K jubileu padesátileté vlády císaře a krále
Františka Josefa.
Rok 1898 jest rok jubileí; tento zvláštní ráz odráží se také
v jeho literární produkci.
Na závěrku r. 1898 na oslavu dokončení padesátileté vlády
našeho mocnáře Česká akademie, jež nese jeho jméno, vydala
velkou knihu, velkou objemem a s hojným obsahem, Památník,
jehož druhý titul zní Vědecký a umllccký rozvoj v národě českém
1848—1898, Nejsou to dějiny národa českého za vlády Františka
Josefa I., ale jest to dílo, které obsahuje mnoho látky, přináší
mnohonásobnou pomoc budoucímu dějepisci. Jest to dílo, ve
kterém sneseno mnoho staviva pro nepolitické dějiny této doby,
a nepřímo ovšem i pro politické, pro dějiny pokroku národa našeho
ve vědě a umění, v těch oborech vědění a tvoření, které zastupuje
Akademie. Neb to jest výsledek, který v knize oné zaznívá skoro
všady, ve všech částech, tam, kde vypravuje o zařízení české uni
versity po rozdělení staré, jež by byla měla sloužiti oběma národ
nostem ve vlasti této, tam, kde se dotýká dokončení Dějin Palackého, i tam, kde líčí otevření Národního divadla Smetanovou
Libuší — zaznívá jako slavnostní závěrečný akkord, jenž se opa
kuje: že jsme od r. 1848 pokročili netoliko letopočtem, že jsme
pokročili dále ve svém vývoji od prostředka tohoto, ale též od
č. č. H. v.
t
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konce minulého století, které nám připomnělo jubileum Palackého,
že jsme pokročili jako národ, jenž se přihlásil к životu ve všech
směrech, které v životě jeho zastoupeny býti musí, má-li býti ná
rodem nejen podle jména, má-li býti národem svým, zvláštním,
žijícím a ne živořícím, žijícím svým životem a přece také životem
celého vzdělaného světa . . . Nemůže býti krásnějšího holdu, který
by národ svému panovníku složiti mohl na konci 5Oleté vlády, za
které oba, vladař i národ, stáli vedle sebe za dnů jasných i chmur
ných, za dnů radosti i smutku, za dnů nadějí splněných i sklama
ných . . . Není divu, že úvod Památníku zakončil Jos. Durdík slovy
Huttenovými: »O dobo krásná! Studie kvetou, duchové se pro
bouzejí — jest radost živu býti!« Pohledu na minulé půlstoletí
odpovídá radostný pohled do budoucnosti — pohled to na oboje
strany oprávněný, kterého kritika, slavnostní náladou tlumená, anebo
pozdější zkušenost bohdá neprohlásí za illusi. Tato slavnostní ná
lada však nevadí a nebrání, aby v ní nezaznělo napomenutí, které
v den císařského jubileá, 2. prosince 1898, v slavnostní schůzi
Akademie ve své přednášce o uměleckém ruchu v národě českém
za posledních 50 let vyslovil Ot. Hostinský, že totiž úspěch nesmí
býti vyzváním к samolibosti, která ruce skládá v klín, nýbrž jen
pramenem oprávněné sebedůvěry a tudíž i nové síly, jen popudem
k. další práci.
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K historii císařského domu v Plzni (1606—1632).
Podává Jos. Strnad.

Plzen výhodnou polohou svou mezi Prahou a říší Německou měla
častěji příležitost hostiti krále České z domu Rakouského i jednotlivé členy
rodiny panovnické hlavně od té doby, kdy Praha stala se sídlem českých
králů, a když panovnícitito od r. 1558 byli též císaři Německými. Pokud
ze zachovaných pamětí známo, ubíral se r. 1532 král Ferdinand I. přes
Plzeň do Řezná k sněmu říšskému a přenocoval v Plzni. R. 1554 od
30. listopadu do 11. března r. 1555 zdržoval se v Plzni arcikníže
Ferdinand s manželkou svou Filipinou a celým dvorem svým. R. 1.5ЯЯbral se přes Plzeň Ferdinand I. se synem svým Ferdinandem do Frank
furtu, aby tam ujal císařství římské. R. 1575 konec září přijel císař
Maximilian II. do Plzně, ubíraje se do Německa, a odpočinul si na
radnici. R. 1593 dne 30. listopadu arcikníže Maximilian ubíral se z Ně
mecka do Prahy ke dvoru Rudolfovu a přenocoval v městě. T. r. 23.
prosince are. Arnošt bral se s dvorem svým přes Plzeň do Nizozemí
a zdržel se v Plzni. R. 1594 v lednu vracel se arc. Maximilian z Mergetheimu do Prahy a pobyl přes noc v Plzni. T. r. dne 11. května císař
Rudolf II. jel z Prahy do Němec a pobyl v Plzni dg. 13^Jtvětna; uby
tován byl na radnici. Za těchto kratších pobytů bývala pravidelně rad
nice upravena k přijetí panovníků a jiných členů rodiny jejich. Když
г. 15QQ- vypukl v Praze mor, odstěhoval, se císař Rudolf II. s celým
dvorem svým do Plzně a zůstal tu od 14. září do 4. června r. 1600,
tedy po 8 měsíců a 18 dní; tehdy byl též sousední dům, od radnice
na západ ležící, upraven *k pohodlí císařovu mimo radnici.1)
К tomu připomíná Tanner v historii své m. Plzně, »že dům tento
na budoucí časy byl ku poctě císařově nazýván císařským, a nebylo nikomu
více dovoleno v něm bydleti. Tato upomínka na krále přišla však Plzni
draho; odvozovánoť z názvu též právo vlastnické pro císaře, že totiž
Plzeňští nemají více práva k domu císařskému, a tak proti vůli jejich
dům ten byl darován od císaře Ferdinanda III. r. 1638 hraběti Trautmansdorfovi«.2) Tannerův výklad o domě císařském udržel se i v do
bách následujících až do dob našich, a mělo se podle toho za to, že dům

4 Tanner, Historia Plsnae, cap. 40: Tanto hospiti excipiendo paraverant
Plsnenses habitaculum, quam poterant elengantissimum in foro, a dextris
curiae proximum. —
Haec domus postea in aeternum tanti hospitis venerationem dieta semper caesarea, пес ab ullo alio hospite amplius permissa
inhabitari. Sed haec erga dominum suum regem ас caesarem tam pia memoria
male Plsnensibus vertit, si quidem hinc acceptum cst argumentum, ut crederetur,
Plsnenses nihil in cam amplius habere juris, adeoque illis insciis, est a Ferdi
nando Ш. comiti Tynhorssovicnsi de Trautmansdorf donata a. d. 1638 (sic).
Tanner cap. 40.
1*
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proto se nazýval císařským, že v něm císař Rudolf II. bydlel; avšak
z následujícího seznáme, že se včc méla poněkud jinak.
Když r. 1606 opětně se vyskytoval mor v Praze, chystal se císař
к odstěhování z Prahy, a to zase do Plzně, ale císař chtěl míti v Plzni
svůj vlastní dům, zařízený pohodlně, tak aby tu, kdykoliv by do města
zavítal, ať na delší nebo na kratší dobu, obývati mohl. Z nařízení císa
řova začala komora česká vyjednávati s majitelem domu vedle radnice
ležícího, Jiříkem Krumlovským z Hartenštejna, o zakoupení domu jeho
pro císaře. Rada městská žádána za zprávu, zač by dům ten stál, a rada
dala za odpověď, že jej cení za 1700 k. míš. I nařídila komora česká
r. 1606 dne 5. září Šebestiánu Pechovskému, výběrčímu posudného
v Plzni, aby vyplatil ihned z peněz posudních Jiř. Krumlovskému ne
1700 k. m., nýbrž 2000 k. m., poněvadž mají jistou zprávu, že by
dům ten pro nákladné vystavění za výše stál, než jak rada městská jej
odhadla.1)
Dům tento koupila r. 1561 obec za 250 k. m a prodala jej téhož
roku za touž summu Janovi de Statia, Vlachovi. Jan de Statia dům úplné
přestavěl, jak dosud letopočet na domě zachovaný o tom svědčí, r. 1565
a vyměnil si r. 1579 dům tento s Vlachem Šebestiánem de Mutonibus
za jeho dům. Od Šebestiána koupil dům r. 1581 měštěnín Jiřík Krum
lovský s manželkou svou Evou za 1030 k. m., tedy za 4kráte větší
obnos, než co dům stál r. 1561. J. Krumlovský prodal pak dům r. 1606
za 2000 k. m., z čehož lze souditi, že dům buď zvětšil aneb nějak
přestavěl. Zápis o prodeji domu vložen do knihy městské r. 1606 dne
13. října.
