ná
boženského života, která nastala v druhé polovici 16. stol. Avšak mnohem
více k úpadku přispěl neobyčejný hospodářský rozkvět Novokřtěnských
obcí na Moravě. Zcela pochopitelno, že bratří jali se toužiti po uží
vání plodů své práce, a tu přirozeně náboženský ideál nemajetnosti
a následování Krista v chudobě ponenáhlu bledl. Úpadek počal se tím,
že jednotliví řemeslníci si počali osvojovat! část svých výrobků pro sebe
a svou domácnost. Brzy vyskytly se též žaloby, že jednotlivci odcizují
suroviny, které jim byly dány na zpracování, že se řemeslníkům dodává
dobrých surovin, ale oni že odvádějí špatné zboží a že se obohacují
prodejem zboží, které v dílnách »společnosti« bylo zhotoveno. Také na
kazatele pronášeny stesky, že proti »řádům« hledí získat pro své rodiny
výhody v jídle a šatstvu. Zdá se, že při úpadku tom měla velikou
úlohu marnivost žen. Všude, kde dříve byla vzájemná láska, objevovala
se nyní největší protiva kommunistického způsobu života — zištnost,
která měla v zápětí úpadek nezbytně potřebné kázně. Když byli Novo
křtěnci po bitvě na Bílé hoře z Moravy vypuzeni a usadili se v Uhrách,
živořil kommunismus mezi nimi do r. 1685, kdy pro veliké daně obci
ukládané od něho upustili a majetek si rozdělili.

Gustav Friedrich: Kodex Tišnovský.

359

Kodex Tišnovský.
Příspěvek k poznání novověkých padělků v moravském diplomatáři.

Napsal Gustav Friedrich.
)
*
Úvod.

Boček uveřejnil ve svém diplomatáři moravském celou řadu listin,
o nichž udává, že je čerpal z rukopisu Tišnovského. Podrobnějšího po
učení o tomto rukopisu nikde Boček nepodává; jenom tolik se z citátů
jeho dovídáme, že prý psán byl ve XIV. stol, i) Proti pravosti listin
z tohoto pramene čerpaných ozvaly se již dávno hlasy jednotlivých ba
datelů. Nejdříve
2) označil aspoň některé z nich buď za pod
vržené neb aspoň porušené. Podezření stupňovalo se tím více, když
později nebylo možno zajímavého kodexu nikde najiti. A tu již roku
1874 týž spisovatel docela všeobecně rozšířil podezření své na všecky
listiny vypsané z kodexu Tišnovského.3) K témuž mínění přihlásil se
o čtyři léta později zemský archivář moravský V. Bryndl, jenž, po
jednávaje o zlomcích Monséových, rozhodné prohlásil: >a tak máme
všecky listinné zprávy, o kterých (Boček) praví, ... že jsou . . . e codice
Tišnovicensi, kde neudává ani signatury ani strany ... za podvržené,
o čemž na jiném místě důkazy přivedeme«.4) Žádný z nich však neuvedl
důvodů pro odsuzující výrok svůj. Je tudíž nutno, aby konečně jednou
bylo zjištěno, je-li podezření takové oprávněno, a musíme-li listiny řečené
a zprávy v nich obsažené zavrhnouti, či možno-li aspoň něco z nich
podržeti. O úkol ten aspoň z části pokouší se přítomný článek.

*) Vysvětlení zkrácených citátů; ČČM. = Časopis čes. musea. — CDM. —
Codex diplom. Moraviae. — ČMM. — Časopis matice moravské. — RBM. = Regesta Bohemiae et Moraviae.
2) Pramen svůj cituje Boček podle svého zlozvyku nedůsledně a neurčitě.
Tak na př. u CDM. I. č. 189 (str. 169) udává: ^Fragmentům literarum in
codice manuscrifto sec. XIV monasterii Tišcknowicensis* ; podobně CDM. I.
č. 198, II. Č. 146. Ale jindy jako na př. u CDM. II. č. 192 udává jen *E codice
lischnowicensi manuscrifto*. Tento druhý způsob citování jest obyčejnější.
V jednotlivých případech — CDM. I. č. 198, str. 184; č 303, str. 281; č. 369,
str. 344 — udává se dokonce folio kodexu! — 2) Ve svém spise Paměti a
znamenitosti města Olomouce (Vídeň 1861), předml. str. IX, pozn. 1. Z listin
tu za podezřelé prohlášených pochází z kodexu Tišnovského pouze CDM. I.
Č. 313» II. č. 60, 64 a 196. — 8) V dodatku k článku >O úkladném útoku,
jejž učinil Kunrat, kníže Znojemský, na Olomouckého biskupa Jindřicha Zdika
roku 1145.« ČČM. XLVIII. str. 72. — 4) ČMM. X (1878), str 104.
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I.

Rekonstrukce kodexu Tišnovského. — Kopiář Tišnovský
v museu Brněnském.
K vůli snazšímu přehledu budiž nám dovoleno především rekon
struovat! obsah t zv. kodexu Tišnovského, pokud se nám z Bočkova
diplomatáře jeví. Poněvadž všecky ty listiny přejaty byly též do Erbe
nových Regest, připojuji také čísla této publikace.

Čís.
1
2

3
4
5
6

Vydavatel

Příjemce

Ota, vév. Olomúcký Kostel sv. Petra v Brně
Soběn, kastelán Zno- Kostel sv. Petra v Brně
jemský
Král Vladislav
Řád Maltézský
Václav, vév. Moravský
Klášter Želivský
Spytihněv, vév. »
Kostel sv. Petra v Brně
Král Přemysl L
Město Bruntál

Markr. Vladislav L
Město Bzenec
Markr. Vladislav I.
Řád Maltézský
Královna Konstancie
Město Bzenec
Král Přemysl I.
Město Bzenec
Král Přemysl I.
Město Břeclava
Král Přemysl L a krá- Probošství sv. Hipolyta
lovná Konstancie
u Znojma
13 Král Přemysl 1. a krá- K1 sv. Benedikta >na
lovná Konstancie
Luze« u Brna
14 Král Přemysl I.
Beneficiarii camerarii
15 Král Přemysl I.
Rychtář Olomúcký
16 Královna Konstancie
Klášter v Kounicích
17 Královna Konstancie
Město Bruntál
18 Královna Konstancie a
Klášter Želivský
markrabí Přemysl
19 Královna Konstancie
Klášter Doubravnický
20 Markrabí Přemysl
Měšťané OlomúČtí
21 Markrabí Přemysl
Šlechta provincie Znojemské
22 Královna Konstancie
Obyvatelé provincie
Brněnské a Znojemské
23 Jimram z Medlova
Klášter Tišnovský

7
8
9
10
11
12

24

ř
b
ľr

25
26
27
28

Vilém, probošt Friaulský
Dětřich, bisk.Olomúcký
Papež Bonifác VIII.
Papež Bonifác VIII,
Papež Bonifác VIII.

Klášter Tišnovský

Klášter
Klášter
Klášter
Klášter

Tišnovský
Tišnovský
Tišnovský
Tišnovský

।

CDM. J,
čís.

RBM. I.
čís.

189
198

164
176

303.
313
369.
CDM
Č. 60.
64
65 '
146
147,'
148.

322
343
434

192.

740

195
196 ;

222

741
744
743
745
798

236
286

799
821
909

287,

910

192 .

544
550
551
672
673
671

911
288
304
963
CDM. III, RBM. II,
čís. 233'“' ČÍS. 104

čís. 33
37
39
40

1693
1699
1701
1703
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Přehlédneme-li prozatím jenom zběžně celou řadu zde uvedených
listin, překvapuje nás hned na první pohled ta okolnost, že velká většina
z nich nevztahuje se ke klášteru Tišnovskému, nýbrž svědčí různým
příjemcům jiným. I naskýtá se především otázka, jakým způsobem se
mohly texty jejich ve XIV. stol, dostati do rukou některého písaře
v klášteře Tišnovském. Jak známo, bývalo zvykem, koupil-li někdo jistý
statek, že byly zároveň i listiny statku toho se týkající předány novému
majiteli. Avšak tímto způsobem nemohla se velká většina listin našich
nikdy dostati v držení kláštera Tišnovského, a nenalézám také jinéhsř
uspokojivého vysvětlení, proč a jak by se texty jejich byly mohly
octnouti v kopiáři klášterním. Věc ta je tím nápadnější, uvážíme-li, že
kodexu Tišnovského, ze XliL stol., z něhož prý jsou listiny svrchu
uvedené v diplomatáři moravském otištěny, kromě Bočka nikdo neviděl,
ač zejména Dudík po něm pátral.
Naproti tomu zachoval se kopiář TiŠnovský psaný asi na počátku
XVIII. stol. Je to papírový rukopis v malém foliu, jenž se nyní chová
v knihovně Františkova musea v Brně pod číslem 259. Rukopis ten
budeme dále označovat! zkratkou FM. 259. Svázán je v dřevěných deskách
bílou koží potažených; na hřbetě nápis rukou XVIII. stol.: Privilegia
£t documenta monasterii Tischnovicensis s. ord, Cisterciensis a stará
signatura No. 45. Obsah rukopisu naznačen je hned na prvním listě slovy:
Privilegia summorum pontificum, episcoporum Olomuccnsium et aliorum
superiorům ecclesiasticorum huic monasterio sacrarum virginum, quod
dicitur porta coELi ad Tischnovitz 5. ordinis Cisterciensis in individuo
£oncessa. Svazek ten skládá se ze tří oddílů zvaných tomi a obsahuje ve
směs listiny jen kláštera Tišnovského, jeho statkův a práv se týkající.
Skoro všecky listiny zde přepsané zachovaly se v originále, takže obsa
hově je kopiář ten skoro úplně bezcenný, i postačí tudíž jen stručně
naznačiti jeho obsah. Oddíl první (tomus I) zaujímá prvních 62 listů,
z nichž fol. 1*—34* obsahuje opisy listin papežských a několik listin
biskupův Olomúckých; fol. 35*—38* nepopsáno. Na fol. 39* začíná
zvláštní oddělení nadepsané: § Specialia circa decimas, v němž zahrnuty
jsou listiny týkající se desátků klášterních ve Velké Byteši, v Hradčanech
a Výmyslicích. Listy 54*—62* jsou nepopsány. Tomus II zabírá dalších
88 listův, z nichž však jenom fol. 1*—51* jsou popsána; obsaženy tu
opisy rozličných listin králův Českých od XIII. až do konce XVII. stol.
Zbývající část rukopisu tvoří Tomus III, in quo contractus varii emptionum, venditionum permutationum et locationum circa bona terras et
proventus huius monasterii continentur. Jen prvních 30 listů tohoto
oddílu je popsáno. Obsaženy tu samé novější věci od XVI. stol, počí
naje. Ze starších časů je tu (fol. 16*"*) pouze list královny Konstancie
z r. 1240.2)

r) Srv. na př. Mährens allg. Gesch. IV, str. 376 pozn. 4 >aus einem
Tišnovicer Codex, den wir nicht auffinden kónnen.< — 8) RBM. I,
Č. 1011 = CDM. II, Č. 328 (ex origináli monasterii Tischnowicensis), Kopie
č. Č. H. III.
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Z listin, jež v diplomatáři moravském uveřejněny jsou s citátem
>ď codice Tišnowicensi* a pod., nalézáme v našem kopiáři pouze CDM. III.
č. 233, V. č. 33, 37, 39, 40. Vzhledem k této okolnosti mohl by snad ně
kdo namítnout), že Boček mimo tento kopiář znal ještě nějaký jiný, nyní
snad ztracený kodex Tišnovský ze XIV. stol., a z toho že čerpal listiny,
jichž v kopiáři našem není. Ale námitka taková ztrácí svoji oprávněnost,
uvážíme-li, že Boček uvádí celou řadu prastarých rukopisů a pramenů,,
jichž však nikdo kromě něho ani neviděl, i) Smíme tedy zajisté pronésti
domněnku, že také Tišnovský kodex ze XIV. stol., jehož se Boček do
volává, a jejž nadále chceme označovat) zkratkou CT^ nikdy neexistoval.2)
Pochybnost o existenci CT zůstane potud v platnosti, pokud nebude
uspokojivé vyřízena již svrchu položená otázka, jakým způsobem tak
rozmanité a kláštera Tišnovského se netýkající listiny mohly do něho
býti pojaty.
Je-li již způsob, jak se nám listiny tyto — podle Bočkova udání —
zachovaly, nemálo záhadný, zavdává i obsah i forma mnohých z nich
příčinu k pochybnostem o jejich pravosti nebo dokonce vybízí, ano nutí»
k úplnému zavržení.3)
II.
Rozbor listin kodexu Tišnovského.

Některé z listin CT lze sloučit) ve skupiny podle příjemců; aby
tedy výklad náš byl aspoň poněkud souvislý a přehledný, chceme listiny
ty rozbírati napřed, zachovávajíce při tom, pokud možno, postup chrono
logický, načež teprve pojednáme o zbývajících listinách, jež s ostatními
nemají žádné souvislosti.
A. Listiny týkající se proboitstvi sv. Petra v Brně,
(CDMľTTT^? ^
III. Č.j233; V. č.^33).

Král Václav I. udělil 7. pros. r. 1240 klášteru Tišnovskému právo
podací ke kostelu sv. Petra v Brně;4) mohly by tedy starší listiny
kostela toho se týkající v klášteře Tišnovském býti známy, a v okol
nosti, že by byly do CT přepsány, není nic závadného.
1. První z nich (CDM. I. č. 189), již Boček klade do r. 1Q844 jest
pouhý zlomek, o němž nelze mnoho říci. Skladba arengy jest však po
téhož listu je též v bezcenné jinak kronice kláštera Tišnovského, sepsané
r. 1645, rukopis Františkova Musea v Brně č. 658, fol. la—2«. —
Srv.
ČMM. 1878, str. 101. — Proti existenci takového kodexu ze XIV. stol, svědčí
též ta okolnost, že z listin obsažených v něm podle udání Bočkova není
ani jediná ze XIV. stol., ačkoliv z této doby jsou listiny Tišnovské dosti četné. —
3) Rozumí se, že míním zde pouze ony listiny, jež v kopiáři FM. 259 nejsou
obsaženy. — 4) CDM. II. č. 329 a 330.
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chybena.1) V kopiáři PM. 259 kusu tohoto není a, pokud vím, neexistuje,
kromé Bočkova přepisu žádná starší kopie. Mám za to, že zlomek tento
je padělkem Bočkovým, jemuž při jméně Z. prepositus patrně tanul na
mysli Suatobor Brunensis z listiny vévody Vratislava z r. 1078 pro
klášter Hradištský (CDM. I. str. 165).
2. Rovněž tak .mám i druhou, prý z r. 1088 pocházející listinu
(CDM. L č. 198) za moderní padělek, z následujících důvodů. Formule
pro salute animarum omnium meorum presentium et futurorum jest ne
slýchaná. Výraz cum rusticantibus — místo rusticis — jest nemožný,
neboť v žádné jiné listině nepřichází, za to však podobných participií
v platnosti substantivné se zálibou užívá Boček; tak na př. v jednom ze
zlomků Monséových z r. 1055 2) čteme bezprostředně po sobě v řeči
listin neslýchané tvary servientes (místo servitores), arantes (místo aratores), custodientes (místo custodes*, piscantes (místo piscatores). Pro
rčení terram ad tria aratra sloužila asi za vzor zakladací listina Vyše
hradská. 3) Snad i částečná obsahová shoda věty contoralis autem mea
Ztrezena addidit ortulanum Zizna cum orto locando ibidem s jedním
z tak zvaných fragmentů Monséových: dilectissima conthoralis addidit...
hortum4) není úplně bezvýznamná pro poznání padělatele. Zvláště pádně
svědčí pro autorství Bočkovo oblíbené jeho slovo ylariter v závěrečné
formuli. $)
3. R. 1197 daroval prý kníže Spytihněv kostelu sv. Petra ves Maloměřice. Také tato listina (CDM. I. č. 369) jest podvržena. Již obsah
sám nevzbuzuje mnoho důvěry, neboř Maloměřice od r. 1210 náležely
klášteru Zábrdovickému, a ze zakladací listiny tohoto kláštera lze souditi,
že před tím patřily markraběti Vladislavovi. 6) Po stránce formální jest
nápadný obrat, que iam iter etemum est ingressa, jehož Boček rád
užívá; srovnej na př. CDM. I. č. 189 (rovněž z CT pocházející) vitam
activam ingressos . . . dum eternam ingredi . . .7) Srovnáme-li konečně
syntaktickou stilisaci tohoto kusu se dvěma zlomky Monséovými CDM. L
č. 125 a 206, nabudeme nezvratného přesvědčení, že všecky tři kusy
mají jediného původce, a tím mohl býti jenom Boček.
|kDalší listina, CDM. IIL č. 233, týká se sporu kláštera Tišnovskéhď^ Albertem, proboštem u sv. Petra. Král Václav I. přes to, že
r. 1240 propůjčil klášteru právo podací k tomuto kostelu,8) sám po
několika letech neprávem udělil proboštství Svatopetrské knězi Alber
’) Podobný lapsus najde se i v jiných Bočkových padělcích; šrv. níže. —
«) CDM. I. čís. 149. — 3) CDM. I. č. 197. — *) CDM. 1. str. 115. —
5) Srv. ČMM. 1878, str. 80, 98, 102. — 6) CDM. II, str. 54: Possessiones* quas
frater noster spectabilis marchio Moravie contulit ecclesie Zaburdowicensi kec
sunt... Insuper villa* que vocatur Malomieritz* et (cum ?) omnibus eius appen
diciis et adiectis eo modo* quo mete sunt per venatores assignate* vicinis non
contradicentibus* cuius quiete possessione gaudet ecclesia Zaberdowicensis, —
t) Vzorem byla zde asi slova listiny Václava I. z r. 1240, CDM. II. str. 381,
iter universe carnis ingressa. — 8) CDM. II. č. 329, 330.
25*
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tovi, *) jenž se v této hodnosti připomíná již r. 1248.2) Klášter stěžoval
si na rušení svého práva nejprve u biskupa Olomúckého a pak i u sto
lice papežské. Auditor papežský Vilém rozhodl spor ve prospěch
kláštera. Rozhodnutí to obsaženo jest v instrumentu notářském daném
26. června 1256 v Římě,3) jejž Boček otiskl z opisu >z« codice Tišhovicensi in Museo Moravico*. Údajem tímto míněn jest patrně svrchu
již vzpomenutý kopiář FM. 259, v jehož první části (tomus 1) listina
tato na listu 26*—27* skutečně jest. OjravostLjeií nelze pochybovat i,
neboť obsah její jest dostatečně zaručen listinami jinými, jež se vesměs
zachovaly v originále.4)
5. Také potvrzovací listina Olomúckého biskupa Dětřicha daná
v Modřících 29. září 1205, z níž Boček — CDM. V. č. 33 — uveřejnil
pouze krátký regest, skutečně jest v kopiáři FM. 259, tomus L na
listu 15*—16*. Obsahem svým nezavdává žádné příčiny k podezření,
a také jinak proti pravosti její nelze nic namítati.

B. Listiny svědčící ŕddu Maltézskemu.
(CDM. I. č. ŠQ3; II. č. 65.)

Oběma těmito listinami potvrzuje se řádu Maltézskému držení vsí
Tišnova a Březiny. První z nich z r. 1168, znějící na jméno krále Vladi
slava I. (CDM. I. č. 303), již pro formulaci svou nemůže býti authentická.
Tak není stilisována ani jediná pravá listina krále Vladislava. Zejména
formule corfirmavi scripti mei pagina et sub anathemate venerabilis
patris mei Johannis Meraviensis episcopi v žádné jiné listině Vladisla
vově se nevyskytuje. Naproti tomu nacházíme nápadně podobný obrat
v jednom ze zlomků Monséových: et hec restitutio . . . facta est ex consensu ét sub sigillo domini Vdalrici ... n e c non sub anathemate reve
rendi patris Hizonis, Pragensis episcopi.ô) Rovněž tak užívání slova
amen v kontextu (!) jest v listinách Vladislavových naprosto neobvyklé
a tím podezřelejší, poněvadž jest ho stejným způsobem užito v jiných
dokázaných padělcích Bočkových.6)
Tvar Thusnou není odjinud dosvědčen. Vyskytuje se jenom v CDM. II.
č. 65 a ve variantu Thusnow v CDM. II. č. 236; oba ty doklady ne
mají však moci průkazné, protože pocházejí z listin čerpaných prý z CT.
Svědkové přijati jsou částečně z CDM. 1. č. 301, ostatní ód Criny počí
naje z CDM. I. č. 310. Udání časové pouze dle indikcí odporuje způ
sobu datování ve všech ostatních známých listinách Vladislavových obvyk
lému. Na základě všech zde uvedených námitek musíme prohlásiti tuto
listinu za padělek, a sice určitě za padělek Bočkův.
*) Viz CDM. III. str. 273. — *) CDM. III, str. 97. — 3) CDM. III. č. 233. —
4) CDM. III. č. 219 (Listina tato Bočkem nesprávně vročena do r. 1255, ve sku
tečnosti náleží do r. 1256); CDM. III. č. 242, 27ů, 282. — 5) CDM. I. č. 127,
str. 113. — 6) Viz na př. CDM. I. č. 127, str. 113, č. 149, srv. ČMM. 1878, str. 100.
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Totéž platí také o listině markrabí Vladislava z r. 1214,1) jež jest
konfirmací předešlé, ačkoliv proti formální stránce její sotva by bylo lze
uvésti nějakou závažnější námitku. Ale za to obsah této jako i předchozí
listiny nemůže býti správný. Kníže český Fridrich, potvrzuje r. 1183
řádu Maltézskemu všecky statky v Čechách a na Moravě 2), nečiní o Tiš
nově ani zmínky, a sotva jest pravděpodobné, že by o darování svého
otce byl pomlčel. Nejdůrazněji však — po stránce obsahové — proti
pravosti darovací listiny krále Vladislava i potvrzení markrabí Vladislava
svědčí zakladací listina kláštera Tišnovského z r. 1234. Ze znění jejího
určitě vychází na jevo, že Tišnov až do této doby byl majetkem zeměpanským,3) nemohl tudíž před tímto rokem náležeti řádu Maltézskému.
C. Listiny týkající se kláštera Želivského.
(CDM. I. č. 313; II. č. 233.)

Obě listiny musí býti určitě zavrženy. První z nich obsahuje zprávu
o směné mezi Ranožirem a klášterem Želivským. *) Po stránce formální
vytýkám v ní především pro Bočka karakteristické užití slova amen
v kontextu.5) Korroborace jest patrné napodobena dle CDM. I. č. 359,
jak lze z následujícího srovnání vidéti:
(CDM. I. d. 313)
Igitur ne de prememorato concambio
silve etpredii prodictorum scrupulus
aliquis valeat exoriri, huic pagine
inserere dignum duxi coram te
stibus atd. . ..

(CDM. I. C 359)
Porro ne de prememorata emptione
medietatis supradicte ville Rouni
scrupulus aliquis contra fratres
hospitalis predicti valeat exoriri*
huic etiam pagine inserere dignum
duxi, quod. ..

Ale podivným způsobem padělatel neporozuměl své předloze;
správné měla by vazba jím užitá zníti: ipsum (sc. concambium) inserere
dignum duxi anebo podobné. Závažnější nesprávnost obsahuje ustano
vení, že desátky mají náležeti dědičně opatu!6) Jiným důkazem podvrženosti jest, že listina jest datována in colloquio generali in Brunna^}
CDM. II. č. 65. — 2) CDM. 1. č. 331. Také v potvrzovací listině téhož
knížete z r: 1186 (CDM. I. č. 341) není o Tišnově ani zmínky. — 8) CDM. II.
str. 274: monasterio, quod Porta Celi vocatur,----- dedimus fundum et locum
in Thusnovich, ubi deo in perpetuum serviant, quem fecimus certis limi·
tibus dis tingui ab aliis possessionibus nostris adiacentibus, ne
in posterum aliqua inde superveniat dubitacio, unde prefatum monasterium
possit gravari vel inquietari. — 4) Listinu tuto prohlásil již Šembera, Paměti
a znamenitosti města Olomouce, str. IX. pozn. 1 za podezřelou. — 5) Srv.
doklady výše při rozboru CDM. I, č. 303 uvedené. — 6) Decimas vero predii
colliget abbas et habebit iure hereditario in perpetuum (CDM. I. str. 289). —
7) Nápadno jest, že také jiný Bočkův padělek z r. 1197 [CDM. I. č. 3721 da
tován jest ^in castro Brunensi in colloquio nobilium*; srv. Sembera v CČM.
1875, str. 80.
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*
neboť první obecný sném na Moravě, o němž máme bezpečnou zprávu,
držán byl teprve r. 1254 v Brně.1)
Z přednesených námitek vyplývá, že ani druhá listina, daná
v Olomouci v lednu 1233 (CDM. II, č. 223), jež jest konfirmací pře
dešlé, nemůže býti pravá. Ve formuli korroborační vytýkám rčení hec
omnia, et singula in hiis litteris per articulos specialiter expressa^ jež jest v listině z první polovice XIII. stol, prostě nemožué.
Konečně svědčí proti možnosti, že by obě zde uvedené listiny byly
pravé, velmi důrazně listina krále Václava I. z 25. srpna 1233, jež jest
zachována v originále, a o jejíž pravosti nemůže býti žádné pochyb
nosti.2) Zde vytčeny jsou meze lesa Borku, o němž obě předešlé listiny
jednají, a dále se z ní dovídáme, že o zboží toto byly mezi klášterem
Želivským a syny moravského velmože Wolframa spory, jež král rozhodl
ve prospěch kláštera. Při tom podotýká král sice, že klášter predium
illud Bořek ... per sententiam recolende memorie patris nostri obtinuit,
ale o obou svrchu uvedených listinách nebo aspoň jejich obsahu není tu
ani zmínky. A ještě nápadnější jest, že Boček v regestu k této listině
praví Wenceslaus tex Boemiae restituit monasterio Siloensi bona a fiilis
Wolframi et Ranožiri. . . ablata^ kdežto jméno Ranožir v celé li
stině vůbec nepřichází. Čeho Boček tímto naivně drzým zfalšováním re
gestu chtěl dosíci, jest jasno — chtěl zachránit! obě padělané listiny
předešlé. Text listiny za tím účelem zfalšovat! nemohl vsutím jména
Ranožirova,3) vsul je tudíž do regestu, aby v používateli svého diplomatáře vzbudil domněnku, že tato listina s oběma jeho padělky souvisí.

D. Listiny týkající se města Bruntála..
[CDM. II. č. ÔÔ a 222.]
Obé listiny spolu velmi těsně souvisí, druhá jest konfirmací první.
V první z nich, jež jest dána 30. prosince 1213, potvrzuje král Pře
mysl I. založení města Bruntála a výsady obyvatelstvu jeho od markrabí
Vladislava propůjčené. O tom, že Bruntál někdy před r. 1223 byl vy
sazen na právě německém, jsme zpraveni docela bezpečně z listiny krále
Přemysla I. dané r. 1223 městu Uničovu.4) Přes to však uvedená listina

x) CDM. III. č. 205, str. 181. {in colloquio generali). Starší zmínku o sněmu
obecném na Moravě nacházíme sice již v listině markrabí Vladislava dané prý
r. 1215 klášteru HradiŠtskému u Olomouce [CDM. II. str. 78, curiam nostram
sive colloquium nobis cum nostris baronibus in Znoim celebrantibus^ ale listina
ta padělána byla teprve na konci XIII. stol, (podle Šembery kolem r. 1270). —
2) CDM. II. č. 211. — 3) Ke zfalšování textu listiny nemohl se odvážiti, jednak
protože listina byla známa Palackému, od něhož Boček opis její obdržel, za
druhé, že již dříve otištěna byla Pelzlem, Karl IV. II. 436. — 4) Viz CDM. II.
č. 145, str. 148: Item in summa idem ius meidburgense et easdem consuetudines,
quas habent cives nostri de Froudental eisdem misericorditer volumus indui·
gere. Na základě této zmínky Boček zhotovil svrchu řečenou listinu pro
Bruntál.

Kodex Tišnovský.

367

pro Bruntál nemůže býti pravá a musí býti zavržena z několika příčin.
V kopiáři FM. 259 jí není, a to právem, neboť se netýká kláštera
Tišnovského. Také si nelze dobře vysvětliti, jaký zájem klášter Tišnovský
mohl míti na tom, aby — kdybychom chtěli připustit! existenci domně
lého CT ze XIV. stol. — listinu tuto do svého kopiáře pojal. Dále jest
nápadno — a to je snad nejzávažnější námitka — že listina tak důle
žitá nikde jinde se nezachovala, že neznáme žádné starší kopie její, a že
v pozdějších listinách nikde nečiní se o ní ani zmínky. To vše platí
také o konfirmaci této listiny, CDM. II. č. 222. Kromě těchto čistě
vnějších důvodů vybízí též stránka formální k rozličným pochybnostem.
Stilisace formule promulgační: Innotescat igitur vobis civ es dilecti
nunc et in posterům jest v listinách krále Přemysla I. naprosto neslý
chaná; rovněž tak obrat novum et honestum institutům jest, mírně ře
čeno, podivný. Obrat ratum maneat.. . in singulis articulis
quemadmodum in prefati fratris nostri pagina latissime expressům legitur neodpovídá řeči listin první polovice XIII. stol., ale shoduje se
s některými Bočkovými padělky.1) Vše to jistě stačí k zavržení této
listiny.2)
O druhé listině z r. 1233 (CDM. II. č. 222), v níž královna Kon
stancie spolu se svým synem markrabím Přemyslem potvrzuje předešlé
privilegium, není mnoho říci. Formule exhibita nobis humilis petitio dilectorum civium de Uredendal continebat* pokud vím, se z českých
listin XIII. stol, doložiti nedá. Také formule Et ut hec omnia et singula
in hoc privilegio per articulos specialiter e xpr e s s a tempore
vite nostre rata . . . permaneant v žádné listině markrabí Přemysla nebo
královny Konstancie se nenajde.3) Kdyby však ani těchto důvodů ne
bylo, již ta okolnost sama, že listina tato není odjinud známa, musila
by — jak jsme již dříve řekli — býti dostatečnou příčinou k jejímu
zayržení.