Zároveň s koupí tohoto domu nařídila komora česká měšťanu Plzen
skému Janovi Skriboniovi z Horšova, aby sprostredkoval zakoupení domu
sousedního, patřícího Bernartu Tomáškovic. I koupen ještě t. r. též tento
dům pro císaře za 1000 k. m., a zápis vložen do knihy městské též
r. 1606 dne 13. října. Na konci listopadu t. r. ucházel se B. Tomáškovic
o zaplaceni smluvené kupní sumy, a tu nařídil císař Rudolf II. správci
důchodů dne 11. prosince, aby dům byl zaplacen.2)
Oba domy byly na rýchlo přestavovány a pro pohodlí císařovo
upravovány, neboť se chtěl císař, jak výše již zmíněno, do Plzně před
morem uchýliti. Vyslán byl proto do Plzně stavitel při hradě Pražském,
Juan Maria Filippi, aby opatřil, co potřebno. Ten vyhledal lom к lá
mání kamene u města, dal jej na náklad císařův otevřití a vyrumovati.3)
Pracovalo se o přestavbě a úpravě domu r. 1606 a ještě r. 1607.
Náklad na první rok činil 2851 k. 13 gr. 4 d., druhý rok pak 2379 k.
44 gr. 6 d. Obec Plzenská poskytovala potřebné summy na zaplacení děl
níků, jak seznáváme ze žádosti obce v září r. 1606 ke komoře české,
*) Archiv místodržitelský v Praze 1606 5. září na hradě Praž. — 2) Místodrž.
archiv 1606 30/11 v Brandýse, list Zikmunda Měsíčka do kom. čes. a 1606
11/12 Brandeis, Rudolf II. an den Rentmeister. — 8) Zem. mus. připiš kom.
čes. 1606 19^12 v Litoměřicích.
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aby jí byly vynaložené peníze nahrazeny. Komora odpověděla, že pro
nedostatek peněz nemohou pro tu chvíli vyhověti, ale nařizuje jménem
císařovým, že obec bude míti tolik peněz po ruce, aby k zalíbení císa
řovu i další stavění a potřeby penězi obecními založila. Což když se
zhotoví, a obec pořádnými rejstříky náklad vynaložený prokáže, že se již
komora postará o zaplacení toho obci.1)
Obec zakládala tedy i dále císaře penězi svými při stavbě, ale
ucházela se již zase v listopadu o zaplacení dluhující částky, uvádějíc,
že mají nedostatek peněz. Tu nařídila komora česká výbérčímu posudného Šebestiánu Pechovskému z Turnštejna a Palatina, aby obci od
vedl na to dílo 300 k. m. Na to byl i ostatní zbytek dlužné summy
obci zaplacen za rok 1606, ač nemáme zachované současné zprávy
o tom. Ježto však stavba nebyla dokončena, pokračováno v ní též
r. 1607, a obec zase hradila náklad ze svého. Soudím, že r. 1607
doplacena obci dlužná částka za r. 1606 v obnosu 2551 k. 13 gr. 4 d.,
za to nedostali za celý rok žádné splátky na vydání se stavbou spojená.
Roku 1607 stavba a úprava domu císařského dokončena, a obec uchází
se o zaplacení obnosu 2379 k. 44 gr. 6 d. v lednu r. 1608 u ko
mory české. Komora žádala však od rady, poněvadž nebyl od obce
pořádný počet odeslán, aby nejprve takový počet všeho vydání a ná
kladů komoře byl odeslán, a jakmile to správným bude shledáno,
že vše bude opatřeno. Aby však chudí řemeslníci zaplacením nebyli zdržo
váni, poroučí komora Šebestiánovi Pechovskému, aby obci odvedl z peněz
posudních 725 k. m. na odrážku toho, co bylo od ní na stavbu vy
naloženo.2)
I zaslala rada Plzenská komoře t. r. 29. února zevrubný přehled
z hlavních register všeho nákladu na dům JMCé, což za rok 1607 činilo
summu dříve zmíněnou, na niž obci bylo na srážku vyplaceno 725 k.,
takže zbývá ještě doplatiti 1654 k. 44 gr. 6 d.3) Komora dala zaslané
účty přehlédnout! a shledala v nich mnohé vady, za jichž vysvětlení
pak žádala radu městskou. Píší z komory do Plzně: >V počtu Vašem
jest dvojí nedostatek, že se při placení od díla jak maurmistru, tak
i tovaryšům zednickým a též jiným dělníkům přílišný plat pokládá;
nebo zde v městech Pražských i při stavění hradu Pražského jiný mír
nější způsob jest, takže zdejšímu maurmistru na den po 20 gr., což
do téhodne kromě svátečního dne, kdy se v týdnu trefí, po 2 k. činí,
tovaryšům pak zednickým po 15—16 gr., podzimního času pak toliko
po 12 gr., přidavačům pak po 6—7 gr. se platívá. V počtu Vašem pak
maurmistru za 10 týdnů po 4 k. a za 9 týdnů po 3 k., pak na outratu
jeho s třemi tovaryši do Prahy 6 kop, což činí 73 k. Potom na jaře
a na podzim přidavačům po 8 gr, A protož poroučíme Vám, abyste

r) Míst, archiv 1606 15/9. Míst. arch. 1606 18/11 v Litoměřicích. —
2) Zem. mus. 1608 4/2 na hradě Praž., list komory Plzenským. — 3) Míst,
arch. 1608 29./2. v Plzni, obec komoře čes.
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se téch dvou nedostatků před námi v spisu náležité spravili, jinak se
Vám to od nás na škodu JMCé passirovati moci nebude.«1)
Není známo, jak se obec z téch nedostatků dvou jí vytčených
omluvila, ale tolik jen víme z dokladů pozdéjších, že Plzeňští svou po
hledávku ani r. 1608, ani v následujících letech nedostali zaplacenu,
neboť ještě r. 1631 připomínají při jiné příležitosti, že jim zmíněná
suma 1654 k, dosud nebyla zaplacena.
O tom. jak dům z venčí ozdoben, stručnou zprávu máme u Tannera, který připomíná, že střechu zdobili císařští orli z plechu a písmeno
R.2) Za to o vnitřní úpravě není zpráv.
Dosavadní koupě dvou domů nezdála se císaři býti dostatečnou
pro pohodlí jeho, a proto dal vyjednávat! o koupi sousedního třetího
rožního domu do ulice Dominikánské (nyní č. 289). Komora česká vy
zvala r. 1610 podkomořího p. Purkarta Točníka z Křimic, pak p. Boři
voje Měsíčka, aby se společně vypravili do Plzně a zde s pomocí rady
Plzenské jednali s vdovou po Šeb. Pechovském, ohledajíce dříve dům
její, zač by v mírnosti dům svůj císaři prodati chtěla, nebo JMCé ráčí
tu věc brzo fedrovanou míti.®)
Jednání toto nebylo již více přivedeno к žádoucímu konci pro
brzké sesazení císaře Rudolfa II. a brzkou na to následující smrt r. 1612.