E. Listiny týkající se města Bzence a Břeclavě.
[CDM. II. č. (54, 146, 147; — CDM. II. č. 148.]
Také tyto čtyři listiny pokládám za moderní padělky, nicméně při
znávám zcela otevřeně, že důvodů vnitřních, jež by pro odsouzení jejich
tak nezvratně svědčily jako u listin předešlých, nedovedu uvésti. K za
vržení jejich nutí mě však okolnost, že texty jejich odnikud jinud ne
známe než z fingovaného CT. Snad by se v tomto případě úsudek můj
mohl zdáti upřílišeným — ale případy svrchu probrané jistě k němu
dávají právo.

x) Srv. svrchu o CDM. II. Č..223 a níže o CDM. II. č. 222. — 2) Podotýkám
ještě, že seznam svědků dělán jest podle CDM. II. č. 61 a 62 s částečným
použitím č. 57. — 3) Jenom v CDM. II. č. 223 vyskytuje se táž formule s ne
patrnými změnami, ale listina tato jest opus Bočkovo, jakož svrchu do
kázáno. —
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Pro listinu markrabí Vladislava z r. 1214 (CDM. II. č. 64) byla
patrně padělateli vzorem listina krále Přemysla I. z r. 1223 pro město
Uničov,1) svědkové děláni podle listin CDM. II. č, 61 a 62; Protiua dc
Vniczoue přejat jest z nepravé sic, ale nicméně staré listiny markrabí
Vladislava pro klášter Hradištský.2) Po stránce formální vytýkám obrat
můro fořti construere. V listině z r. 1223, v níž prý královna Konstancie
darovala Bzeneckým jisté vinice, ukazuji zvláště na slova volentes cives
nostros dilectos de Bysinze... pristinum in státům ymmo iuxta posse
in commodiorem constituere, a upozorňuji, že slova ymmo Boček užívá
se zvláštní zálibou.3)
Arenga listiny krále Přemysla z r. 1223 témuž městu svědčící
(CDM. II. č. 147) nemá smyslu4) a je patrně psána pod dojmem arengy
pravé listiny téhož krále pro město Uničov.5) Obrat quod [sc. privilegium]
temporis et ignis iniuria non modice lesům exiitit srovnej s podobným
z falešných zlomků Monséových: quin immo humore et macerie non
modice lesa cernebatur^) Také slova in restaurum a per decennii
curriculum vyjímají se v listinné řeči XIII. stol, příliš neobvykle.
Poslední listina z této skupiny chce býti mandátem krále Přemysla L
Od tohoto panovníka zachoval se v originále pouze jediný mandát, tý
kající se kláštera Břevnovského.7) Srovnávaje stilisaci obou, nemohu
mandát CDM. II. č. 148 uznati za pravý. Obsahujeť jednak passus: ad
instantem intercessionem karissime coningis nostre Constancie^ jenž by
!) CDM. II. č. 145. Listina tato byla též podkladem jinému Bočkovu
padělku: mandátu markrabí Vladislava z r. 1213 (CDM. II. č. 59 = RBM. I.
Č. 545), jehož opis podle Bočkova udání zachoval se prý v archivu města Olo
mouce, kdež však ho není. Mandát tento jest adressován Protiue prefecto de
Vnisoue. V podvržené listině kláštera Hradištského z r. 1215 (starém to pa
dělku z konce XIII. stol.), uvádí se Protiwen Vniczow, a odtud vzal jeho
jméno padělatel mandátu, o němž jednáme; ale jako prafectus Protiwen do
svědčen není. Hlavní důkaz pro podvrženost uvedeného mandátu spočívá
v jeho obsahu. Pravíť se v něm. > Theodoricus advocatus noster... humili voce
supplicavit' quatinus privilegii nostri' quod a nobis habere noscitur' continen
tiam^ et articulum^ de silva circumiacente extirpanda ... lucidius et dili
gentius diffinire dignaremur.* Naproti tomu z privilegia krále Přemysla I.
daného Uničovu r. 1223 jest viděti, že UniČovští dostali od markraběte Vladislava
rozličná práva, mezi jiným asi r. 1213 právo káceti dříví v lese zeměpanském, že
však nedostali listiny na tyto výsady (notum facimus...' quod nos idem ius
et eandem per omnia libertatem' quam frater noster Wadizlaus... quondam
marchio Moravie concessit dilectis civibus nostris de Vnisow . . . eandem
ipsis... duximus... concedendam et in scripto autentico solempniter redigendam'
CDM. II. str. 147). Pro datum mandátu bylo padělateli následující místo pri
vilegia Přemyslova za pomůcku: Item silvam quam acceperunt exstirpandam
ad XXX annos, de quibus iam decem preterierunt' eisdem concedimus.
— 2) CDM. II. str. 77 — 3) Viz na př. CDM. II. č. 60 ymo precipientes (z CT.);
jiný doklad ve zlomcích Monséových CDM. I. č. 157 atd. —
Arenga ta zní:
Provide ac laudabiliter per prodecessorum instituta et ordinata inconvulsa
quoque conservare et tueri regie sane est maiestatis; po predecessorum by
se musilo doplniti privilegia nebo pod. — 5) CDM. II. č. 145. — 6) CDM. I
č. 157. — 7) RBM. L č. 621 (bez data; podle Erbena kol. r. 1220).
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byl v mandátu docela zbytečný, a naopak schází mu vlastní formule
rozkazovací mandamus quatinus dictos cives non molestetis nihil ab eis
ratione thelonei recipicntes nebo podobné. Výraz notum et mandatum
esse volumus ve spojení s následujícími vétami nemá analogie v celém
moravském diplomatáři.
F. Listiny tykající se kláštera Tišnovského.
[CDM. II. č. 304; V. č. 37, 39, 40.]

Okolnost, že listiny pro klášter Tišnovský uvádí Boček z Cf nemá
do sebe nic závadného, přece však první z nich nemůže býti pravá.
Z listiny té (CDM. II. č. 304) se dovídáme, že Jimram z Medlova da
roval prý r. 1238 klášteru Tišnovskému desátky z dolů u hradu Zubersteina. Ale podivným způsobem král Václav, potvrzuje r. 1239 a 1240
všecky statky kláštera Tišnovského,1) nic o tomto darování neví.. Formule
Et hec collatio facta est in manus... accedente favorabili ad hoc consensu illustris domini mei Premizl připomíná mi podobné místo ze
zlomků Monséových: Et hec restitutio . . . facta est ex consensu atd.2)
Ostatně naskýtá se obrat ten i v jiných padělcích Bočkových. Naprosto
nesprávna a v pravé listině nemožná je titulatura Constancie^ quondam
regine Bohemorum, za života královnina. Konečně se pohřešují v této
listině svědkové. Ze všech těchto důvodů pokládám ji za padělek, a sice
za padělek moderní, protože, kromě Bočkova, není žádného staršího
přepisu jejího.
Další tři listiny papeže Bonifáce VIII. z r. 1295 jsou všeho podezření
prosty, y první z nich dané v Římě 5. prosince 1295 (CDM. V. č. 37),
potvrzuje papež klášteru všecky svobody a immunity. Listina tato ne
zachovala se v originále, nachází se pouze v kopiáři FM.
tomus 1
na listu 7^ — 8^· Odtud ji patrné otiskl Boček. Obsah ani forma její
nedává příčiny k námitkám. Také následující listina téhož papeže
z 9. prosince téhož roku (CDM. V. č. 39), v níž papež scholastikovi
Olomúckému nařizuje, aby pečoval o vrácení statků klášteru Tišnov
skému odcizených, nevzbuzuje žádných pochybností o své pravosti. Text její
nacházíme pouze v kopiáři FM. 259 na listě 8^ -b. Tamže na listě 8^ —9^
jest přepis třetí listiny papeže Bonifáce VIII. dané 16. prosince 1295.
Stejné jako obé předešlé otiskl ji Boček (CDM. V. č. 40) z tohoto
opisu, neboť jiného textu jejího neznáme. Také tuto listinu považuji
jako obě předchozí za pravou, ani formálních ani obsahových námitek
proti ní není.
i) CDM. II. č. 306, 330. — 2) CDM. I. č. 127, str. 113. Ostatně s formulí
Et hec collatio facta est in manus... srv. následující místa z CDM. II. č. 193
(rovněž z CT): dedimus ipsis in manus...; Traditum vero in manus Arnoldi atd.
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G. Ostatní listiny.

Ostatní listiny, při nichž v diplomatáři moravském udán jest CT
jako pramen, nelze rozděliti na skupiny, pročež pojednáme o nich
v pořádku chronologickém.
Listina z 13. března 1229 (CDM. II. č. 192) jest vlastné pouhý
regest; po stránce formální je tudíž téžko néco vytýkati; uvádím jenom
to, že slova ad prefati Wiberti meritorum exigentiam zní neobvykle.
Podivno jest, že zde jsou vynecháni svědkové, ačkoliv si je Boček
v jiných případech z pravých listin znamenitě dovedl konstruovat!.
O dolech v Koverníku, jež dle této listiny proboštství sv. Hippolyta na
Hradišti u Znojma byly propůjčeny, nikde jinde zmínka se nečiní. Tuto
i následující listinu z 15. března 1229 (CDM. II. č. 193) pokládám za
padělanou. Hlavním důvodem pro jejich zavržení jest mi pramen, z něhož
prý pocházejí. Totéž platí o mandátu krále Přemysla I. z 18. března 1229
(CDM. II. č. 195)·, ačkoliv po stránce formální není závažnějších ná
mitek ; věcně však tato listina do CT nenáleží.
Velmi zajímavý pohled do dílny Bočkovy poskytuje druhý mandát
krále Přemysla z 18. března 1229 (CDM. II. č. 196). Listina tato uve
řejněna jest v RBM. I. č. 743 s poznámkou *
E cod. ms. Tisnovicensi
copia in Museo Bohemiae
,
*
avšak v CDM. II. str. 213 jest uveřejněna
s poznámkou »Copia in archivo Olomucensis curiae
.
*
Který z obou
údajův jest správný? Či máme tu dvě rozličné kopie téže listiny?
Záhadu tu velmi jednoduše nám vysvětluje Bočkův přepis chovaný
v zemském archivu moravském pod čís. 7997 (ve sbírce Bočkově),
kdež jako pramen jest označen *cod. Tischnovicen. wď.«1) Odtud po
řídil Palacký pro diplomatář musejní přepis, jehož dovolává se poznámka
při RBM. I. č. 743, a na přepisu tomto poznamenal, že jej opsal ^e cod.
Tischnowicensi ms. in apparatu cod. dipl. Moraviae.
*
Je tudíž kopie
Palackého odvozena z Bočkovy a nikoli z nějakého CT přímo. Teprve
později — snad až mezi tiskem — přeložil Boček listinu tuto do archivu
města Olomouce, protože jest adressována iudici Olomucensi. Ale v ar
chivu Olomúckém jí není.2) Kromě toho jsou podstatné důvody jiné,
pro které musí býti označena za novověký padělek. Některé pronesl
již Šembera,3) nověji pak Prásek, jehož úsudek zde podávám: >Co se
tkne podezřelosti, zakládáme ji především na jménech osad Lasech a
Hodolany. Lazce (Lasecz) byly do roku 1298 ostrovem, na němž byl
mlýn a 8 zahradníků. A tento ostrov celý, jakožto své komorní zboží,
král Václav II. roku jmenovaného vzdal konventu sv. Kláry. — A jakož
*) Je tomu již několik let, co jsem tuto kopii měl v ruce, ale, pamatuji-li
se dobře, jest udání E cod. Tischnov. ms. přetrženo tužkou, a místo něho při
psáno ono označení, jež jest v CDM. II. str. 213 otištěno. —
Již Bischoff
marně ji hledal. Nejstarší listina archivu tohoto vůbec pochází teprv z r. 1261.
— 3) Paměti a znamenitosti města Olomouce, str. 17. Ostatně srv. o této li
stině též Rössler, Deutsche Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren II.
str. CXII v pozn. a Bischoff, Deutsches Recht in Olmütz str. 3—4.
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nelze mysliti, aby královský sudí aneb purkrabí Olomúcký by se byl
opovážil toto zboží královské jinak spravovat! než ostatní, tak véru nápadno by bylo, aby k vůli osmi zahradníkům byl král zvláštní nařízení
vydával. Hledíc pak ke jménu Hodolany, odvodíme-li je od osobného
Odolán, bude se nám vidéti takořka neuvěřitelno, aby se již r. 1229
bylo psalo ,H-odolany* místo ,Odolaný*. K tomu však přidává se velice
důležitá véc jiná, že ves dnes Hodolany jmenovaná nejspíše ani ,Odolany*
ani .Hodolany* neslula, neboť marně kromě tvaru v této podezřelé li
stině sháněli jsme se po nějakém dokladu. Naopak vyskytuje se r. 1258
Hodená iuxta pontem Olomucensem^ 1275 Hodinan (dvakráte), 1276
Hodinan, 1280 Hodynan, 1305 Hodina^ 1327 Hodinan?) A ves ta
již r. 1258 byla majetkem kostela olomouckého. — Jakkoli bychom tedy
říci mohli, že r. 1229 Lazce i Hodolany byly královským zbožím, nezdá
se býti dosti příčiny, proč by král — maje přece ještě více jiného
zboží královského v okolí olomúckém — jen o tyto dvě osady byl pe
čoval, aby se jim neublížilo právem Magdeburským. Ale mnohem více
zaráží nás novotvar JIodolany\ kdežto ves ta tuším prvotně *Hodoňany<
(srv. Hodonín, Hodonice) slula. To vše nutká nás listinu z r. 1229 po
kládat! za podvrženou.« 2)
Podle další listiny z r. 1229 (CDM. II. č 197) byla by darovala
královna Konstancie klášteru Kónickému tři vinice v Medlově. Nehledě
k tomu, že o těchto vinicích nemáme žádných jiných zpráv, že by tyto
vinice byly vskutku majetkem kláštera, nelze listinu tuto pokládati za
pravou již z té příčiny, že jí schází formule korroborační s ohlášením
pečeti a zvláště svědkové, že nemá tudíž právě těch součástí, jež
dodávají listině moci průkazné. Původ její z CT za těchto okolností
podezřelost její jenom zvyšuje. Z téhož důvodu zavrhuji též listinu krá
lovny Konstancie pro klášter Doubravnický z října 1233 (CDM. II.
č. 236). Obě listiny vykazují po stránce stilistické velmi těsnou pří
buznost, ale neshodují se s jinými listinami královninými, a protože
listina Doubravnická, jmenujíc probošta Vojtěcha, obsahuje omyl, jehož se
mohl dopustit! pouze novověký padělatel,3) nutno obě považovat! za
padělek moderní.
Následující tři listiny z r. 1237 (CDM. II. č. 286» 287, 288) věcné
spolu souvisí, týkajíce se vzpoury markrabí Přemysla proti králi Václavovi I.
Jsou to mandáty svědčící různým příjemcům, kteří s klášterem Tišnovským neměli žádného spojení, a na tom právě zakládá se podezření
proti jejich pravosti. Jeť jistě málo pravděpodobno, že by v klášteře
Tišnovském ve XIV. stol, byli sobě mohli opatřiti texty mandátů z první
polovice XIII. stol., a dokonce texty mandátů svědčících docela jiným
příjemcům v záležitosti, jež se kláštera nijak netýkala. Jiných, věcných
námitek proti těmto třem kusům nelze uvésti, neboť nelze popírati

n CDM. III. str. 252; IV. str. 165, 167. 173, 241; V. str. 179, VI. str 276.
— 2) K. Prásek* TovaČovská kniha ortelů Olomuckých, str. VI. pozn. 1. —
a) O tom přinese Č. Č. H. zvláštní pojednání jiného přispěvatele.
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možnost, že markrabí, stroje se k válce, vybízel své poddané, aby ho
podporovali a činili přípravy k obraně; ale že by se uvedené tři man
dáty mohly považovat! za authentické toho doklady, nelze uvěřiti, po
něvadž pocházejí z fingovaného CT. Dokázaná podvrženost jiných z téhož
pramene čerpaných listin je dostatečným důvodem, abychom mohli
podezřívat! i tyto, a to tím více, že v CDM. II. č. 236 naskýtá se
Bočkovo oblíbené slůvko jmo a v CDM. II. č. 238 slova necnon
a dinoscitur^ jichž Boček rád užíval. Pro důkladnější posouzení formální
stránky těchto tří kusů není srovnávacího materiálu.
Padá tedy zase celá řada listin moravského diplomatáře. některé
jsou jistě fabrikáty Bočkovými, o jiných jest to velmi pravdépodobno.
A co jest nejhorší, zbývá vždy ještě jistý pnčpt listin, o nichž mám
podezření, že autorem jich jest Boček. O tom však jindy.

O Prokopu Divišovi.
Podává E, Albert.