Nástupce jeho císař Matiáš přesídlil se trvale z Prahy do Vídně, a Plzen
neměla již od té doby tolik příležitosti jako dříve, aby častěji hostila
panovníky ve zdech svých.
Dva domy vedle radnice, císařem Rudolfem II. r. 1606 zakoupené,
byly sloučeny v dům jeden — nyní čís. 290.; dům nazýval se odtud
císařským, poněvadž byl majetkem císařovým a zůstal v držení císařové
i za nástupců Rudolfových, totiž císaře Matiáše a Ferdinanda П. V domě
tomto obral si po dobytí Plzně r. 1618 dne 22. listopadu též hrabě Arnošt
z Mansfeldu svůj byt a sídlel tu až do konce března r. 1621. Když r. 1623
císař Ferdinand II. jel od sněmu říšského z Řezná do Prahy, přibyl na
cesté této do Plzně v sobotu dne 8. dubna a zůstal tu do následujícího
dne, kdy byla květná nedéle, a účastnil se též dopoledne processí a
po obědě odjel do Prahy; ač nemáme výslovné zprávy o tom, můžeme
též souditi s největší jistotou, že bydlel tu ve svém vlastním domě.*)
Po bitvě Bělohorské a po vybavení Plzně z rukou Mansfeldových
ucházela se r. 1622 i rada městská jménem obce o nějakou náhradu
za škody utrpěné; mezi požadavky jejími byl též ten, aby jí byl dům cí
sařský postoupen. Vyslaným obce dostalo se odpovědi t. r. v srpnu,
že se o to dopíše císaři do Vídně.0) V následujících letech nečiní se

ł) Komora do Plzně 1608 9./4. na hradě Praž. Míst. arch. - a) Super
culmina domus undique e lamina auro obducta ventorum expositae agitationi prominebant caesareae aquilae et R litera. Tanner cap. 40. — a) Komora
čes. 1610 d. 20/9. na hradě Praž. — 4) Hospodářské zápisky m. Plzně k r. 1623,
v zem. museu v Praze. — 5) Relace vyslaných z obce odst. 15, 1622 9/8.
Zem. mus.
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však žádná zmínka o tom, že by byl císař ochoten, dům svůj v Plzni
darovati městu. R. 1628 obec obnovila žádost svou, aby jí dům císařský
byl darován, a připomíná o něm, že jest velice spustlý a d en ode dne
k větší mizině se uchyluje. I nařídil císař komoře české 17. září 1628,
aby dům jeho v Plzni byl odhadnut a zpráva o tom jemu zaslána.
Komora česká svěřila věc tuto p. Petru Vokovi Švihovskému z Rizmberka, komorníku a soudci zemskému. Následující tři léta nedovídáme
se o domě nic, a zdá se, že celá záležitost s postoupením domu obci
byla odložena.
Teprve rok 1631 přivedl věc do nového, ale pro obec nepříznivého
proudu. Vyzval t. r. 1. února císař komoru českou poznovu, aby mu
poslala odhad jeho domu v Plzni.1) Komora vyzvala radu městskou,
aby odhad provedli a zprávu podali. Na to 28. března odeslala rada
zprávu svou, že spatřila dům ten s bedlivostí, v jakém způsobu se
na ten čas nachází a jak od neopravování po tak drahná léta k velice
škodnému spuštění jak na střechách, zdech, stropích a táflování, tak
i všelikém klenutí jest přišel. I povolavše některé řemeslníky a vyslechše
mínění jejich, poněvadž žádné grunty ani šosovní ani jaké poplatky
k domu tomu nepřináležejí, oznamují, že možno dům ten za summu
4500 zl. — 1 zl. po 60 kr. počítajíc — šacovati. Ale žádají hned
při tom komoru českou za přímluvu u císaře, aby dům ten městu byl
darován.2)
Komora česká neměla na spěch se zprávou, ač císaři právě tehdáž
na tom záleželo, aby měl již odhad o domě, neboť měl již jiný plán s ním;
proto opětným dopisem t. r. 28. dubna připomněl komoře české připiš
od prvního února, že dosud naň odpovědi nedostal, a žádá za
bezodkladné vyřízení.3) Komora podala zprávu císaři 10. května s udáním
ceny domu.
Obec poznovu 16. května obrátila se ke komoře české přípisem
uvádějíc, že schodek v obnosu 1654 k. 44 gr. 6. d. jí dosud nebyl za
placen, a žádá za přímluvu k JMCé, aby se k paměti přivedla žádost jejich
za postoupení toho domu obci, jak pro veliké spuštění toho domu
i stále se zmáhající pustnutí, tak i pro tuto závadu nákladu obci nedo
placeného, jakož i pro hojné a uctivé zakázání jejich, že by týž dům
k pohodlí kvartýru JMCé a slavného domu rakouského opatrovati chtěli,
neb bez toho takový dům žádnému mimo osobu s městem trpící podle
obdarování obci daného prodán býti nemůže.4)
Odvolává se tu rada městská na usnesení vší obce r. 1592 dne
23. ledna, >aby žádný z měšťanův neprodával domu aneb jakéhožkoli
gruntu svého, tomu, kdož by s městem trpící a do obce této dle staroby
lého řádu přijat a vtělen nebyl, a to pod propadením k obci téhož
gruntu a všelijaké svobody a práva městského, kteréhož toto město

,) Ferd. П. komoře Čes. 1631 1./2. Wien. Místní archiv. — 2) Plzeňští
komoře 1631 31./3. Míst. arch. — s) Císař komoře 1631 28-/4. Wien. Míst,
arch. — 4) Obec komoře 1631 16. 5. Míst. arch.
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vejsadní i ze starožitné zvyklosti užívá, v čemž žádnému, kdo by tak
z společného toho usnešení a zůstání vystoupil, žádná výmluva a obrana
postačiti nemá.« Usnesení toto potvrdil císař Matiáš v listině, kterouž
stvrdil obci všechna privilegia její dne 30. ledna ve všeobecném znění.1)
Čekalo však neobyčejné překvapení Plzenské. Císař Ferdinand již 21. května
1631 oznámil komoře české, že se rozhodl dům svůj v Plzni dědičné
postoupiti hraběti Maximilianovi z Trautsmandorfu na srážku jeho pohle
dávek za komorou štýrskou v summě 4500 zl. rýn. s tím doložením,
aby, kdykoliv by do Plzně přijel, v domě tom bydleti mohl. A nařizuje
komoře, aby dům co nejdříve byl hraběti odevzdán a pořádné do desk
zemských vepsán.2) I oznámila komora Plzeňským přípisem ze dne
13. června toto rozhodnutí císařovo spolu s nařízením, aby dům ten
plnomocníku pana hraběte к dědičnému držení a užívání odevzdali, dům
z šosu a knéh městských vyňali a o tom, že se tak stalo, relaci podali.3)
Možno si představiti, jaké překvapení, jaké zklamání zpráva tato
vyvolala v Plzni. Když po tolikerých žádostech doufali stále, že přece
obci dostane se domu císařského, tu najednou mimo všechno nadání
darován byl dům šlechtici, tedy právě na porok usnesení obce, i císařem
Matiášem stvrzenému. Ale přes to přese vše neztráceli Plzeňští ještě
naděje, že by se to nemohlo na prospěch jejich obrátiti. Nepříznivý
obrat vykládali si tím, že císaři nebyla dřívější žádost obce za postou
pení toho domu ani sdělena, a proto horlivě na všechny strany dali se
do psaní. Tak 23. června odepsali komoře, že již ode dvou let prosí
o to, aby jim dům císařský byl darován, a namítají, že dům ten к šosu
městskému patřící ne deskami zemskými, než knihami města Plzně, i když
к ruce JMi císaře Rudolfa koupen byl, se řídil, aby pak nyní z knih
vymazán byl, to by bylo na veliké stenčení a škodu téhož šosu, knéh
a na těžké praejudicium města Plzně a jeho privilegií. Ale nediví se
tomu, že se ten neobyčejný process nařizuje, neboť poručení vyšlo
z dvorské komory, a ta nemá vědomostí o privilegiích města tohoto,
jakožto o věci příslušející vlastně české dvorské kanceláři JMCé. Až dosud
dům ten měla JMCá, to propter eminentiam supremae potestatis bez
úrazu privilegií města Plzně dobře slušelo a sluší, ale, aby někomu jinému
z vyšších stavů dům postoupen býti měl, to by bez přetržení privilegií
býti nemohlo, což by JMCá též na Plzeň, vždy město věrné, nedopustil,
když by to jemu předneseno bylo. Z těch příčin nemohou vyhověti po
ručení komory, aby vydali dům plnomocníku p. hraběte, ale prosí, aby
žádost jejich za postoupení toho domu byla císaři přednesena.4)
Jiným přípisem ze dne 28. června obrátili se na hraběte z Trautmansdorfu s omluvou, že jemu nevydali domu císařského, ale žádají ho,
aby se za né přimluvil n císaře, aby dům ten byl obci postoupen.5)
9 Orig. listu 1617 ЗОЛ. na hradě Praž, v mus. Plz. — 2) Cis. komoře
1631 21./5. Wien. Míst. arch. — 3) Komora Plzenským 1631 13./6. na hradě
Praž. Míst, archiv. — 4) Obec komoře české 1631 23./6. Míst. arch. - 5) Obec
hraběti 1631 28./6. Pilsen. Zem. museum.
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Od komory byla však obec odbyta, že se nemůže její žádosti vyhověti, a chtějí-li císaře žádati o postoupení domu, aby se sami se žá
dostí svou k němu obrátili. I nemeškala obec a 1. července poslala
obšírnou žádost císaři, v níž podobně jako dříve ke komoře zmiňuje
se o tom, že již ode dvou let o to žádají, a jen zřejměji podotýkají,
>že od založení města Plzně nikde žádného domu ani v městě ani na
předměstí nebylo, který by se deskami zemskými řídil a zapisoval, a že
též císař Rudolf, koupiv dva domy za své vlastní, zůstavil je při šosu
městském«, a dovolávají se toho, poněvadž dříve u JMCé za postoupení
toho domu žádali než-li p. hrabě z Trautmansdorfa, aby JMCá týž dům
v 4500 zl. na srážku restu 1654 k., ostatní pak na jistotách dlužních,
které v přílohách přikládají, porazić, propustil a obci postoupil.1)
Hrabě z Trautmansdorfu obrátil se k císaři se stížností, že obec
Plzenská se vzpírá vydati jemu dům císařský, a žádá císaře, aby opětné
obci bylo poručeno, by uposlechla a dům vydala.2)
Císař přípisem ze dne 23. července oznámil komoře české ihned
tuto stížnost hraběte z Trautmansdorfu na neposlušnost obce Plzenské
a nařídil, aby komora, nehledíc na žádné^ odpory a námitky, postarala
se o to, aby dům byl hraběti konečně odevzdán beze všech dalších
odkladů. Tímto nařízením aby se řídili a vše náležitě opatřili.3)
Hrabě Trautmansdorf odpověděl též obci Plzenské na její připiš
ze dne 28. června listem svým dne 31. července, aby obec byla beze
vší obavy, že nemíní dům ten obdržeti na nějakou újmu a též že nechce
v domě tom provozovati žádnou živnost městskou, ale nabízí se obci, že,
chtéjí-li jemu jeho praetensi zaplatiti, že jim dům chce přenechati.4)
Očekávali bychom nyní, že obec vyhoví rozkazu císařovu a vydá
dům hraběti, aneb že přijme nabídku hraběte a odkoupí od ného dům
za uvedenou summu. Ale obec nabídnutí hraběte nepoužila, doufala podle
všeho, že by jí mohl býti dům postoupen na srážku různých pohledávek,
které měla za císařem, a nechtěla za hotové peníze dům přejímati,
a z toho dovedeme si vysvětliti, že obec přes zřejmý přísný rozkaz
císařův přece domu hraběti nevydala. Podává totiž komora česká císaři
zprávu přípisem ze dne 6. srpna, že sice oznámili ihned radě městské
rozkaz císařův, ale že Plzeňští přes to přese vše neuposlechli a domu
nevydali, a že komora nemá žádných prostředků donucovacích, že by
se záležitost tato musila odevzdati místodržícím k provedení.0)
Plzeňští po obdržení přípisu Trautmansdorfova obnovili své žádosti
dne 9. srpna ke komoře a dne 20. srpna k císaři, aby obci dům
císařský byl postoupen, a prosili, aby tomu bylo zabráněno, aby dům
z šosu městského byl vyňat a vložen do desk zemských.6) Tím však do0 Obec císaři 1651 1/7. Míst, archiv — 2) Koncept bez data v zem.
museu, ale podle následujícího listu císařova pochází list z r. 1631 před 23.
červencem. — я) Císař komoře 1631 23./7. Wien. Míst, archiv. — 4) Hrabě
Trautmansdorf obci 1631 31./7. Wien, archiv. — 5) Komora čes. císaři 1631
6./7. Zem. mus. — C) Obec komoře 1631 9./8. a císaři 1631 25./8. Míst. arch.
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cílili opaku. Komora česká odpověděla jim dne 28. srpna, že jim znovu
na pamět uvedla výslovný rozkaz císařův a dala na uváženou, že ne
poslechnutím toho rozkazu chtějí replikovat! proti resoluci JMCé, a proto
opětně jménem JMCé jim poroučí, by se podle této resoluce zachovali a
dům z knéh vymazali, aby mohl do desk zemských vepsán býti.1)

*

Ale Plzeňští otáleli přece s vydáním domu, doufajíce stále, že jim
dána bude od císaře konečná odpověď na jejich opětované žádosti
o postoupení domu. Komora česká seznávajíc, že císař svého nařízení
nezmění, ustanovila dne 30. října p. Diviše Koce z Dobrše a p. Jiřího
Petra Kokořovce z Kokořova, jménem JMCé za kommissaře s tím, aby,
dadouce oběma stranám, jak hraběti tak i Plzenským, vědéti, do Plzně
se sjeli a dům císařský hejtmanu panu hraběti Janu Trautnerovi po
stoupili.2)
Tím byl odpor obce Plzenské seslaben, a podobně i nový rozkaz
císaře Ferdinanda ke komoře poučil je, že vše ztraceno, a proto že ne
zbývá, než vyhověti vůli a rozkazu císařovu. Již dne 30. října císař
oznámil komoře konečnou vůli svou. Nejprve připomíná, že jim jest dobře
známo, že dům svůj v Plzni daroval hraběti z Trautmánsdorfu; dále
posílá jim spolu stížnost hraběte, že dosud dům jemu nebyl postoupen,
a tež i žádost města s připomenutím, že jej velice překvapuje, že
rada Plzenská tak vzdorovitou se ukazuje a jemu překáží, aby své
právo a vlastnictví к zmíněnému domu se stejnou spravedlností někomu
jinému mohl dáti, i proto opětně nařizuje, aby komora obeslala před
sebe vyslané z rady, kterým by vytkli jejich tvrdošíjnou umíněnost
a že jim nepřísluší, aby císaři néjak předpisovali; neboť odevzdání toho
domu hraběti nebude městu к žádné škodě, a aby je přiměli к tomu,
aby dům zmíněný s tím vším právem a spravedlností, jaké císař tu měl,
vydali hraběti Trautmansdorfovi beze všech dalších odporů, a tím aby
věc již jednou ke konci byla přivedena bez dalšího jeho obtěžování.8)
Císař neužil donucovacích prostředků, jak bychom podle předešlé
rady komory české očekávali. Rada Plzenská se již více nevzpirala
vidouc, že naděje její, nabýti domu pro sebe, jsou marny, a svolila к tomu,
aby dům z knih městských byl vymazán a vložen do desk zemských
pro hraběte Maximiliana z Trautmansdorfu. Tím také záležitost defini
tivně byla vyřízena. Dům císařský zůstal od r. 1632 až do r. 1869
v rukou cizích, a teprve r. 1869 koupila jej obec od tehdejší držitelky
paní Johanny Exlové za 32.500 zl., při čemž zůstal dům i na dále zapsán
v deskách zemských, jakožto jediný v městě. V domě tom jsou dnes
umístěny všechny obecní úřady, ježto radnice byla pronajata aeraru,
aby tu umístěn byl krajský soud s trestnicí, než bude vlastní budova

!) Komora obci 1631 28/8. na hradě praž. Míst. arch. — *) Komora uve
deným kommissařům 1631 20./10. Míst archiv. — 3) Císař komoře 1631 30./10.