František Pelzl ve svých »Abbildungen böhm. Gelehrten« uvádí,
že Prokop Diviš se narodil v Žamberce dne 2. srpna léta 1696. Odtud
přešlo udání to v přečetná pojednání Diviše se týkající. V Žamberce
samém držela se stará povést, že otcovský dům Divišův byl v lukavské
ulici na místě nynějšího N. C. 58.
Avšak už od delšího času bylo známo, že matrika křestní, na faře
Žamberské chovaná, s udáním Pelzlovým se nesrovnává; když se v ní
hledalo, shledáno, že se 2. srpna 1696 nižádný Diviš nenarodil, ba ani
žádný Divišek. Zvěčnělý pan prvoděkan Žamberský P. Karel Chotovský
vypsal už před lety seznam všech Divišů a Divišků, kteří v kollatuře
Žamberecké mezi lety 1689 a 1709 pokřtěni byli, ale nebylo možná říci,
který to z nich je identický se světoznámým vynálezcem hromosvodu.
Nebyloť odnikud známo, jak Diviš, jenž se Prokop nazýval jménem
klášterním, při křtu svátém byl pojmenován, a nebylo tudíž možná přes
omyl, Pelzlem spôsobený, pravdy se dohledati.
Před lety poprosil jsem pana archiváře moravského Vincence Brandla,
aby dal laskavě pátrati v archivé kláštera Luckého, v Brně chovaném,,
zdali by tam nebylo možná, na pravou stopu uhoditi.
S velikou ochotou bylo mi vyhověno, a vypsána mi udání z pramene
vzácného. Jesti to »Catalogus canonicorum Praemonstratensium, Lucae
professorum ab anno 1659—1784, ab Isfrido Müller, Lucae professo,
secretario abbatis et archivario, confectus Lucae anno 1784«, kdež r. 84
se čte, že Procopius Divisch, Bohemus Senftenbergensis, narozen 1697,
1. Aug.
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I toto udání se nesrovnávalo s matrikou Žamberskou; a i tohoto
■dne a roku nebyl v Žamberce narozen neb pokřtěn nižádný Diviš ani
Divišek.
Stejně vzácná data poslal mi pan archivář Brandl z denníku opata
Luckého Wallnera: >Vincentii Waliner, ábbatis Lucensis (1712 — 1729)
třes tomi«, avšak ani z těchto dat nevyšlehl ani nejslabší paprsek světla
na původ Divišův.
Z pramenů Žamberských vyšla věc dosti podivná na jevo. V knihách
gruntovních se ovšem našlo, že na čís. 58. seděl od r. 1673 Václav
Diviš, avšak tento zemřel už před r. 1692 a zůstavil vdovu Dorotu a
dcerušku, syna však žádného, a jak ze seznamu všech osob Žamberských
(Paměti žamberské, pag. 219: »vdova Diviškova a 1 dítě«) z r. 1692
vychází, nebylo tehdá vůbec nikoho, jenž by se byl Diviš neb i Divišek
jmenoval, jmenované dvě osoby ženské vyjímaje; s tím se srovnávají
i všecky další seznamy od 1692 až hodně za 1700. I bylo souditi, že
Prokop Diviš vůbec ze Žamberka nebyl.
Avšak ježto ve všech udáních Diviš buď sám se Žamberským
jmenuje, aneb od jiných tak je zván (Boemus Senftenbergensis), měl jsem
za to, že aspoň pochází z kollatury Žamberské. Divišové a Diviškové
toho času byli v Helkovicích, Kameničné, Pěčíně. Jedna a táž osoba
zove se tu Divišem, tam Diviškem, takže bylo v matrikách i knihách
gruntovních dost a dosti osob, na které se mohlo hádati. Já sám pro
hlížel jsem matriky i snubní i úmrtní, maje za to, že po vyloučení všech
oněch Divišův a Diviškův, kteří buď zde zemřeli, buď zde se oženili,
zbude malý počet osob, mezi nimiž by bylo hledati Diviše onoho, jenž
dostal klášterní jméno Prokop. Už při této práci pozoroval jsem, že to
jest nejspíše Divišek Václav z Helkovic. S tím se srovnávala i data
purkrechtní.
Tu pojednou obdržel jsem v letě 1896 od pana řídícího učitele
Košvance ve Znojmě zprávu, že v gymnasiu Znojemském je skutečně
zanešen Václav Diviš Bohemus Senftenbergensis. A tím vše rázem roz
luštěno.
Shledáváť se ve Znojmě prastaré album gymnasijní, v němž bývalí
žáci ústavu zaznamenáni jsou. Jdeť až k r. 1716. A právě v tomto
posledním roce uveden jest mezi žáky třetí třídy (»grammatistae«):
»Wenceslaus Dibisch, Boemus, Senftenbergensis Praem.« V Žamberských
matrikách není žádného Diviše Václava, jenž by se byl narodil ku konci
věku 17. a z počátku věku 18. Ovšem jsou tam čtyři Václavové
s příjmím Divišek. Jeden Václav Divišek narodil se v Pěčíně r. 1689,
druhý taktéž v Pěčíně r. 1692, třetí v Helkovicích r. 1698, čtvrtý
v Pěčíně r. 1702.
Prokop Diviš je patrně identický s třetím. A sice především z toho
důvodu, že zemřel r. 1765 ve věku 67 let, a byl tudíž patrně narozen
r. 1698. Za druhé i proto, že se Prokop Diviš sám a všude nazýval
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i úředně všude nazýván byl Senftenbergensis, Žamberák. Tak činit!
mohl jen Václav Diviš rozený v Helkovicích.
Již roku 1547 dal totiž Jan z Pernštejna Žamberským právo, aby
si koupili »čtyři dvory ve vsi Helkovickej, zejména Pavelků, Fruštuků,
Komínků a Pytlíků«. Když se později obec Žamberská pustila do veli
kého právního sporu s vrchností (Paměti Žamberské, sešit II., p. 154)
a při tom i k tomu poukázáno, že t. zv. dvůr Henkovský z pobraných
prý oněch čtyř statků složen byl, dolíčil zástupce vrchnosti, že ony čtyři
dvory bývaly na levém břehu Orlice, kdežto dvůr Henkovský a pozemky
k němu patřící jsou na břehu pravém. Žamberečtí koupili tudíž celé ony
pozemky, které jsou hned »za fabrikou« a které k městu přiléhají;
jiných usedlostí na levém břehu Orlice ostatně v Helkovicích vůbec ani
není a býti nemohlo, ježto řeka teče pod samou skalou a jen na pravé
straně se rozléhá rovina, na níž Helkovice vystavěny. Na pozemcích,
které ke čtyřem oněm dvorům patřívaly, povstala během času na levém
břehu Orlice za fabrikou celá ona řada chaloupek a domů, kterým se
nyní říká »Betlem«. A mezi těmito jest jedna, která r. 1698, když se
Václav Divišek v Helkovicích narodil, patřila skutečně Diviškům.
V purkrechtě Helkovském fol. 118. zaznamenáno, že číslo 11. (čís. 46.
josefínského katastru, nynější žamberské číslo 482.) roku 1688 koupil
Jan Divišek, že roku 1715 od vdovy po něm usedlost koupil syn Jan
Divišek, že r. 1752 koupil od otce Jana Václav Divišek, r. 1797 od
otce Jana Josef Divišek, r. 1806 od matky Rozálie vdovy syn Jan Divišek. R. 1813 vyměnil Jan Divišek tento svůj grunt za statek čís. 4.
v Helkovicích, jenž se od té doby zval »u Divišků«. Starý grunt
Diviškovský, jak dolíčeno, byl, však zahradnický grunt č. 11. — Posud
jsou Diviškové v Helkovicích.
A hle! V matrice shledáváme skutečně, že Václav Divišek na
rozený 26. března roku 1698 v Helkovicích byl z otce Jana a matky
Anny. Srovnává se tudíž všecko dokonale a o původu Prokopa Diviše
už nemůže býti pochybnosti pražádné. Narozen na půdě před věky
Helkovické, později a nyní žamberské a pošel z rodiny, která posud
v Helkovicích žije; otec jeho byl onen Jan, jenž r. 1688 koupil nynější
N. C. 482 k Žamberku patřící.
V Žamberské matrice snubní sňatek Jana Diviška s matkou Annou
zanešen není; byliť podle toho oddáni někde v jiné kollatuře a na jiném
as panství, odkud asi matka Anna pocházela. O předcích Václavových
i. e. Prokopových nelze tudíž ničeho povídati. Zdá se však, že Anna
byla druhou manželkou Jana Diviška. Jeť totiž v matrice křestní za
znamenán r. 1691 narozenec Jan Divišek, syn Jana a Doroty; pak jsou
zaznamenány děti Jana Diviška a ženy Anny a sice tyto: r. 1698 Václav,
1699 Rozina, 1703 Mariana, 1707 Běta. Ježto dle purkrechtu usedlost
Diviškovu od vdovy převzal syn Jan, jak nahoře pověděno, nemohl to
býti jiný, než onen, jenž se roku 1691 narodil; a otec jeho byl tudíž
v prvém sňatku ženat s Dorotou.
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Zbývá snad ještě malá otázka. Jak se dostal asi Janův syn Václav
na studia do Znojma? Album gymnasia Znojemského uvádí, jak se roz
umí, i jména professorův, a tu řečeno: > Annus 1716 sub rectoratu R. P.
Henrici Dussik«. Rodina Dušíkův byla v Žamberku usedlá a tuť snadno
možná, že i R. P. Henricus Dušík pocházel ze Žamberka a s Divišky
nějak byl v příbuzenství.
Z dalších osudův Diviškových uvádím to, co jsem od veledůstojné
arcibiskupské konsistoře Olomúcké se dověděl.
»Officium Archiepiscopale, matricis sacrarum functionum inspectis,
invenit haecce. a) pag. 663 adnotatum est: Fr. Procopius Divisch, Boe.
Senfftenbergensis Praemonstratensis, Lucae prof. obtinuit die 22. Septem
bris 1724 Olomucii sacrum ordinem subdiaconatus. b) pag. 406 haecce
sunt verba: 22. Septembris 1725 Fr. Procopius Divisch Boe. Senfften
bergensis Praemonstrat. Lucae prof. recepit Olomucii sacrum ordinem
diaconatus, c) pag. 553 ita: 29. Septembris 1725 Fr. Procopius Divisch,
Boe. Senfftenbergensis, Lucae prof. Praemonstrat, promotus ad sacrum
presbyteratus ordinem.«
Z diaria opata Wallnera, kde také zaznamenáno, kterého dne
»frater Procopius« byl ku svěcením do Olomouce posýlán, vyjímám ještě
tato data:
»30. Nov. 1720 professionem emisit frater Procopius (tom. II),
8. Dec. 1726 primitias habuit P. Procopius Lechovicii (tom. III, p. 85),
15. Jun. 1729 P. Procopius philosophiae professor nominatus (ib. p. 129).«
Konečně z katalogu, jejž pořídil Isfridus Muller dokládám o Divišovi
to, co stojí v rubrice »obedientiae« :
»Poenitentiarius Lechovicii, Philos. et Theol. Doctor et Professor,
Prior, administrator curatus Prendicii, insignis mechanicus, electricae pro
motor et auctor instrumenti musici praecipui.«

DROBNEJŠÍ ČLÁNKY.