Wien. Míst, archiv.
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vystavěna, pro niž jest již zakoupena rozsáhlá budova bývalého konventu
zrušeného kláštera dominikánského i s domy sousedními.
Dodatkem dlužno zmíniti se ještě o jiném domě císařském, ač ne
správně tak nazývaném. Když r. 1618 na konci září přikročil hrabě
Arnošt z Mansfeldu se svolením direktorů k obléhání Plzně, byly do
zdí městských prostříleny dva průlomy, jimiž se dne 22. listopadu t. r.
dostal do města; první průlom byl na konci nynější Mansfeldské ulice,
a druhý za klášterem františkánským. К prvnímu průlomu vztahuje se
následující zpráva u Pavla Skály a u Tannera, týkající se domu císař
ského, kdysi v těch místech prý stávavšího.
Vypravuje P. Skála (II. 525) takto: »Mansfeld kázal při pražské
bráně probořiti zeď, mezi dotčenou branou a domem někdy od císaře
Rudolfa na zdech městských nákladně vystavěným, kdež prve stará
lázeň bývala.«
A na jiném místě (II. 526) ke dni 21. listopadu čteme v témž
místě: »Dříve než šturm byl nařízen, vidělo se hraběti z Mansfeldu za
potřebné, aby dům ten císařský, z něhož obležení mohli dělati škodu vo
jínům útočícím, byl z dvou batterií rozstřílen.«
Podobné i Tanner v kronice své kol 1680 sepsané (cap. 43)
píše takto: »Sed majore ruina facta prope portům Pragensem apud
maccella e regione balnei, juxta domům Rudolfi II. caesaris, quondam
in moenibus exstructum, dietám Novám Curiam, quam tormentis prius
dejecerunt, ne etiam propugnatoribus esset usui.«
Oba spisovatelé mluví tu souhlasně o jiném domě, který si císař
Rudolf na zdech městských dal vystavéti. Skála praví, že tu dříve bý
vala stará lázeň, a Tanner zase, že dům byl vedle lázně a nazýval se nový
dvůr nebo nová radnice (Nova curia). Vlastní dům císařský to býti ne
může, ten stál, jak jsme viděli, vedle radnice, a to byla VIL čtvrt méstská,
kdežto tento dům u Skály a Tannera připomínaný byl v I. čtvrti a stál
na zdech městských. Musil by to býti tedy jiný dům; ale nikde jinde
v souvěkých pamětech a spisích se nenachází dům císařský. Všechny
známé plány, podávající dobytí Plzně Mansfeldem, jichž dosud pět různých
variantů jest známo, uvádějí zde v místě prvního průlomu dům na
hradbách stojící vždy jen pode jménem »das alte Bad«, a nikdy ne
uvádějí tu nějakého domu císařského.
A co z knih městských se dovídáme? Tu máme zápis z r. 1566:
»Dům lázně městské proti masným krámům jest od obce prodán Jakubovi
Munkovi, lazebníku, za 400 k. m.«
Jan Munk držel lázeň až do r. 1585 a přestavěl ji se značným
nákladem v této dobé. Roku 1585 prodal lázeň zase obci za 1570 k. m.,
a lázeň v zápise se nazývá »dům Nové lázně«.
Od r. 1585 až do r. 1618 držela obec lázeň tuto a pronajímala
ji jednotlivým lazebníkům za smluvené platy. A to jest vše, co nachá
zíme v knihách městských. Srovnáme-li tedy zprávy Skálovu a Tannerovu,
shledáváme, že si asi zmátli vlastní dům císařský, vedle radnice ležící,
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a zakoupený a též přestavěný císařem Rudolfem, a že tedy zpráva jejich
jest chybná; dlužno tu čisti jen dum Nové lázně, a nikoli dům císařský,
což i plány dobytí města znázorňující potvrzují.

Nové publikace o době husitské.
Referuje Václav Novotný.1)

Hnutí husitské není dílem jednoho roku, tím méně jednoho člověka.
Jest to výsledek dlouhého vývoje, o kterém pracovalo mnoho činitelů,
ne všickni a ne vždycky stejně. Výsledek, který nepřichází náhle, nýbrž
vyrůstá z doby předcházející, souvisí s ní velmi těsné, jistě těsněji, než
se velmi často — ať již z příčin jakýchkoli — chce připouštěti. Ne
napsal jsem těchto několik slov proto, že bych snad chtěl o oněch pří
činách, o oné souvislosti šíře se zmiňovati. Mají spíše býti omluvou,
že začínám přehled svůj tam, kde jej začínám. Ostatně té omluvy není
vlastně zapotřebí. Proč tam začínám, pochopí každý, kdo se touto dobou
někdy zabýval, a vůbec každý historik. Snad by se spíše mohlo vytknouti, že jsem měl začíti dobou ještě dřívější. Ale jednu skutečnou
omluvu musím přece hned připojiti. Rozličné příčiny — o nichž není
třeba a není také možno šíře se zmiňovati — donutily mne к tomu,
abych při některých pracích, o nichž by bylo třeba podrobnější zprávy,
spokojil se pouhým bibliografickým záznamem názvu. Doufám, že mi
bude prominuto. Nechci ve svém článku podávati přehled rozvoje
husitské literatury v novější době, nýbrž chci pouze upozorniti na novější
zjevy v literatuře té doby, a tomu účelu, není-li jiné pomoci, i pouhé
bibliografické udání postačí. Omezuji se při tom na dobu posledních
dvou, tří let.
Jestliže často slyšíme stížnosti na nedostatečnost a neúplnost vy
daného a na nepřístupnost ostatního materiálu, jsou tyto stížnosti v každé
příčině oprávněny. I co se týče vnitřního rozvoje husitismu, neposkytuje
dosud přístupný materiál — o jiných jeho vadách nemusím se zmiňovati —
dostatečného světla, ale ani pro vnější momenty, pro šíření a vzrůst
nového učení v běhu současných událostí politických nemáme mimo roz
ptýlené po různu příspěvky téměř nic. Jest to zejména doba Václavova,
v níž nedostatek tento pociťujeme nejživěji. Václav již v životě na
mnoze bez své viny potkával se s nepřízní a nenávistí v říši, a nepřízeň
tato jeví se částečně i v nynějším bádání historickém. Pro politické
dějiny jeho až do nedávné doby nebylo téměř nic po ruce. Teprve
nedávno dostalo se badatelům znamenité pomůcky zásluhou Weizsaeckrovou^

l) Práce tato byla hotova a odevzdána redakci již v říjnu m. r.
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jenž dobu Václavovu zpracoval pro známé Reichstagsacten. Ačkoliv animosita vydavatelova proti králi Václavovi dosti často jeví se více, než
by si bylo přáti, publikace i co do bohatství materiálu, i co do způsobu
edice může platiti za vzornou. A její hlavné zásluhou stalo se, že tolik
pro politiku Václavovu i Joštovu důležitého materiálu nalézáme v nejnovějším svazku diplomatdře moravského *), objímajícím dobu let 1400 až
1407. Byl tam z RTA přejat, jisté na prospěch celé publikace.
Neméně než 505 (s dodatkem 506) listin podává se nám v novém
tomto díle záslužné publikace, která nám z části nahrazuje český diplomatář. Jsou tu v chronologickém pořádku listiny týkající se nejrůznějších
záležitostí, koupí, smluv, rozepří atd. Největší část ovšem připadá dě
jinám politickým. V té příčině vydavatel snažil se dosíci co největší
úplnosti a provedl úkol svůj s pěkným zdarem. Ovšem materiál není
nový, ale sestavení jeho v jedné publikaci bude jistě uvítáno s povděkem.
Co referenta nejvíce by zajímalo — poméry kněžstva vnitřní i vnéjší
к moci svétské — pro to nalezneme poměrně velmi málo, jistě ne vinou
vydavatelovou. O šíření wyclifismu na Moravě v této době nemůže býti
ovšem ještě řeči, ale vždy nás přece zajímá otázka, jak vysoká byla
mravní úroveň souvékého duchovenstva, jak mocné byly zde podmínky,
které v Čechách vzrůst vlivu Husova "podporovaly. O tom, jak řečeno,
mnoho nenajdeme — opakuji, že to nemá býti výtka vydavateli.
Setkáváme se sice s četnými listinami, jež vypravují o stycích jednot
livých klášterů s jinými kláštery nebo osobami duchovními i svétskými,
ale pro vnitřní život najdeme málo dokladů.1) Naproti tomu velmi často
v tehdejších bojích obou markrabí mezi sebou i se Sigmundem do
stává se nám zpráv o zpustošení a poškození majetku kněžského.
Zvláště zajímavé jest č. 11, statuta biskupa Jana Olomouckého z 5. února
asi r. 1400. I v nich čteme o lidech, kteří církevní jmění olupují —
stavení služeb božích má к tomu býti odpovědí — ale z nich také
dovídáme se o životě kněžském nejvíce. Vedle všeobecných usta
novení najdeme zde horlení proti častému měnění benefícií, proti ne
zachování residence, proti nedůstojnému chování kněžstva a jiným po
dobným hříchům doby. Jako odstavec VII. čteme i tento zajímavý
zákaz: . . prohibemus, ne quisquam clericorum . . cum filio vel filia sua,
qui pocius eorum sunt pudori, quam honori, nupcias, seu in eorum
nupciis convivia habere audeat publice vel private, cum hoc eciam clericali honestati grave scandalum et statutorum offensam non sit dubium
redundare . . . Mnoho zpráv z části nových dostává se nám pro bližší
poznání jednotlivých osob, jimž v hnutí samém nebo proti němu vy-

*) Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Urkundensammlung zuř
Geschichte Mährens. Im Auftrage des mähr. Landesauschusses herausg. v.
Vincenz Brandl^ XIII. Brno 1897. —
Sem náleží jenom č. 123 a 130
o mnichu kláštera Velehradského, zavraždivším svého spolubratra, a č. 23
o sporu officiála Litomyšlského a bakaláře v právích Jana Buška s klášterem
Dolanským ve příčině fary v Moravičanech.
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nikající úloha připadla. Klášteru Dolanskému a jeho převoru Štěpánovi,
pozdějšímu protivníku Husovu, připadla značná část čísel, častěji na
skýtají se nám listiny Václava Králíka z Buřenic, mocného milce
Václavova a později správce biskupství Olomouckého, Mikuláše Puchníka,
Jana Kbela a j., v nichž opět jiná známá jména s novými zprávami se
vyskytují (Záviše, farář v Prachaticích a j.). V č. 99 (z 17. března 1401)
činí se zvláštní ustanovení ve prospěch druha Husova při obhajování
Wyclifově, M. Šimona z Tišňova. Zpráva tato není nová, otiskl ji již
Loserth v MVGDB XXII. str. 223 n., což vydavatel opomenul po
znamenali.
Tím dostáváme se к otázce, jakým způsobem pořizován text
tohoto vydání. Odpověď nezní všude uspokojivě. Případ tento, že ne
nacházíme zmínky o tom, že listina byla již dříve uveřejněna, není
ojedinělý. Ale to konečně mohlo by se omluviti. Vedle RTA užito při
vydání značnou měrou také jiných starších publikací. V tom, jak řečeno,
může se spatřovati i přednost tohoto vydání. Ale není snad třeba, aby
se věci odjinud přejímané přejímaly se všemi tiskovými a jinými chybami
starších edicí. *) Textu samému nevěnována všude stejná pozornost.
Nejmrzutěji bude pociťována zvláštní nedbalost v datování. Listiny
Václavovy, pokud jsou datovány jen lety panování, vesměs jsou zařazeny
špatně. Tak na př. č. 375 náleží před č. 320 a má míti datum
21. Juli 1404 (nikoli 20. Juli 1405); podobně č. 493má míti datum
4. října 1406 (nikoli 1407) a tedy náleží za č. 441 a j. v., jak o tom
vydavatele mohly poučiti již jiné listiny Václavovy, v témže svazku
vydané. Jako č. 411 otištěna jest s nesprávným datem (16. März 1406)
listina, která později uveřejněna (s nepatrnými odchylkami v interpunkci)
skoro doslovně znovu jako č. 468 s datem správným (16. břez. 1407)!
Bylo by možno ještě dále pokračovati, ale uvedené ukázky snad postačí
к odůvodnění žádosti, aby této nejdůležitéjší otázce při edici byla věnována
náležitá pozornost, aby se neponechávala, jak se při probírání tohoto
svazku často zdá, věc náhodě. Nejstarší svazky »Codexu« žádají nového
vydání.pro četná falsa Bočkova; jest se obávati, aby se potřeba nového
vydání nepociťovala i u svazků nejnovějších, protože první edice byla
nedbalá. A špatnou edici — nemohu souhlasiti s větou, že jest lepší
než žádná, již proto ne, že se jí na dlouhou dobu znemožňuje edice
dobrá — tím tíže neseme v době, к níž nám vydaných pramenů se
nedostává, jako je to právě doba Václavova.
Probíráme-li se literaturou této doby, vyšlou po vydání RTA, tím
více musíme litovati, že nebylo dosud badatele, který by přijal ob
tížnou, ale vděčnou úlohu, zpracovati Regesta Václavova. Zdá se, že
nepříznivý celkem až na malé výjimky úsudek o králi Václavovi byl
1) Na př. č. 63 přejímá z Féjcra i chybné datum 6. Dec. (místo 3.),
ačkoli listina, právě před tím otištěná, náležející к 6. prosinci, jak správně
uvedeno, jest na jiném místě než druhá.