7. Příspěvek k dějinám panství řádu Maltézského na Hor.
Královicích. Městečko Hor. Královice, které r. 1571 za velkopřevora
Václava Zajíce z Hasenburku koupí stalo se majetkem řádu Maltézského
v Praze, bývalo oblíbeným sídlem kommendatorů téhož řádu, z kteréž
příčiny zámek Hornokralovický slul a posud prosté sluje »Kommenda«.
Řád tento držel H. K. do r. 1805. Z doby panství rytířů Maltézských
na H. K. dochoval se na naše dny urbář, složený německým jazykem
za kommendatora Ferd. hrab, z Herbersteina roku 1697. Mimo úvod
obsahuje 12 statí, v nichž vylíčeny jsou záležitosti patronátni a dávky
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ku chrámu sv. Jana Křtitele v DoL Královicích, jehož spolupatruny byli
též držitelé H. K., a popis tehdejšího zámku, jenž ležel nad ř. Želivkou
a ohrazen byl plotem, příkopy a hradbami. Zámek měl na pravo od zá
mecké brány 1 světnici se 2 komorami a jídelnu, vše klenuté, potom
stáje pro 10 koňův a v levo 3 povrchní klenutí a 1 podzemní podlouhlý
sklep. V poschodí, kam vedly špatné dřevěné schody, nalézala se 1 velká
a 3 malé světnice se 7 komorami, velká kuchyně a čeledník. — Dále
popisuje se panský pivovar pod zámkem (1 měděný kotel na 6 čtyřvédemích sudů piva, sladovna, polovičně klenutá spilka, potřebné nádobí
dřevěné, sklep, lednice a byty pro sládka a čeleď); 3 krčmy vrchno
stenské (1 v Hor. Královicích, 1 v Lokti a 1 při Seminovském mlýně
v Lipčicích) a 2 dvory, z nichž prvý nalézal se při zámku (se 150 strychy
polí, loukami o 34 vozích sena, kravínem se 32 kusy hovězího a chlívy
se 40 kusy vepřového dobytka, ovčínem se 450 ovcemi, rybníkem,
2 stodolami (starou o 3 mlatech a novou s 1 mlatem); potažní práci
při tomto dvore konal lid poddaný) a druhý ve vesnici Lipčicích (s 10
strychy polí, zřízených z vykáceného lesa, s loukami o 30 vozích sena,
se stájemi pro koně a 10 kusů hovězího jatečního dobytka, stodolou a
bytem pro ovčáka). K panství dále náležely 4 rybníky (prvý při cestě
Ledečské na 6 kop velkých kaprů, druhý tamže na 4 kopy, třetí při
ovčinci na 2 kopy a čtvrtý pustý ve vsi Lokti) a 2 mlýny (prvý pod
zámkem na ř. Želivce se 3 koly a pilou a druhý Seminovský na téže
řece pod Lipčicemi se 2 koly a výčepem piva). — Právo rybolovu
v Želivce vrchnosti Hornokralovické sáhalo po proudu od mlýna panského
až k ústí potoku Bernartického a proti vodě až k mlýnu Budečskému
pod Hněvkovicemi. — Zevrubně vypsány jsou povinnosti a dávky pod
daných, a to:
a) V H. Královicích, kdež 14 živností (Polivkovská, Vejvodovská,
Jan Voslář, Jiří Čihák, Jiří Voslář, Jan Tomek, V. Moravec, Jiří Rejcha,
Václ. Moravec, tkadlec, s pěší robotou, Václ. Hlaváček, Michál Štěpánův,
Václ. Vlk, nejmenovaný druhý tkadlec, Kaspař Tum se 2 dny ruční
roboty), platilo o sv. Jiří po 5 kr. rén. 5 hal. a o sv. Havle po 11 kr.
4 hal. a 4 kuřata, kdežto Martin Turek, se 7 dny ruční roboty, zapravoval v uvedených lhůtách po 2 kr. 3 hal. a Václ. Beckh, se 2 dny
ruč. roboty, po 4 kr.
hal. Mimo tyto usedlosti obývali 2 vrchno
stenské chalupy Židé, platíce z prvé 9 zl. rén. a z druhé 4 zl. rén. ročně.
Každý z těchto poddaných, u něhož není uveden druh roboty, po
vinen byl konati povozní neb ruční robotu podle potřeby. Za to však
vrchnost každému poddanému v čas senoseče dávala denně l1^ lib.
chleba a 1 syreček a ve žních 2 lib. chleba, dvakráte denně polévku
a 2 svačiny. Po žních pak dáván všem pracovníkům sud piva.
6) Ve vsi Lokti z poddaných 13 selských usedlostí (Matěj Turek,
Mikuláš Ráčil, Jakub Malimánek, Václ. Stejskal, Mikuláš Tomášů, Pavel
Hlavata, Jan Soukup, Mik. Motyčka, Jiří Moravec, kovář, Jakub Pekárek,
rychtář, Bartol. Kuchař, [Matěj Jírů, hajný, a Štěpán Urbankovský) od
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váděla každá ročně 1 slepici a 10 vajec o sv. Havle a byla povinna
konati ruční i potažní robotu, najmě v čas odvážeti dříví do panského
pivovaru, vyjma Jiřího Moravce, který, poněvadž obstarával výčep piva
vedle živnosti své kovářské, v čas žní jen 3 dni a časem jen pěší nebo
ruč. robotu vykonával.
c) Ve vsi Bezděkově poddáno bylo 12 selských usedlostí, z nichž 4
(Petr Moravec, Matěj Januška, Jakub Matina a Mikuláš Bilův) odváděly
ročně o sv. Jiří po 58 kr. 2 hal. a o sv. Havle po 1 zl. r. 45 kr. a
po 2 kuřatech, 2 (Jiří Matina a Matěj Moravec) v naznačených lhůtách,
a to v prvé po 35 kr. a v druhé po 58 kr. 2 hal. a po kuřeti, a zbý
vajících 6 (Jan Navrátil, Pavel Matoušek, Jiří Halama, Štěpán Moravec,
Václ. Moravec a Pavel Matouš) poprvé po 35 kr., po druhé po 85 kr.
2 hal. a po l1^ kuřeti.
Všichni mimo to vykonávali potažní a ostatní robotu.
d) Ve vsi Čejticích zřízeny byly z malého spustlého dvorce 2 cha
lupy, jichž obyvatelé platili ročně o sv. Jiří po 5 kr. 5 hal. a o sv.
Havle po 11 kr. 4 hal. a po 2 kuřatech.
e) Ve vsi Lipčicích zapravoval mlynář Václ. Halama každoročně
o sv. Jiří 1 zl. 10 kr. r. a o sv. Havle 2 zl. 20 kr a odváděl 4 kuřata,
kdežto Vít Jírů v týchže lhůtách dával, a to v prvé 5 kr. 5 hal. a ve
druhé 11 kr. 4 hal. Usedlost Mikul. Kubše platila ročně toliko 17 kr.
3 hal. rén. —
Lesy vrchnostenské, jichž hranice označeny byly mezníky a 36
Maltézskými kříži na hlavních stromech, rozděleny byly na 13 lečí.
Valchář.
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A. Prochaska, Na soborze v Konstancyi. V Krakově 1897.
100 str. 8°. — A. Prochaska, V czasach husyckich. V Krakově 1897.
123 stran 8°. (Zvláštní otisky z rozprav Krak. Akademie sv. 36.).
Obě rozpravy spolu souvisí, jedna jest pokračováním druhé. První
o Polácích v Kostnici jedná hlavně o sporu mezi Poláky a Německým řádem,
pokud se tento spor ozval i na koncilu. Dotkl jsem se té věci nedávno
ve své knize >Čechy a Prusy*. Druhá rozprava se co do obsahu srov
nává s některými kapitolami této knihy. Prochaska ještě jí užiti nemohl.
Zná však pojednání moje dříve vydané >K. Sigmund u. Polen« (MJÓG.
1894—6 sr. Č. Č. H. I. str. 62 a II. str. 53) a všude k němu při
hlíží, častěji, než by čtenář soudil podle poznámek, kde se jmenuje výslovně.
Prochaska se tím vrací na pole jemu dobře známé. O stycích
česko-polských v době husitské (až do konce prvního pobytu Korybutova v Čechách) právě on první psal obšírně již r. 1877 a 1878 v Rozč. č. h. in.
26
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pravách Krakovské Akademie. Od té doby vyšel jeho Codex Vitolti*
vydán Codex Epistolaris sec. XV.t druhý a třetí svazek péčí Anat.
Lewického (sr. C. Č. H. L, 115), vyšel Lewického $widrygieltot obje
vilo se konečně mé pojednání. Prochaska provedl revisi své starší práce
a prodloužil ji do smrti Vitoldovy. Bylo by dosti zajímavo vytknouti,
jak se Prochaskova starší práce liší od této novější. Ale bylo by k tomu
potřebí zvláštního pojednání právě tak, jako kdybych měl všecko vy
ložit!, v čem se srovnává se mnou a v čem rozchází. Rozcházíme se
vlastně v pojímání dějin vůbec. Krátce pověděno: u Prochasky jsou to
lidé, kteří dějiny dělají. Kdybych proti tomu řekl, že se — podle mého
názoru — dějiny dělají samy, řekl bych jistě příliš mnoho, ale bylo by
přece jak tak naznačeno, v čem se dělíme. A tím by bylo také hned
vysvětleno, proč (jak doufám) můj čtenář neodsoudí Sigmunda a jeho
politiku tou měrou, jako to činí Prochaska i Lewicki. Blíže si stojíme,
co se týče Vitolda, ač se i tu podobný rozdíl přece také hlásí. Já jsem
ostatek při Vitoldovi přihlížel také k pracím Prochaskovým vydaným po
r. 1878, a také jsem na ně svého čtenáře vždy upozorňoval.
Dále se rozcházíme v soudě o Dlugošovi. Ne že bych Dlugošovi nepřál
toho místa, které v dějepisné literatuře své doby drží (my jsme v 15. stol,
takového historika neměli), ale tolik hodnověrnosti mu nepřikládám jako
Lewicki (Kwart. Hist. 1896. Srovn. CČH. II. 126) a Prochaska. Kde
jsem se odchýlil od Dlugoše a proč, to jsem vyložil a odůvodnil v MJÓG.
a při důvodech tam vyložených bych setrval i nyní. Jen o jedné po
drobnosti budiž dovoleno zmíniti se výslovně. Že u Dlugoše první
a druhá cesta Hynka z. Kolštejna do Polska r. 1420 splynuly, to
právě Prochaska před lety první poznal. Ale úplně věc vyložil a vy
světlil teprv Tomek. Než — nemýlím-li se — Dějepis města Prahy je
kniha polským historikům úplně neznámá. Tím se vysvětluje, proč Pro
chaska dosud stojí na půlcestě, proč na př. Hynkovi průvodce jeho
z druhé cesty přidává také hned na první cestu. — Jiné rozdíly ne
souvisí s Dlugošem. Je na př. otázka, zdali král Vladislav dal konečně
svolení (že ho ještě na samém konci roku 1421 nedával, pověděl jsem
též) k příchodu Korybutovu do Čech r. 1422. Já jsem řekl, že je dal.
Prochaska to popírá. Právem, žádá-li, abych našel někde o tom vý
slovnou správu, anebo předložil nějaké prohlášení královo Korybutovi
přímo svědčící. Ale přiznání královo, jak dalece svoloval, máme přece.
Což nevzkázal Vladislav papeži po kanovníku Martinovi, že nezabrání
najímání vojáků pro Korybuta —- ovšem jménem Vitoldovým? To je
přece více než váhání a slabost, kterou Prochaska připouští, dávaje při
tom listu papežovu ze dne 21. května 1422 výklad nepatřičný, kterým
se zastírá, na čem zde záleží, totiž že to král sám papeži vzkázal
a ohlásil. — Argumentace Prochaskova, že deputace v Krakově byla
na zač. 1422, a ne o rok dříve, zakládá se na nedopatření. Vždyť přece
velké poselstvo, při kterém byli Kardinál a Engliš, vyšlo z Čech na
konci r. 1420 a ne, jak na str. 122 řečeno, r. 1421.
Jar. GolL
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Gustav Friedrich, O kanceláři a listinách markrabí Moravských
Vladislava a Přemysla (1198 — 1239). Příspěvek k české diplomatice.
(Věstník král. České společnosti náuk. Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná, 1896.)
Obor pomocných véd historických u nás počal se teprve poslední
dobou poněkud úsilněji vzdělávati. Všade jinde pracovalo se v tom směru
více, a jestliže ku př. historiografie německá plným právem se pokládá za
přední mezi všemi ostatními, povinna jest za to především práci oněch
historiků, kteří vzděláváním pomocných věd dali kritice historické pevný
základ a oporu. Toho potřebuje také déjepisectví české. Práce Palackého a do jisté míry i Dudíkovy, jsou jistě díla veliká; a přece starší
partie Palackého a Dudík celý budou sc musiti přepracovat! — po
něvadž se čím dále tím více boří kus za kusem základy, na nichž sta
věli. Prvních pět dílů diplomatáře Moravského bude na věky pomníkem
bezpříkladného historického podvodu, jemuž právě za oběť padl částečně
již Palacký, docela pak Dudík. Je tudíž zcela přirozeno, jestliže diplo
matikové u nás v první řadě obracejí svůj zřetel k Moravským listinám.
Práce Friedrichova je svého způsobu první v české literatuře. Zá
služná práce Emlerova o kanceláři králů Českých je rázu zcela jiného.
Že zvolil pro ni dobu poměrně pozdní, vysvětlí se tím, že v době před
cházející je materiál příliš skrovný a rozkouskovaný, aby se dalo o něm
něco podrobnějšího a souvislejšího říci.
První stopy pevné organisace kanceláře markrabí Moravských zji
šťuje F. teprve za Vladislava Jindřicha (1198 —1224). Avšak již za
nástupce jeho, Vladislava II., vývoj ten přerván: listiny pro Moravu
vydávala kancelář česká. Teprve Přemysl, syn Přemysla L, zřídil znovu
markraběcí kancelář, která však jeho smrtí opět zašla. Kancelář tato sou
visela s dvorskou kaplí, z jejíchž kaplanů vybírali se notáři markrabští.
Vědomosti naše o personálu jejím nejsou valné: neboť jediný pramen,
listiny, zachovaly se toliko v počtu velmi skrovném: od Vladislava I. 13
(z nich 6 v orginálech a 2 v domnělých originálech), od Přemysla 31
(z nich 26 v originálech). Náležejí vesměs k t. zv. privilegiím. Podle
právního obsahu jsou to listiny darovací, potvrzovací, propůjčovací, ne
hledě k různým kombinacím těchto tri druhů v některých listinách.
Listiny z markrabské kanceláře moravské vyšlé nazývají se samy
ponejvíce pagina nebo privilegium. Svou platností náležejí všechny do
kategorie listin soukromých: nejsou samy sebou důkazem, nýbrž jenom
pomůckou ku provedení právního důkazu. Jednání, na němž se zakládá
listina, z pravidla předcházelo před jejím vyhotovením. F. probírá dále
cestu, kterou musily listiny prodělati, nežli byly úplně vyhotoveny a straně
doručeny, k čemuž zavádí terminus zlistiněni (~ Beurkundung). Pak
podává rozbor znaků zevnějších (látka psací, písmo, zpečetění) a vnitřních
(formule protokollu a textu). Zvláštní kapitola jedná o svědcích a dato
vání (eschatokoll).
26*
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F. sebral tu s velikou pílí a obratností dlouhou řadu cenných po
zorování, pro kritiku listinnou velmi zajímavých. Pokud se lze bez nahléd
nutí do originálů přesvédčiti, vedl si při tom s náležitou přesností a chladností
úsudku. Právé v diplomatice třeba míti na mysli vždy tolik možností,
že dosti těžko bývá, vyloučiti fantasii ode všeho vlivu na kombinující
rozum. F. toto úskalí šťastně obeplul.
Jest jenom litovati, že nepodal bližších dokladů pro vývody, které
činí ze srovnání diktátu a písma různých listin. Neboť to je právě
nejchoulostivější při každé podobné práci. Zkušenost učí, že v posudcích
o podobnosti písma a slohu lidé se nejvíce rozcházejí. Právě proto tato
partie měla býti důkladně odůvodněna.
Jinak upozorňuji jenom na některé maličkosti. Na str. 3 mluví se na
př. o jediné nám známé listině markrabí Vladislava II. z r. 1225 pro
klášter sv. Petra v Olomouci. Je to CDM. II. č. 162. Zde neměl se F.
obmeziti na konstatování, že originál »dle Bočka měl by býti v archivu
kapituly Olomúcké, kdež jsem ho však nenašel«. Poznámka Bočkova
zní: »Ex origináli in archivo capituli Olomucensis. — Item adest in
confirmatione Wenceslai regis ab anno 1286 ibidem.« Tu měl ještě F.
připomenout), že tato konfirmace krále Václava, o níž Boček přece věděl,
chybí ve IV. i V. díle CDM. Bylo by stálo za to zjistiti, zdali ne
schází také v archivu kapitoly Olomúcké. Na str. 19 — 20, jednaje
o provenienci písma, F. povídá, že při listinách Vladislavových nelze
rozhodnout), byly-li psány vydavatelem či příjemcem; o listinách Pře
myslových pak tvrdí, že byly psány vydavatelem, z části též od neznámé
ruky. Na konci však shrnuje celkový úsudek ve slova: »Listiny psány
byly jednak příjemcem* jednak vydavatelem, jednak neznámou rukou.«
Ale před tím neuvádí ani jediný doklad listiny psané příjemcem.
V kapitole o svědcích měl se F. dotknouti otázky, byli-li přímluvčí
uváděni ještě po druhé v téže listině, a to mezi svědky (CDM. II. č. 108)?
Konečně »padělek pečeti markrabí Jindřicha«, o němž mluví F. na
str. 25 pozn. 1, z důvodů tam udaných ještě padělkem býti nutně ne
musí. Nedaly by se odchylky na něm vyložiti tím, že máme před sebou
otisk jiného — ale také pravého —*■ typáře pečeti markrabské ? O této
pečeti slibuje ostatně F. zmíniti se v jiné ještě práci.
Celkem však musíme — nehledě k těmto maličkostem — konsta
tovat), že práce F. obsahem i methodou náleží mezi nejlepší, které
u nás o diplomatice dosud vydány byly.
Lad. Klicman.

Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399 — 1409. Heraus
gegeben von Archivrath Dr. Joachim. Königsberg 1896.
Tresslerbuch z r. 1399—1409 — kniha, do které se zapisovaly
příjmy pokladníka, jednoho z předních hodnostářů Německého řádu —
je pramen podobného rázu jako polské Rachunki, o nichž v. Č. Č. H. III. 255.
Také z Tresslerbuchu od Jana Voigta začínaje historikové mnoho čerpali,
nicméně tento pramen není dosud vyčerpán. Nás i tu zajímá zvláště to,
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co se vztahuje k Čechám. Našli bychom v něm mnoho drobných a přece
dosti zajímavých věcí. Uvedu dva — tři příklady. Bylo zvykem, že
velmistr knížatům, s kterými byl ve stycích, posílal rozličné dary, nej
častěji sokoly. Sokolové posláni r. 1400 také do Čech králi Václavovi.
V účtech zapsáno, kolik dáno »dem Knechte, der mit den Falken zoch,
senthemal der König den Knechten kayne erunge gebet« Jako jinam
tak i do Čech z Prus přicházeli poslové a béhouni (loufer) a vraceli se
odtud do Prus; z Tresslerbuchu se dovídáme, co se jim za takové cesty
platilo. Nákladnější byly cesty vyslanců řádu, jako faráře Kdanského
r. 1402 ; tuto cestu lze stopovati od místa k místu, a, co a zač na ni
vydáno, poznamenáno dopodrobna. Zde na př. najdeme, kolik stál r. 1402
v Praze kožich. Muzikanti z Čech se vyskytují v Tresslerbuchu třikrát;
k roku 1401 zapsáno: item 1 m(ark) dem fedeler von Behemen geben
an Frytage nach assumpcionis; k r. 1405: item 4 m. dem Fedeler von
Behemen gegeben. Větší peníze (25 m.) dány r. 1402 — der konigynne
pfiffern von Bemen. Když jsme se již dostali k umělcům: r. 1405
dáno l/2 m· “ eyme Sprecher (nepraví se odkud), der do sang als eyn
nachtegal. Umění zpívati jako slavík, zdá se, že se vyplácelo dobře.
R. 1405 dána — 1 m. dem caplan zu Papow, der so wol sang zam
die nachtigal.
7. G.