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spíše zbytkem všelijakých starých tradic a podporován nedostatkem
spolehlivého materiálu. Aspoň od vydání RTA skoro všeobecné se zmír
ňuje. Nehledé к pracím českých historiků, kteří v té příčině vždycky
byli objektivnější, náleží to к přednostem díla Lindnerowi že soud
jeho jest méné nepříznivý, střízlivější. A ještě příznivěji — a pořád
ještě právem — vyznívá nejnovéjší práce, kterou věnoval Václavovi
Hinneschiedt. h Jest to vlastně pokračování starší práce, v níž autor
vylíčil průběh událostí až do smlouvy Heidelberské, o níž již Lindner
nesoudil nepříznivé. Nová práce HinnesChiedtova jest apologií krále
Václava, ale apologií, která vlastně apologií býti nechce a jen půso
bením dosavadních nesprávných názorů se jí stává. Autor se zdarem
snaží se ukázati, že politika Václavova, třeba nepostupovala podle nějakého
jednotného plánu, vždy dobře počítala s danými poměry a jimi se řídila,
ne v neprospěch celku. Opravuje starší mylné názory, hájí Václava proti
neoprávněným, ať z jakékoli příčiny vzniklým výtkám. Častěji slyšíme
v jiné poněkud formě opakovanou vétu, jíž autor karakterisoval výnos
královský o zrušení landfridu westfalského, městům a částečné i celku
nepříjemného: Wenn es aber dem Könige gelang . . . durch seinen Erlass
die aufgeregten Städte wenigstens in diesem Punkte zu beruhigen, so
haben wir hierin ein Zeugniss für das Streben Wenzels, den Frieden
so lange als möglich zu erhalten und berechtigten Ansprüchen, so viel in
seiner Macht lag, gerecht zu werden . . . věta jistě ne strannicky po
chvalná, ale mile působící, poněvadž spravedlivá. I v té věci jeví se
pokrok, že autor neopakuje již prostě výtek, které ze žalob protikandidáta
Václavova falckrabéte Ruprechta stále přecházely do historické literatury
— ač jen z části byly oprávněny — o zanedbáváni říše, nýbrž poukazuje
na časté zaneprázdnění Václavovo na jiných stranách, záležitostmi
bratrovými v Uhrách, událostmi ve vlastní říši atd. Častěji již tenkrát
vyskytuje se plán Václavův, zříci se koruny říšské. Hinneschiedt, ná
sleduje Lindnera, nechce tento plán přijímati vážně. V té věci bych
к jeho mínění se nepřidal. Zdá se, že Václav tenkrát vážně na to po
mýšlel, nemáme proč tomu nevěřiti, zvláště když tím ostatní vývody
Hinneschiedtovy nijak neutrpí. Zdržel jsem se poněkud déle při této
práci, ač vlastně s dějinami českými přímo nesouvisí. Učinil jsem tak
i pro práci samu, která zasluhuje bližšího povšimnutí již pro střízlivost
a spolehlivost vývodů autorových, i proto, abych ukázal obrat v novější
historiografii ve prospěch Václavův. Kéž by se podobnými pracemi
vzbudil interess na vydání jeho regest! Příznivější soud o něm mohl by
tím jen státi se všeobecným.

1) Hinneschiedt^ König Wenzel, Kurfürst Ruprecht I. und der Stände
kampf in Südwestdeutschland von 1387—89 v. Z. G. Ober Rheins, Neue Folge
XIII. zvi. otisk, (také Karlsruhe 1898). První část této práce vyšla s titu
lem; Die Politik König Wenzels gegenüber Fürsten und Städten im Süd
westen des Reichs. 1. Von seiner Wahl bis zum Vertrag zu Heidelberg 1384
— jakožto dissertace v Mnichové 1896.
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Jako již za života, tak také v literatuře šťastnější svého bratra byl
císař Sigmund. Pro něho příznivý obrat v literatuře nastal již dříve,
zase hlavně zásluhou Lindnerovou a jeho školy, pro něho po vyda
vatelích RTA našel se i vydavatel regest.
Greifswaldský bibliothekář a docent Wilhelm Altmann ujal se této
obšírné práce a v době poměrně velmi krátké dospěl třetím sešitem
do r. 1433, takže v brzku bude celé dílo v rukou našich.1) Bohužel
chvat, s kterým vydavatel práci ke konci přivésti hleděl, vymstil se na
publikaci velmi těžce. Práce má četné vážné nedostatky, mnohé chyby
věcné i methodické. Vytýká se jí přílišná stručnost, neúplnost, ale i ne
spolehlivost regest, přejímaných při většině listin vydaných prostě ze
starších tisků, což ovšem pro regesta postačiti nemůže, ale při tom
přejímaných a měněných mnohdy i vadné. Ani jako itineráře Sigmundova
nelze jí s jistotou užívati, ani v té příčině udání Altmannova nejsou
vždy spolehlivá I Altmann sám uveřejňuje některé listinné příspěvky
к dějinám Sigmundovým z let 1410 —37.2) Způsob vydání posouditi
jest ovšem věcí odborníků, kteří to již také učinili, vyslovujíce se vesměs
odmítavě. Posledně posoudil a — odsoudil práci Altmannovu G. Seeliger^
к jehož důkladné studii čtenáře odkazuji.3) Seeliger ukazuje na četných
příkladech chvatnost a nespolehlivost práce Altmannovy, vytýká četné
důležité omyly a shrnuje na konec svůj úsudek asi v ten smysl, že
práce Altmannova jest sice mnohdy lepší, ale také často horší než starší
publikace Chmelový (o době dosti blízké), a lituje, že tímto vydáním zne
možněno na dlouhou dobu vydání lepší.
V témže časopise a týmž právem odsoudil jinou publikaci Altmannovu
Reifferscheidt^) Jest to Altmannovo vydání Windecka.ö) Také o něm
záhy po vydání ozvaly se úsudky nepříznivé. Reifferscheidtův jest ze
všech mi známých nejdůležitější, maje cenu samostatné studie o Windeckovi. Autor není na tomto poli nováčkem. Jeho studie o tomto před
mětu uvítány byly sympathicky, a jest jen litovati, že Altmann k nim
zaujal to stanovisko, které zaujímá. Reifferscheidt znovu upozorňuje, že
rukopis Hannoverský, jemuž Altmann nevěnoval dostatečné pozornosti, jest
nejdůležitější. Tento názor autorův potvrdil nedávno
svou studií
o Windeckovi, o níž se Reifferscheidt při této příležitosti pochvalně
zmiňuje.6) Altmann mění libovolně název knihy (v zmíněném rukopise
zní: Des Kaiser Sigismundus Buch), špatně vydává a špatně čte. Reif
ferscheidt své odsouzení opírá četnými doklady, a každý, kdo byl někdy
nucen Altmannova vydání užívati, mu přisvědčí, třeba nesmí se zapomínati obtíží vydání podobné knihy, jako je Windeckova.
*) Altmann, Regesta imperii XL Die Urkunden Kaiser Sigmunds. Inns
bruck 1896. — 2) Altmann, Urkundliche Beiträge zur Geschichte Kaiser Sigmunds
v MÖG. XVIII. —
V Göttinger Gel. Anz. r. 1898. — 4) Göttinger Gel.
Anz. 1898, April. — ö) Eberhart Windeckes Denkwürdigkeiten etc. Berlin
1895. — 6) wyss, Eberhards Windecks Buch vom König Sigmund und seine
Überlieferung. Centralblatt für Bibliothekswesen XI, zvi. otisk v Lipsku 1894.
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Z novějších publikací o počátcích vlády Sigmundovy byly některé
již v tomto časopise uvedeny.l) Téže otázky, jíž hlavně zmíněný právě
referát jest věnován, týká se nedávno vydaná práce Schrohova. 2) Jenže
na rozdíl od něho a četných jiných nechce se věnovati pouze jediné otázce,
nýbrž chce o volbě Sigmundově pojednávati v úplnosti. Účelu toho také
pěkně dosahuje. V části první líčí volbu Sigmundovu po smrti Ruprechtové, ukazuje, jak a proč Sigmund, původně kandidát obou stran, na
konec zvolen ode dvou toliko kurfiřtů, tedy neplatně. Kurfiřt Trevírský
a falckrabě volbu ovšem prohlašovali za platnou a odpírali nové volbě
po smrti Joštově, к níž však přece došlo po docílení shody mezi Sigmundem a Václavem. Této druhé volbě věnována druhá část. Práce sama,
ač mnoho nového nepřináší, jest velmi dobrá a svědomitá.