Paul Joachimsohn, Die Streitschrift des Minoriten Gabriel von
Verona gegen den Böhmenkönig Georg Podiebrad v. J. 1467. Augs
burg 1895. 43 str. (Otisk z programmu real, gymnasia v Augšpurce.)
Roku 1891 Joachimsohn vydal dissertaci o Řehoři Heimburkovi.
Heimburk roku 1466 složil spis pro krále, apologii, jiní, odpovídajíce
jemu, psali proti králi, mezi nimi minorita Gabriel, z dějin Jiřího
dostatečně známý. Přišel z Itálie přes Alpy s Kapistranem, zemřel jako
kardinal r. 1486. Spis jeho chová se v rukopise v Mnichově. Joachimsohn,
předeslav úvod, vydal z něho některé části (celek nestojí za vydání), a to
velmi pečlivě. Na jednom místě se emendace textu nepodařila, protože
vydavatel nevěděl, že aiena je tolik jako město Písek. Třeba čisti:
quorum princeps erat N. episcopus . . . nuncupatus. Vypravuje se zde
anekdota o setkání Karvajalově s Biskupcem (1448), kterou již známe
odjinud, jenže tu na tom místě stojí Rokycana, jak vydavatel připomíná.
Gabriel ve svém spise nadává, ale také vypravuje, někdy i věci dosti
divné, jako o pobytu Karvajalově v Čechách. Že jsou podobné spisy jako
historické prameny velmi nespolehlivé, právem podotýká vydavatel v úvodě.
y. G.
Franz Rühl, Chronologie des Mittelalters und der Neuzeit.
Berlin, Verlag von Reuther & Reichard, 1897. S. VIII -|- 312 in 8°.
Máme o chronologii, zvláště v literatuře německé, celou řadu spisů,
a přece přichází kniha Rühlova vhod. Idelerův Handbuch jest již ve"
mnohých partiích zastaralý, Grotefend klade hlavní váhu na tabulky a
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seznamy. Kniha R-ova nechce následovat! výhradné ani toho ani onoho,
nýbrž podává způsobem více populárním (v dobrém toho slova smyslu)
přehled chronologie podle dnešního stavu védy.
Po stručném výkladu o pojmu a rozdělení chronologie a krátkém
přehledu hlavních prací o ní probírá R. nejprvé astronomické zjevy, na
nichž ode dávna všechno počítání a odhadování času je založeno. Pak
teprve líčí rozličné soustavy chronologické u křesťanských národů ve
středověku, na západě i na východě, reformu kalendáře a počítání
času u národů nekřesťanských. R. zabývá se tedy t. zv. technickou
chronologií.
Pro první poučení o chronologii možno spis tento nejlépe odporučiti.
Stojí celkem na výši vědy a při tom je psán slohem hladkým a sroz
umitelným, což při látce, kterou se zabývá, obzvláště vytknouti dlužno.
Při tom shledáváme v poznámkách hojnou literaturu uvedenu, takže
ukazuje zároveň cestu tomu, kdo by se o jednotlivých otázkách šíře
chtěl poučiti. Přidané tabulky sice historika neuspokojí, poněvadž mu
nestačí, ale to také není účelem R. knihy, aby nahradila Grotefenda
a podobná, výhradně pro historiky určená díla. Za to chváliti dlužno
rejstřík na konci spisu. R. všímá si také dosti často chronologie u slo
vanských národů, bohužel však tu a tam zkomolil jména a slova, která
mu patrně byla naprosto cizí.
L. K.
*
*
*

Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung
XVIII. (1897) seš. 3. a 4. — V krátké, ale obšírné recensi oceňuje B. Bretholz
Lippertovu Socialgeschichte Böhmens. Vedle chvály se v ní^také velmi mnoho
vytýká. Srovn. Č. Č. H. III. 48. — Dále oznamuje 7. Loserth pojednání
Schwertfegerovo o zvolení Sigmundově (srovn. Č. Č. H. II. 320), Acta concilii
Constanciensis, která vydal Finke (srvn. Č. Č. H. III. 252), a Hallerovo Concilium ßasiliense sv. I. (srovn. Č. Č. H. II. 254) i II. vydaný r. 1897, obsahující
protokolly z r. 1431—1433. — Mimo to čteme tu přehled historických po
jednání v programmech rakouských středních škol 1896 a historické literatury
(maďarský psané), týkající se Uher z téhož roku; s velkou chválou se tu
oznamuje velké dílo o dějinách uherských, složené od několika spisovatelů,
které svým 4. svazkem dospělo do konce středního věku. Dobu Sigmundovu
ve 4. svazku zpracoval Julius Schönherr, Matyášovu a Vladislavovu i Ludví
kovu Fraknói.
Monatshefte der Comenius-Gesellschaft VI. 1897. Seš. 1—6. — Seeger,
Des Comenius Schrift »Eins ist not<; Theod. Klähr, Joh. Duraeus, sein Leben
und seine Schriften über Erziehungslehre (S Dury-m se stýkal Komenský.).
Literarisches Centralblatt. 1897. čís 27. — Wellek, Friedrich Smetana,
(Hron, příznivě posouzeno. Sr. Č. Č. H. II. 121); — Č. 29. J. Goll, Čechy a Prusy
ve středověku (Na konci referent J, Čaro vyslovuje přání, aby vyšel německý
překlad.)·
Archiv für Slavische Philologie. XIX. (1897) seš 3 a 4. — Posudky:
Μ. Můrko, Deutsche Einflüsse (E. Kraus vyslovuje velmi pozoruhodné ná
mitky, uznávaje ostatek velkou cenu knihy). — Jar. Vlček, První novočeská
škola básnická; Jan Máchal Ant. J. Puchmajer (Μ. Můrko); *Jan Jakubec,
Ant. Marek (týž).
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Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte IV. (1897) seš. 8. — Po
sudky: Kraus, Goethe a Čechy (Jan Krcjči}\ Můrko, Deutsche Einflüsse
atd. (iyz).
Literarische Rundschau für das Katholische Deutschland 1897, seš. 10.
— Můrko, Deutsche Einflüsse (J. Schönbach'.
Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Neue Folge II. Monats
blätter 5—6. — Úvahy: Můrko, Deutsche Einflüsse (A. Soerensen).
Österreichisch-Ungarische Revue XX. 3. sešit. — Jaroslav Sutnar,
Svatopluk Čechs Leben und Werke.
Časopis Matice Moravské XXL 1897. č. 4. — Kabelik Z, Svetozar Hurban
Vajanský (Ostatek); Demel J., Král Václav I. a vpád Tatarů na Moravu r. 1241.
/Autor v recensi své [Č. M. M. 1887, 185—187] Bretholzova článku o vpádu
Tatarů [Sr. Č. Č. H. III. 108] obrátil se proti Bretholzovu názoru na akci
krále Václava I. při obraně proti Tatarům a v tomto článku pokouší se ná
mitku tam vyslovenou zdůvodniti); Sujan Fr., Švédové u Brna roku 1645
(3. pokr.); Tiray J., Vývoj území našich katastrálních obcí (Příkladem vývoj
ten se líčí na territoriu města Vel. Biteše); Ry/áČek Fr., K dějinám selského
poddanství na Moravě (Codex Daubravicianus, jejž popsal a jehož obsah uvedl
autor v programmu vyššího gymn. v Brně 1897, v pamětech Smila Osovského
dochoval zápis k r. 1581 ve při mezi Janem Losinským z Žerotína a obyvateli
22 obcí poddaných na severní Moravě, který se otiskuje); tý&, O zjednání po
řádku při soudech na Moravě r. 1583 (Z téhož kodexu); Tichý Fr., K dějinám
církve bratrské (Ze svatebních smluv kněží bratrských 1561—1609 podává se
přehled bratrských církví na Boskovsku); Cvrček J, Bzenecké okolí a řemesla
z r. 1604.
Věstník Matice Opavské 1896. č. 6. — Zukal J., Bouře proti biskupu
Vilémovi Prusinovskému v Opavě r. 1569. Svědomí proti biskupovi (Znovu
líčí se událost, o které již se strany katolické Gindely S.-B. Wien Ak. 1885,
dílem pro předběžné události i Prášek Věstník Mat Op. č. 4, 25—26; č. 5,
28—33 psal, se strany protestantské Biermann* naposled v Geschichte des
Protestantismus in Oesterreichisch-Schlesien 1897, a Ennst Oppaland. Gindely
a Prásek měli k ruce Kopiáře biskupa Prusinovského, tedy zprávy jedné
interessované strany ve sporu, Biermann zase prameny, lze-li tak říci, prote
stantské; Zukal vypravuje po Gindelym a Práškoví, přinášeje nové dva do
klady, list císařův po události 19. listopadu i569 a výslech svědků na radnici
Opavské, který sice otiskuje, ale ve vypravování odmítá jako stranný. Plného
vysvětlení celé události nedostalo se ještě ani tímto novým článkem. — Archiv
Roudnický D. 269 chová dva dopisy svědka očitého, provinciála rakouské
provincie jesuitské Vavřince Maggi* k události se vztahující, jeden psaný před
bouří 29. října z Opavy Vratislavovi z Pernštejna a druhý z Varšavy již 1570
19. června biskupovi, v němž naléhá Maggi na trestání Opavanů... cum hae
retici omneš licentia fiant deteriores...); Havlas Fr., P. Josef Onderek (Črta
životopisná faráře Skalického u Frýdku, skladatele zpěvníků); Afyslivec Fr.
Národní kroj slezský na Klinkovsku (Sestaveno podle dotazníku Klvaňova);
Zukal J.* K dějinám Opavské radnice. — Přehledy z časopisů, nekrolog dr. Ro
mualda Dubového. — S odchodem V. Práská z Opavy zašla příloha Věstníku,
Prameny dějin Opavských a Těšínských.

Sborník Historického kroužku VI. (1897). — J. Vávra* Z rodinné kro
niky pánů z Oppersdorfu ‘Stručné dějiny tohoto rodu a jednotlivých jeho linií);
J. Chodníček - Μ. Kovář, Z katolických missií na Moravě a ve Slezsku
v době katolické reformace (Zprávy o činnosti missionářů v Hlubčicích, Lidměřicích, Rozumicích, Bránticích, H. Vilémovicích, Novém Městě, Jimramově;
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na konec přidán přehled míst, kde Jesuité vůbec konali missie reformační,
jenž však není dosti úplný; jinak platí i o této Čá^ti, co řečeno o části první
srv. Č. Č. H. III. 186); J. Hamršmid^ Jak byla kompaktáta v Čechách provedena;
R J. Rypáček, K dějinám sporu S anislava Pavlovského z Pavlovic, biskupa
Olomouckého, se stavy moravskými (Otiskují se tři listiny o této záležitosti
z pamětní knihy Smila Osovského t. zv. codex Dubravicianus); V. Roudnický,
Václav Šturm a Čeští bratři Článek jest pracován jen na základě literatury
a nepřináší nic nového; druh a spolupracovník Štunnův, o němž se mluví na
str. 75 a j., slul Hostinský a nikoli Hostomskýi; A. Podlaha, Úřední jednání
konsistoře Pražské ve příčině jinověrců v Čechách v I. 1730 — 1747 (Článek
pracován na základě rkp. bibl. arcib. č. 144: Annotationes de expeditionibus
in causa inquisitionis heretice pravitatis .. a jiných listin z téže bibliotheky; při
náší cenné příspěvky k poznání postupu, jaký v souzení jinověrců zacho
váván, o vyhledávání, výslechu i osobách, do jichž kompetence vyšetřování
náleželo, o rozsudcích, jakož i o poměru a styku soudů těchto se svět
skými, o prostředcích, jimiž hleděno zabrániti vzrůstu kacířství, zejména na
hrazováním knih haeretických nezávadnými, a ke konci jedná o missionářích,
jimž v té:o práci hlavní podíl připadl. Jim také věnovány jsou přílohy, z nichž
první přináší formuli dekretu missionářského, druhá nařízení vikářům, aby
bděli nad činností missionářskou, třetí instrukci udělovanou missionářům). —
Drobné zprávy a posudky: Examina podezřelých z kacířství v 1. 1732—1734
v Dobrušce (Zajímavé příspěvky k dějinám náboženského hnutí, persekuce
a emigrace pro víru v 18. stol.); Ä Dolejlek. Archiv třeboňský (Práce úplné
bezcenná, čehož vina jen z části padá na autora, z větší části však na J. Ve
selého, z jehož knížečky »Erinnerung an das Archiv zu Wittingau« autor
skoro celý článek doslova přeložil, neudav ovšem pramene a dopustiv se
i v překladu několika chyb; všecky v Článku uveřejněné listiny, až na jednu,
najdeme u Veselého nebo již dříve v A. Č. III. a XI., o jedné zbývající muže
býti pochybnost, je-li vůbec z Třeboně); týz, Slaměný chléb; F. Tadra, Soudní
akta III.; týž, Kulturní styky; Soupis památek historických a uměleckých I.,
II ; Podlaha a Šittler,v Album Svato-vojtěšské a j. {Hamrčmid); E. Albert a K.
Chotovský, Paměti Žamberské (/' Doubrava}', J Svátek, Dějiny Čech a Mo
ravy nové doby IV—VI. (A. Podlaha); Th. Dr. Klement Borový (nekrolog).
Časopis vlasteneckého muzejního spolku Olomuckého. 1897. Č. 53. —
Vzpomínka na učenou společnost neznámých (societas incognitorum) v Olo
mouci, první v zemích Rakouských, založenou před 150 lety, totiž r. 1747.
(Vznik učené společnosti, jejího časopisu a pracovního progra,mu; v čele
společnosti byli sv. p. Petráš, Gianini, Ziegelbauer); Prásek T. Josef Vrá
ti slav šlechtic Monse (S pílí sebrána jeho data životopisná, bibliografie spisů,
líčí se styky s Habrichem, Pilařem, Zlobickým na základě korrespondence, oti
skují se jednotlivé dopisy, které osvětlují i poměr historické obce moravské
k tehdejším historikům v království, zvláště k Dobnerovi, Dobrovskému, končí
se proslulými fragmenty, při nichž jména Monseova zneužil moderní falsator);
Proměna svobodného a nepoplatného fojtství v nevolný selský statek (Osudy
selského statku v Bystrovanech v první polovici XVI. věku); Zemské, hlavní
cechy v Olomouci (O cechu řemenářském a sedlářském r. 1545); O faru
.podobojí* v Lošticích (Svědectví lidi Loštických z r. 1550, že ode dávna byla
fara pod obojí, až Hanuš Haugvic uvedl do ní kněze pod jednou. Zajímavé
bylo by rozvésti a zdůvodnit! tvrzení pisatelovo: »Ze staré souvěké literatury
moravské poznal jsem, že Prostějov byl podobojím, a že tamodtud tuším vy
cházela snaha, pro podobojí na Moravě zříditi zvláštní konsistoř, jak ji měli
v Čechách. — Rovněž známo jest, že na Moravě jedna konsistoř trvala pro
obojí vyznání«); První kazatel protestantský v Olomouci (Z r 1535 na zá
kladě Acta quotidiana archivu Olomuckého); Česká kaple sv. Cyrilla a Me
toděje u sv. Mořice (Z týchž akt k r. 1535, 1546, 1548); Drobnosti topo-
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giafické. Různé (Třeboňské pivo a město Olomouc; Útočiště v Olomouci;
Propinační poměry v Olomoucí od r. 1540—15i0; Rektoři školy u sv. Mořice
v Olomouci 1536 -1550). — S novou redakcí, kterou, ač se neudává, převzal
V. Prásek, směr časopisu sklonil se ve svůj prospěch k studiu historickému
naproti dřívějšímu archaeologickému a anthropologickémuSlovenské Pohľady. 1897. č. I—10. — Moysesove listy Kuzmánymu (15 do
pisů předsedy Matice Slovenské z let 1864—65); Matunák .1/., Tureckouhorské boje v severo-západnom Uhorsku (První část líčí boje v letech 1530
až 1564 podle nových archiválií z Kremnice; druhá část turecké poddanství
v báňských krajích r. 1562 a organisaci); Křižko P., Bzovská Lehota, f Lombardini A., Hlohovec (Místopisné studie); Močko Z, Rod Chalupkovcov
(Jan a Samuel Chalúpka byli přední křisitelé Slovenska); Viček J., K dějinám
literatury slovenskej. L Bernolák proti Bajzovi; Šk., Literárno-historické drob
nosti. L—V. (O předcích Šafaříkových, ze života Bernolákova, Sládkovičova a j.),

Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs, XX. (1898) 2 -3.
— R. v. Weinzierl, Eine prähistorische Ansiedelung bei Gastorf; C. Jahnel,
Zur Baugeschichte der Kirche von Schönpriesen (Otiskuje a vykládá se listina
toho se týkající z r. 1603; stavitelem byl Hans Boge z Perna); J. Kirschner,
Eine berühmte Ausziger Frau (Anna Josefa Kuhnová, abatyše benediktinek
ve Lvově, nar. 1781 v Ústí n. L·.); E. Nede^, Das Halsgericht in Markersdorf
(Otiskují se 3 listiny, z 1. 1587 a 1709 a zprávy o posledních popravách);
J. Haudeck, Der Weinbau bei Leitmeritz und Lobositz; A. Hockauf, Das
Erbe Heinrichs v. Schleinitz bei der Theilung im J. 1560 (Dokončení, týká
se zvláště Rumburku a Warnsdorfu); F Hantsche!, Allerlei Altertümliches;
A. Kögler, Volks-Sagen, IV Bendel, Aus dem Gedenkbuche der Gemeinde
Alt-Ohlisch (Zprávy z let 1783, 1788, 1797, 1803, 1806, 1809, 1814, 1825, 1837
až 1843); C. Jahnel, Erdbeben in Aussig 1560; E. Gerthner, Familie Schürer
von Waldheim; L. Kleinwächter, Bernard Seyfert. Ein Beitrag zur Geschichte
der Medizin in Böhmen (Životopis); F. Hantschei, Prähistorische Fundchronik
für das Gebiet des NBEClubs und die angrenzenden Landstriche; A. Klinger,
Karl und Franz Frost; A. Herglotz, Auszug der Artikul der Ehrsamen Zunfft
der Fleischhacker in Graber; H. Ankert, Die Erdbeben Böhmens II (Zprávy
z let 1755, 1768, 1809, 1812, 1866, 1872, 1875-77, 1885, 1896, 1897); A. Seidl,
Zwei Glasgraveurkünstler aus Steinschönau (Karl Günther, nar. 1808, a Karl
Pfohl, nar. 1826) — V rubrice Neuere Nachrichten registruje se Šustova
recense knihy Lippertovy Č. Č. H. III. 48 n
Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in
Oesterreich XVIII. 1897, 1. 2. — Loesche G, Zu Melanthon’s vierter Säcularfeier. Melanthon’s Beziehungen zu Oesterreich-Ungarn (Nejživější styk Melanthonův ze všech zemí habsburských byl s král. Českým, s osobami i městy
Sledují se tyto styky české hlavně na základě Corpus reformátorům, korrespondence Melanthonovy; Praha, Litoměřice, Žitec, Hájek, Collinus, Mitis
dostali se do spojení bezprostředního s reformátorem nebo i Žáky jeho. Na
Moravě Jihlava, Olomouc); Bibl V.. Melanthon und Nidbruck (Otiskuje se
11 dopisů Nidbruckových Melanthonovi z jeho sbírky dopisů ve dvorské
knihovně Vídenské chovaných, jimiž doplňují se listy Melanthonovy Nidbruckovi psané a vydané Horawitzem v S B Wien Ak); Afenčík R, Caspar
Nydbruck's Verhältniss zu den Calixtinern in Böhmen (Nydbruck, chtěje psáti
všeobecné církevní dějiny, vešel ve spojení s českými literáty z kruhu Hodějovského r. 1553, když v Pra’e dlel: Hájek, Kuthen, Mitis, O llinus, Codicillus měli ho podporovat!, sám je nabádal k vydání spisů Husových, zvláště
překladu Postilly, hleděl dobrati se z knihoven českých i rukopisné i tištěné
literatury náboženské); Buchwald G., Beiträge zur Kenntniss der evangelischen
Geistlichen und Lehrer Oesterreichs aus den Wittenberger Ordinirtenbüchern
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seit dem Jihre 1573 (Pokračování z let 1587—88. Sr. Č. Č. H. III. 125);
Becker IL, Böhmische Pastoren, in Anhalt ordinirt 1583 — 1609 (Dokončení;
otiskují se dvě listiny, nedatovaná do Vitenberka od děkana Jičínského, druhá
d. d. 1583, leden 17., v níž své curriculum vitae vypisuje Christophorus Regulus
Laubensis, jenž na Moravu byl povolán od Krištofa z Teufenbachu, třetí jest
abecední seznam pastorů v práci zmíněných); Sillem W<, Böhmische Flüchtlinge,
unterstützt von der niederländisch-reformirten Gemeinde in Hamburg-Altona
in den Jahren 1623—1631 (Pouhý otisk strany 74. spisu Pavla Pipera, Ge
schichte Altonas unter Schaumburgischer Herrschaft); Unger Th., Ueber eine
Wiedertäufer-Handschrift des XVII. Jahrhunderts. Die Täufer-Lieder nach
Ländern geordnet. (Pokračování z Tyrol.)
Historische Zeitschrift sv. 79, sešit druhý. — Μ. Ritter: Die pfälzische
Politik und die böhmische Königswahl 1619. (Článek, jenž založen jest z nej
větší části na tištěném materiálu, obírá se předem stanoviskem Falce k žá
dostem a slibům Karla Emanuela Savojského a stanoví přesně a určitě jednot
livé vývojové fáse tohoto zvláštního poměru. Jednání Falce s Čechy dotýká
se jen potud, pokud souvisí se záležitostí savojskou; jen na počátku, v úvodu
o prvních stycích falckých s českým povstáním, uvádí jako novinu, že již
v červenci r. 1618 byly vyslancem falckým, hr. Albrechtem ze Solmsu, učiněny
v Praze první kroky k potomnímu jednání o volbu Fridrichovu).
Jahrbuch der k. k. Heraldischen Gesellschaft »Adler«. Neue Folge.
VII. Band (1897). — Johann Ritter v. Diviš-Čistecký, Genealogische Studien aus
Pardubic (Po úvodě o městě a zámku následuje rodokmen pánův z Perštejna,
vypsání náhrobkův v kostele sv. Jana Kř. a na hřbitově kolem něho, a zpráva
o archivu městského musea. O slavném zámku, sídle Perštejnů, Čteme, Že je
v něm nyní továrna na obuv a skladiště, a že, zůstávaje bez oprav, hyne);
Ernst Graf von Mirbach, Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens. II.
Ballei Böhmen-Mähren (Pokračování; vypisují se jednotlivé kommendy a jich
představení).
Przegl^d Polski 1897 seš. 3. přináší z péra Feliksa Koneczného obšírný
referát o Gollově knize Čechy a Prusy ve středověku. Referent, naznačiv zprvu
všeobecně důležitost, ale i obtížnost úkolu, poznamenává: »J. Goll má... široký
horizont historický, znalost polské literatury (i pramenné), velkou ostražitost
v konstrukčních vývodech; jest úplně prost doktrinářství i tendence, maje
naproti tomu hlavně tu přednost, že velmi správně postřehuje pravidlo, kterak
každé théma historické musí býti pojímáno jako část historie všeobecné . ..«
V další části podává obsah jednotlivých kapitol, upozorňuje zvláště na partie
o Přemyslovi Otakarovi IL, o době husitské i následující a na konec shrnuje
soud svůj v tato slova: »Práce Gollova jest dílem vážným a plným zásluh,
neboť vyjasňuje celou řadu záhadných otázek s nového stanoviska. Naši
historikové budou vždy s knihou tou počítat, neboť naleznou v ní netoliko
rozmanité otázky, jež — dík autorovi — vstupují odtud do historiografie
polské, rozšiřujíce její hranice, ale naleznou také mnoho fakt dosud nezná
mých nebo povrchně přehlížených. Bylo by třeba dlouhého článku, aby
i v této příčině mohl význam knihy býti označen. Ale vedle toho má kniha
ještě jednu přednost. Jest to nejdokonalejší dosud historie styků českopolských v středním věku a zároveň stálý parallelní obraz politiky české i polské
na pevnině evropské . . .<
Przegl$d powszechny 1897 (říjen). — A. Prochaska, Š\v. Wojciech.
Rozhledy VI. č. 1. —24. — J. Pelet, Sociální theorie H. Spencera;
L.. Německé vlivy na naše probuzení (O knize Murkově); J. Arbes, K. V. Šembera contra J. S. Skrejšovský; F. Mritik, Bestia triumphans (jedná o —
marných dosud — akcích pro zachování starobylého rázu Prahy); Jar. Kamper,
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Básník »Angeliny«; Zdeněk K. Tobolka, Naše probuzení; Václ. Hladík, Pro
krásu Prahy; Luboš Jeřábek, Okolí staroměstské radnice a projektované jeho
upravení (Sr. Č. Č. H. III. str. 328).
Světozor XXXI. — Jan Fr. Zítek, Josef Vlastimil Kamarýt; Ed. Jelínek,
Z domu U Halánků; Jar. Vlček, O slovenské poesii (přednáška); H. Gross,
Několik lístků staročeské hospodyňky (Otisk listu Anežky z Rosenberka
z let 1471—78). — Podobizny a životopisy: Prof. Frant. Zvěřina, Jan Jindř.
Pestalozzi, Dr. Jan Podlipný, Frant. Turinský, Fr. Schubert, Jan Fryč, Božena
Němcová, Ilja Jefimovič Rěpin, Gust. Eim, Vil. Gabler, Bedř. Wachsmann,
Kar. Vosyka, Ed. Jelínek, Apollon Nikolajevič Majkov, Čeněk Vyhnis, Frant.
Pravda, Johannes Brahms, Jos. V. Rohon, Bedř. Schnell, Nik. Andrej. RimskijKorsakov, JUDr. František Břet. Kadlčík, kněžna Pavlína Metternichová, Walery Eljasz-Radzikowski, Gustav Adolf Lindner, Adam Asnyk.
Zlatá Praha ročn. XIV. — Zikm. Winter, O profesorech university Karlovy
v 16. věku. — Podobizny a životopisy: Gustav Eim, Vilem Gabler, Bedřich
Wachsmann, prof. Karel Vosyka, Éd. Jelínek, Fr. Turinský, Vine. Vyhnis,
MUDr. Jindřich Wankel, Frant. Pravda, Jan Brahms, Jiří Stibral, Bedřich
Schnell, dobrobinec Ústř. Matice Školské, f 10. kv. 1897, Fr. X. Svoboda,
Jar. Vrchlický (podobizna M. Švabinského); Eugen hr. Vratislav, Anna Srbová,
Adam Asnyk, G. A. Lindner, Karel Bendi, Kornel Ujejski, Jan Tille.
Česká Revue I. číslo 1. — Jos, Penízek, Dvě léta vlády hr. Badeniho I.;
Jar. Haasz, Ze staré školy a fary; Frant. Brdbek, Jan Arany; Jos. Pekař,
K slovanské politice Čech ve středověku (připojuje se ke knize Gollově »Čechy
a Prusy«).
Lumír XXV. (1897). — J. Arbes, Několik slov o Janu Nep. Štěpánkovi;
E. Jelínek, Páni , a sedláci v Polsce před rozdělením říše; F. L. Hrdina,
Trocnov. — V »Úvahách a posudcích«: V. Tille v londýn. Athenaeu o české
literatuře r. 1896—7. Nekrology: Dr. Jul. Grégr; E. Jelínek.

ZPRÁVY.
Prof. Bohuš Rieger vydal 1. a 2. sešit (96 str.) Říšských dějin rakouských'
Rozvržení látky (praví se v úvodě) je takové, že v první základní části vy
líčen bude vývoj tří skupin: rakouské, české a uherské, každé zvlášť, až do
utvoření mocnářství r. 1526. Druhá část věnována bude vývoji mocnářství od
roku 1526.
Ve filosoficko-histor. třídě Vídenské akademie (sedění ze dne 13. října)
předložena práce Kronesova: »Cisterciánský klášter Ždár na Moravě a jeho
dějepisectví«, v níž se dokazuje, co Emler tvrdil již r. 1882, že totiž Jindřich,
mnich a kronikář kláštera Žďárského, a Jindřich Heimbursky, skladatel leto
pisů, oba narozeni 1242 a uzavírající oba svá díla rokem 1300, jsou jedna
a táž osoba.

V Beilage zur Allg, Zeitung (č. 200, 201, 202) uveřejnil na základě prací
Helfertových, vyšlých v »Oesterreichisches Jahrbuch« (1895—96), dr. Sch. článek
o slovanském kongressu pražském z roku 1848. Tendencí staví se však autor
přímo proti stanovisku Helfertovu — jeho patrnou snahou je vylíčiti hnutí
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slovanské jako v jádru svém protirakouské, slavismus jako trvalé nebezpečí
pro říši. To je ovšem možno jen tehdy, vykládají-li se události násilně.
Repertoria durynskych listin (Regesta diplomatica necnon cpistolaria
historiae Thuringiae), vydávaného Spolkem pro durynské dějiny a starožitnosti
řízením dra. Dobeneckera, vyšla r. 1896 druhá Část prvého dílu (léta 1120 až
1152). Svazek druhý (1152—1246), obsahující 23.000 regest, je hotov k tisku.
Znamenitého díla Alfreda Sterna Geschichte Europas 1S15—1871, o jehož
prvním svazku v. Č. Č. H. II. 49, vyšel právě druhý svazek (572 str.). Obsah
jeho spadá do desítiletí 1820—1830. Mnoho místa věnováno dějinám novo
věkého Řecka a filhellenismu té doby. Co z toho filhellenismu dnes ještě
zbývá ?

V Miláně (T. Vallardi) počaly vycházeti rozsáhlé (politické) dějiny Italic,
společné dílo několika spisovatelů, vypočtené na 9 svazků. — Podobné dílo
věnováno vlašským dějinám literárním.

Vedle generálního katalogu rukopisů, který dospěl k 32. svazku, vydává
ve Francii ministerstvo vyučování také katalog prvotisků chovaných v knihov
nách francouzských. Letos vyset první svazek (Abans-Biblia).
Publikace pruského institutu v Římě, která v našem časopise (ČČH. III.
262) již byla ohlášena, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven
und Bibliotheken, vyšel sešit první, jenž přináší vedle prací od nás již dříve
uvedených také G. Kupke, Der preussische Hof vor 100 Jahren. Berichte
eines spanischen Diplomaten aus Berlin vom Jahre 1797.

V dubnu 1897 vyšel prvý sešit * Zeitschrift für den geschichtlichen Unter
richt*, určené potřebám školy vůbec. Ročně má vyjiti 12 sešitů.

V Sasku založena byla nedávno král, saská kommisse pro dějepis. Vláda
dává jí ročně 10.000 Μ., ostatek byly finanční základy spolku zabezpečeny
subskripcí, jejíž ‘výsledek byl velmi příznivý. Předsedou je prof. Lamprecht^
Kommisse chystá se vydati především atlas polních (katastrálních) map,
jako základ a pomůcku k studiu saských dějin agrárních. Text k tomu vy
počítán je na 40—50 archů a bude se děliti ve tři části : doba srbská a prvé
období německého panství až asi k r. 1100, doba od 12. do 15. st. (kolonisace a germanisace) a doba 1500 -1850. Druhá velká chystaná publikace je
vydání stavovských akt saských, z prací jiných: dějiny ústřední správy Saska
v 16. st., vylíčení saského malířství v 15. st., některé biografie a korrespondence.
Král. prus. historicky institut v Římě vydal pod názvem -^Repertorium
Germanicum* prvý svazek svých regest z papežských archivů k dějinám ně
mecké říše v 14. a 15. st. Svazek, jenž má 756 stran a obsahuje 2828 listin,
přináší pouze materiál prvých dvou let pontifikátu Eugena IV. (1431—1447).
Publikace je vzorná v každé příčině, ale jakého ohromného rozsahu by nabýti musila a kdy by byla ukončena, vedouc si s důkladností dosavadní, je
nedohledno. Bohemik je v prvém svazku až ku podivu málo.

V trojjazyčné revue Cosmopolis, v sešitu vydaném v září t. r., uveřejňuje
Louis Leger pod nadpisem Souvenirs ďun slavophile leccos zajímavého, ba
pikantního o zkušenostech, kterých nabyl při svých slovanských studiích ne
mezi Slovany, nýbrž mezi svými krajany. Jsou to nové příspěvky k staré
kapitole o nevědomosti Francouzů in slavicis, zejmena francouzských politiků.
Vidíme, že se politikové mezi Francouzi o Slovany samy (včera Poláky, zítra
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Rusy) vlastně nezajímají a proto poznati jich netouží a také nepoznají; běží
jen o trumf vyhozený proti Němcům. Naši Frankofilové by měli vzpomínky
upřímného Slovanomila mezi Francouzi dobře znát a uváž.t.

Ke sporu otheorie Lamprechtovy (srv. ČČH. III. str. 146—160) zazname
nat! třeba dva nové příspěvky. V Jahrbücher f. Nationalökonomie u. Statistik
68, 659 n. vystupuje Rachfahl (Über die Theorie einer »kollektivistischen*
Geschichtswissenschaft) znovu proti učení, jež, jak dí, užívajíc nemírně pří
rodovědeckého pojmu příčinného v historii, ociťuje se na vratké půdě metafysické spekulace. Historická determinace nemůže prý dostati se dále než
k stanovení faktického, nikoliv však nutného spojení mezi příčinou a účinkem.
V Preussische Jahrbücher (sešit červencový) illustruje Oncken v článku »Zur
Quellenanalyse modernster deutscher Geschichtschreibung« způsob, jak Lam
precht opisoval celé partie svého díla z nejznámějších publikací, líčí jeho po
vrchní a nenucenou »techniku opisovací«. Je to zajisté v celém sporu pří
spěvek nejtrapnější, a to ne pouze pro Lamprechta.

V Revue Historique Gabr. Monod, dotýkaje se zkoušky podobné té,
která u nás kvalifikuje pro střední školy, praví: Nemělo by býti, aby jinde,
v Německu a ve Spojených Státech, studium práva a věd sociálních bylo ve
spojení se studiem historie, u nás (ve Francii) však aby mohl učitel historie o tom
o všem nic nevěděti; za to si má, co se týče fysikální geografie, získati vědo
mosti jak hojné, tak pro něho zbytečné, jako také geograf musí se věnovati
studiím historickým, kdežto by pro něho bylo lépe studovati astronomii, mi
neralogii, botaniku atd. Jsem jist, že za nedlouho fys. zeměpisu budou učiti
přírodozpyte!; při studiu historickém pak zůstane, čeho třeba k porozumění
zeměpisu politickému a národohospodářskému, že při zkoušce fysikální zeměpis
ustoupí dějinám práva a národnímu hospodářství... Pak si také zjedná půdu
myšlenka, že vědy sociální mají býti studovány s historického stanoviska
spíše než s filosofického a právnického.

O nově založeném ruském archaeologickém ústavě v Cařihradě přinesli
jsme svého Času zmínku (srv. ČČH. I. 131). Hlavní zásluha iniciativy a ener
gického provedení patří ruskému velevyslanci v Cařihradě Alexandru Ivanoviči Nelidovu. Přes veliké překážky — časem se zdálo, že pro neporozumění
různých kruhů k provedení ani nedojde — byl ruský archaeologický ústav
jeho přičiněním uskutečněn a 26. února r. 1895 otevřen. V zahajovací řeči
Nelidov vylíčil, proč pro Rusy značí ústav podobný v Cařihradě mnohem více
nežli v Římě nebo v Athénách. Jsouť Rusové předem povoláni, aby se obírali
byzantologií, nehledě ještě k jiným důležitým momentům. — Účelem ústavu
je dle stanov »studium monumentálních památek ceny starožitné nebo umě
lecké, studium starého zeměpisu a místopisu, starých rukopisů, studium epi
grafiky, numismatiky, starého práva, jazyka, tradic — slovem historie a archaeologie všech národů, kteří kdy tvořily říši byzantskou.« — Čestným předsedou
Institu je vždy ruský velevyslanec v Cařihradě, skutečným ředitelem ustanoven
byl R J. Uspenskijt známý byzantolog, tajemníkem P. D. Pogodin. — Mimo to
mohou tvořiti Členové vyslanectví ruského a jiní učenci stálé členy institutu.
Programm prací jeho záleží ve speciálných kursech pro mladé badatele poslané
do ústavu, ve vydávání prací členů Institutu, v exkursích a výkopech vědeckých.
Knihovna značnými dary a nakoupením hned při otevření vzrostla na 6000
svazků, a sbírkám dán základ darováním dubletů z různých ruských museí.
V roce prvém rozmnožena knihovna na 7000 svazků a je dnes vedle knihovny
ottomanského musea největší vědeckou knihovnou v Cařihradě. Museum nebo
lépe pouze archaeol. kabinet nese hlavní snahu k tomu, aby sebral úplnou sbírku
byzantských mincí a bull. — První úkoly, jež ředitel Uspenskij stanovil
novému ústavu, jsou: 1. shledání rukopisu roztroušených po různých klá
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šterních knihovnách a 2. sestavení úplného topografického inventáře všech
známých památek, nalézajících se v provinciích říše byzantské. Oba jsou
vážné a důležité. — V prvém roce trvání ústavu nebylo ovšem jeSté možno
plnými silami přikročit! k vlastním pracím vědeckým. Zbývalo ještě velmi
mnoho práce organisaČniy která zaujala času nejvíce. Také výkopu podniknuto
nebylo, za to dvě exkurse vědecké: prvá do Sinopy a Trapezuntu a okolí za
účelem studia staré církevní architektury a ohledání knihoven tamějŠích klá
šterů, — druhá na Athon, kde účastníci pobyli 5 neděl. Mimo to pořádána
řada menších výletů v okolí Carihradu. — O další činnosti není ještě úřed
ních zpráv.
Do řad horlitelů pro uchování starobylého, uměleckého a malebného
rázu města Prahy přihlásila se též nová »Česká revue« článkem o zamyšleném
zbourání kostela sv. Karla Boromejského. Vítáme to tím vřeleji, čím řidčeji
snaha tato docházela opravdového ohlasu ve veřejném tisku, sloužícím též
účelům politickým. Ale potěšení jest poněkud zkaleno. Je-li míněna věc do
opravdy — a dle tohoto článku zdá se, že ano — pak nelze býti dosti opa
trným a nutno vyvarovati se každé neprozřetelnosti a jednostrannosti. V tom
ohledu nelze mi naprosto souhlasit! s následujícím odstavcem zmíněného
článku: »Naproti (rozuměj sv. Karlu Borom.) na odkopané výšině isolován a
v bědném stavu stojí kostel sv. Václava, gotická stavba průměrné ceny. Ta
má být zachována, vyspravena, doplněna, a pěkné bijou Dienzenhoferovo, které
má všecky vlastnosti, aby se stalo krystalisačním bodem krásné, pohledově
unášející konfigurace jednoho koutku nové Prahy, zmizí. Je to proto, že
kostel sv. Václava je o tři století starší kostela Dienzenhoferova? Což roz
hoduje stáří a ne umělecká kvalita? Což dosud vězíme v úzkoprsé intoleranci
gothotilů?« — Uvádím do slova, poněvadž celá záležitost jest příznačná,
i způsob, jakým se projednává. Nechápu, proč se stále uvádí jedna akce zá
chranná ve spojení s jinou (stalo se i v »Methodu« ve prospěch sv. Václava).
Osudy kostela sv. Karla Borom, jen násilně se splítají s osudem kostela sv.
Václava, a kdo se dá tím klamat, nevědomě podporuje methodu obvyklou a
osvědčenou, která záleží v tom způsobiti chaos, smísiti zájmy hmotné, veřejné
i jiné programmy pracovní a tajné plány, osobní náhledy a koníčky v jediný
gordický uzel, který se pak přetne — bouráním. Otázka není taková: máte
na vybranou, buď kostel sv. Karla nebo sv. Václava; a jestliže byla kdy vy
slovena, pak byla formulována se strany nekompetentní. Jsou to dvě zcela
samostatné otázky — alespoň v nynějším stadiu —, z nichž každá se musí
rozluštiti zvlášť, pokud není již nadobro rozhodnuto. Jediné, co je spojuje, jest
ta okolnost, že obě budovy nacházejí se v jednom rayonu, ale to je v Praze
velmi zhusta (viz náměstí Křižovnické, okolí sv. Mikuláše a Tomáše na Malé
Straně, Hradčany a j. příklady). Jinak však u obou, i při nynějším regulačním
plánu, jest situace zcela jiná, a co jest nejzávažnější — obě nacházejí se nyní
v různém majetku. O kostele sv. Václava rozhodovat! bude obec, o sv. Karlu
rozhodlo ministerstvo osvěty. Zboření kostela sv. Karla bude důsledkem plánů
stavebních pro dobudování české techniky prý již schválených, ač při ústavě,
k jehož oborům patří architektura, památky stavitelské v první řadě mělo
býti šetřeno; pro zboření kostela sv. Václava objevil se silný proud v samé
městské radě. Vývody citovanými se proud tento podporuje — ale sv. Karlu
B. se tím neprospěje a neprospěje se takovým způsobem zachraňovací akci
vůbec Celá tato akce trpí, podle mého soudu, tím, že kruhy ať odborníků ať
dilettantů, kteří se jí účastní, a jež víže pouze ideální zájem, nejsou vždy
sjednoceny a důsledný. »Trahit quemque sua voluptas.« Jeden horuje pro tu,
jiný pro onu periodu, jeden pro ten, jiný pro onen objekt, a mnozí se při tom
řídí německou průpovědí:
O heiliger Sanct Florian,
behüt mein Haus, zünd andere an!
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To přirozeně vycítí kruhy, jež ochraně památek nakloněny nejsou. Jde-li
o stavby barokní, třeba jen povolat jako znalce »gothofily« (stalo se právě
při jednání o kostel sv. Karla Bor.) a vice versa sezvat ty, kdož horují pro
barok, běží-li o stavbu o několik století starší. Nějaké votum znalecké,
kterýmž se zlomí prut nad závadnou budovou, se vždy najde, a rozhodujícím
faktorům se poskytne vítaná příležitost, odvolati se na úsudek a dobré zdání
»odborníků znalců«.
AS Ch.

^Národní Listy* v čísle 273. ze dne 2. října t. r. přinesly úvodní článek
»Z kruhů technických«, ve kterém se důrazně žádá za »zřízení umělecké (sekce
pro posuzování projektů na upravení král, hlavního města Prahy«, tedy za
něco, co tu již jest Článek týká se hlavně nových částí města. Soud spiso
vatelův v té příčině je zaslouženě nepříznivý. Tak Čteme o novém náměstí
Palackého: »Pomník — Palackého — bude ubit tímto tak sprostým a chatrným
okolím.« — Zachování historického rázu Prahy se článek dotýká též. Zejména
varuje před novým nábřežím, kterým »se Karlův most dokonale ubije.« Je to
týž projekt, na který podobně upozornil ČČH. hned r. 1895. Vítáme článek
»N. L.« s potěšením Naše velké žurnály se k těm věcem chovaly dosti ne
tečně, a je to z velké části jejich vinou, že se tolik zkazilo, co již nikdy ne
bude napraveno Jednotlivci — spolupracovníci neb dobrovolníci — se v nich
ovšem časem směli ozvati, ale žurnály jako žurnály se v té věci chovají
obojetně.

Dne 20. září zemřel ve Frankfurtě n. Μ. proslulý německý dějezpytec
a palaeograf Vilém JVatt^ha^h Jím odešla z řad dějezpytců německých
síla, již stěží bude možno, aspoň v nejbližší době, nahraditi Narodil se v Holštýnsku r. 1819, za doktora byl promovován v Berlíně 1842. Původně povoláním
svým filolog, v letech čtyřicátých, když se byl stal spolupracovníkem Monu
ment Germania^ oddal se studiím historickým s energií neobyčejnou a snad
jen Severoněmcúm vlastní. Mnoho cestoval za účely vědeckými. První z jeho
větších studijních cest byla cesta r. 1847 podniknutá po rakouských knihov
nách a archivech, na níž sbíral rukopisný materiál pro Monumenta ; na této
cestě bádal zejména v knihovnách Pražských, v Brně/to Rajhradě, ve Vídni
a v rozličných klášteřích rakouských. Výtěžek této vědecké výpravy v hlavních
rysech obsažen jest ve zprávě, kterou po návratu svém r. 1849 vydal v Archiv
der Gesellschaft f. ältere deutsche Geschichtskunde. Jiný výtěžek této
cesty byla zvláště pro nás významná publikace Beiträge zur Geschichte der
christlichen Kirche in Böhmen un / Mähren (Vídeň 1849). Odtud jméno a
činnost Wattenbachova nerozlučně jsou spojeny s Monumenty^ v nichž zvláště
pozoruhodno jest jeho vydání rakouských annálů. Roku 1851 habilitoval se
v Berlíně a po Čtyřech letech stal se archivářem ve Vratislavi, odkudž r. 1862
povolán byl za professora dějin na universitu Heidelberskou. R. 1873 přijal
universitní profcssuru v Berlíně a vstoupil do ústředního řiditelství Monument.
Hlavním jeho spisem jsou Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis
zur Mitte des XIU Jahrhunderts ve dvou svazcích (Berlín 1858; 6. vyd. 1894,
srv. ČČH. I. 198), dílo významu obecného a pro České historiky tím důleži
tější, čím těsnějijstaré dějiny české souvisí s dějinami císařství římskoněmeckého.
Vedle toho vynikal Wattenhach v pomocných vědách historických a právem
může se zváti magnus pater všech souvěkých palaeografů. Z jeho spisů
v tomto oboru uvádím jenom některé zvláště důležité: Anleitung zur griechi
schen Palaeographie (Lipsko 1867), jež dočkala se již třetího vydání, a An
leitung zur lateinischen Palaeographie (Lipsko 1869, 4. vyd. 1886). Zamýšlel
podati dějiny písma ve velkém slohu, ale úmyslu toho nemohl provésti.
Částí zamyšleného díla, ale pro sebe úplně dokončenou, jest jeho známé dílo
Das Schriftwesen im Mittelalter (Lipsko 1871, 3. vyd. tamže 1896), kniha
v každém ohledu výtečná. Jen mimochodem budiž zde také podotčeno, že
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Wattenbach dal podnět k novému vydání Jafféových Regest pontificum a celé
řady jiných dél. Budiž konečně i to připomenuto, že se Wattenbach z důvodů
pal eografických rozhodně prohlásil proti Rukopisu Královédvorskému.
_____
G. Ä

Dne 24. září t. r. umřel v klášteře Monte Cassino Kuigi Testi, jeden
z předních historiků Italských nové doby. Narodil se r. 1811 v Neapoli
a vstoupil již v mladých letech do řádu sv. Benedikta v klášteře Monte Cas
sino Práce jeho zabývají se jednak dějinami vlastního kláštera (Storia di
Montecassino), jednak druhou polovicí střed věku, zvi. Italského (Storia del
concilio di Costanza, La storia delia Lega Lombarda, La storia delia contessa
Matilde, La storia di Bonifacio VIII atd. atd.). Zásluhy jeho na poli literárním
ocenil Lev XIII., povolav jej za praefekta bibliótheky Vatikánské. Při· kurii
pustil se však Tosti též do politiky. Vydal r. 1887 spisek »La conciliazione«,
ve kterém se přimlouval za smír mezi sjednocenou Itálií a papežstvím na
základě oboustranných ústupků. Se strany italské tvrdí se, že prý tak učinil
ve srozumění s papežem samým. Jisto je, že vyslovil zbožné přání Crispi-ho,
tehdejšího předsedy ministerstva. Ale intransigentní strana ve Vatikáně po
stavila se proti záměrům jeho, a Tosti musel od volatí. Roztrpčen odebral se
do kláštera svého, kde ztrávil poslední léta života. Ve státu bibliótheky Vati
kánské byl veden dále, ve skutečnosti však úřadu svého nevykonával. Mezi
historiky italskými naší doby měl Tosti jméno snad nejzvučnější, ač nelze
upříti, že mnoho k tomu přispěla gloriola politického mučennictví.
Ve Wircburku zemřel dne 16. října t. r. professor tamní filosofické fa
kulty, Frant. X, v, Wegele. Akademickou dráhu zahájil v Jeně 1848. Zde
všímal si hlavně dějin durynských a především jejich pramenů. Mimo četné jiné
publikace ovocem tohoto studia bylo také dílo v pozdější době vťniklé:
Friedrich der Freudige und die IFeitiner seiner Zeit 1257—1324. Od r. 1857
působil na universitě Wircburské. Jsa od r. 1858 členem historické kommisse
při Mnichovské akademii, účastnil se vynikající měrou jejích prací, zejména
jako jeden z redaktorů »Allgemeine deutsche Biographie« a zaniklých nyní
»Forschungen zur deutschen Geschichte«. Činnost jeho věnována byla nejrůznějším oborům vědy historické, zvláště však proslul jako historiograf
historiografie. Nejdůležitější jeho dílo toho druhu jest: Geschichte der Historiographie seit dem Auftřelen des Humanismus, k němu řadí se hlavně: Dante
Alighieri a Geschichte der Universitát Wůrzburg.
Řiditelem stát, archivu Vídenského byl po Arnethovi jjnenován dosavadní
vicedirektor jeho, sekční rada JUDr. Gustav Winter, bývalý žák Institutu pro
rak. děj., obírající se zejména právními dějinami rak. a německými.

Dr Jos. Hirn, professor rakouských dějin na universitě Inšprucké, byl
povolán do ministerstva vyučování.
Z bývalých členů semináře české filosofické fakulty Dr. Jaroslav Btdlo
nastoupil s podporou ministerstva vyučování studijní cestu do Ruska, a dlí
nyní na universitě Moskevské. V Římských archivech pracují Dr. Gustav
Friedrich a J. Šusta, tento jako člen »Instituto Austriaco«, onen jako člen
české expedice. Mimo to Dr. Max Dvořák, obdržev stipendium ministerstva
vyučování, koná studia k dějinám umění v Paříži. — Zkoušku jako členové
Vídenského institutu složili v létě Dr. M. Dvořák, Dr. G. Friedrich a Dr. Jan
Novák. V institutu z někdejších členů semináře české fil. fakulty jsou nyní
Kamil Krofta jako člen řádný a
jako člen mimořádný.