Počátečními styky Sigmundovými s Polskem zabývá se Arndt v dissertaci, jež ničím nevyniká.3)
Z celkových zpracování této doby přechodu к radikální změně zá
kladního názoru světového měla by se obšírnější zmínka státi o dvou
dílech, která však mohu pouze registrovat!, ponechávaje si obšírnější
zprávu na dobu pozdější, o druhém svazku díla Rocquainova^} a o prvním
sešitu druhého svazku K. Müllerovych dějin církevních.5)
Obrátíme-li se po tomto stručném přehledu prací, kterých vždy
nutno si všímati, к poznání hlubšího historického pozadí, v němž české
hnutí reformní vyrůstalo, к publikacím věnovaným tomuto hnutí specielněji,
připadá nám povinnost hned na začátku zmíniti se o publikaci, jež
náleží к nejzáslužnějším podnikům České akademie. Jsou to soudní akta
Pražské konzistořejež vydavatel F Tadra čtvrtým svazkem letos
vydaným přivedl k r. 1404. Důležitost tohoto pramene pro poznání
života kněžského v době, jež hnutí zvané husitským viděla vyrůstati a je
živila, není snad třeba obšírněji vyličovati. Tyto úřední záznamy suchou
formou svojí rýsují obraz života souvěkého duchovenstva markantněji,
než by se to sebe výmluvnějšímu vypravování podařilo, dokumentují
a sesilují žaloby, jež z úst kazatelů slyšíme. Obraz není příliš utěšený,
ale za to tím životnější. Také nepravíme, že by tento obraz byl úplný,
ale vyniká četnými zajímavými detaily, jež náležitým světlem ozařují
i jiné zprávy.
Připomínám to zúmyslně, protože již vyskytly se hlasy, které umlčeti
chtějí nepříznivý dojem odtud plynoucí poukazováním к tomu, že na
základě tohoto jednostranného svědectví nesmí se souditi hned o celku.
x) Srv. ČČH. II. 320 n. —• 2) Schroke. Die Wahl Sigmunds zum römischen
Könige. MIÖG XIX. — s) Arndt, Die Beziehungen König Sigmunds zu Polen
bis zum Ofener Schiedspruch 1412. Dissert. Halle-Wittenberg 1898. —
4) Rocquain, La cour de Rome et ľesprit de réforme avant Luther. II. Le grand
schisme et les approches de la réforme. Paříž 1897. — 5) К. Müller, Kirchen
geschichte II. 1, Freiburg 1897. — ®) Soudní akta konsistoře Pražské (Acta
judiciaria consistorii Pragensis) . . . vydává Ferd. Tadra IV. (1401—1404).
V Praze 1898. (Hist. Arch. č. 11).
č. č. H. v.
2
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že jen špatní knéží dostávali se před soudní tribunál, o dobrých že
v aktech nenalézáme zmínek — véta o sobě jisté správná. Také nikdo
vážné nikdy netvrdil, že by veškeré souvéké duchovenstvo bylo bývalo
zkaženo — bylo by jisté smutnější, kdyby se to tvrditi mohlo. Bylo by
také velmi naivní (a pro vystoupení Husovo málo lichotivé) chtít do
kazovali, že nebylo jiných к němu příčin. Příčiny jisté byly i jiné, vážnější
a mnohé, ale to, co shrnujeme v jeden výraz, poklesnutí mravní úrovně
duchovenstva, to jest ona úrodná půda, jež jejich vzklíčení, vypučení
a bujný vzrůst podporovala. A má-li ona svrchu poznamenaná věta zníti
jako námitka, jest to námitka velmi lehká, s dvojím ostřím. Jest pravda,
že tato soudní akta jsou jen jakousi »černou knihou«, se zprávami jen
o špatných činech duchovenstva. Ale jest také pravda, že pro jejich
poznání nejsou tato akta pramenem jediným. I zde platí: »Kde není
žalobníka, není soudce.« Máme však také odjinud dosti zpráv o věcech,
které nebyly v souhlase s platnými zákony církevními, a o kterých
bychom přece marné zde hledali zpráv. A to jest právě karakteristické,
že nešlo o zastavení a vykořenění zla; pohoršlivě žijící kněží, ač známi,
nebyli vyhledáváni, hierarchie mnohé věci mlčky trpěla, nesáhla na kořen
zla, ponechávajíc věc spíše náhodě. O tom poučiti lze se již z přehledné
tabulky, kterou vydavatel vlastnímu textu předesílá.
Pro vývoj wyclifismu a jeho přechod v husitství — jsme úplné
oprávněni užívati toho jména a mluviti o přechodu — zde ovšem mnoho
nenalezneme. Vždyť teprve r. 1403 universita usnášela se o článcích
Wyclifových, a šíření jeho nauky postupovalo velmi zvolna. Ostatně
i v aktech z následujících let sotva bude lze mnoho najiti. Ale za to
nacházíme opét četné zprávy týkající se jednotlivých osobností, z větší
části jejich majetkových a finančních poměrů. Setkáváme se téměř se
všemi vynikajícími osobami mladého hnutí, také pro Husa nalezneme
tři nové zprávy; v jedné vystupuje jako rukojmě Štěpána z Palče,
v druhých dvou jako učitel — tuším v obou — jediné osoby. Zajímavá, ač
málo jasná, jest zpráva na str. 100 (č. 75), pocházející z doby, kdy Hus
dosazen za kazatele Betlémského. Zní: In causa super capella in Bethleem Petrus Radeczka, procurator d. Sbinconis de Czestinkostel, protestatus est, quod jus sibi compentens ad capellam in Bethleem Prag,
ad presens prosequi non audet propter potenciám regalem, dicens se
illud veile prosequi loco et tempore oportunis. Ale к bližšímu osvět
lení nemáme podrobnějších zpráv. Se jménem Johannes Huss setká
váme se v tomto svazku sice častěji, ale ze všeho jest patrno, že osoba
takto se nazývající jest rozdílná od M. Jana Husi. Zmíněná osoba
jest farářem v Mukařově. Byla by to ze života Husova nová podrobnost,
ale zdá se, že к jeho jménu nenáleží. Snad by ani tolik nerozhodovalo,
že Hus sám nikde o tom zmínky nečiní, ani snad přiznání jeho z r. 1412,
že od počátku svého kněžství v Praze působil, nemusilo by tu překážeti.
Mohlť podle tehdejšího zvyku faru spravovati prostřednictvím zástupce
a sám zdržovati se v Praze. Ale proti tomu mluví ta okolnost, že
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od protivníků nikdy nic podobného Husovi nebylo vytýkáno, a jest
tćźko mysliti, že by to byli opominuli.
Ale rozhodující zdá se mi býti okolnost, jak náš pramen o obou
osobách mluví. Kdežto farář Mukařovský jmenuje se vždy buď dominus
Johannes Huss nebo dom. J. dictus Huss, nikdy Magister a nikdy de
Hussynecz, u skutečné osoby Husovy nikdy označení jeho akademické
hodnosti není vynecháno (jako, tuším, také u žádné jiné osobnosti
s gradem akademickým); nazývá se zpravidla M. Johannes de Hussynecz,
nebo M. J. dictus Huss de Hussynecz. Jsou to tedy podle všeho osoby
dvé, jak i vydavatel v rejstříku naznačil.
Co se tkne způsobu vydání, dlužno uznati, že jest stále pečlivější.
Prvním svazkům bylo lze vytýkati někdy přílišnou chvatnost. Při po
sledním díle výtek nebude mnoho. Tu a tam snad nějaká maličkost
se najde, snad i způsobu edice bylo by lze leccos vytknouti, ale to
nemůže příliš padati na váhu, a jest si jen přáti, aby další svazky v tomto
způsobu pokračovaly co možná nejrychleji.
Dvěma prameny, jež době naší jsou velmi blízky, obíral se v ne
dávné době Bachmann 1). Jest to Compilatio chronologica 1310—1432
(vydaná od Dobnera), u níž Bachmann dospívá к výsledku, že pochází
od tří skladatelů, z nichž jeden, kněz, postupoval přesně annalisticky,
vypravuje o 1. 1310—99 a psal po smrti markraběte Prokopa mezi
1. 1406—11; druhý, jehož práce trpí zmatenou chronologií, psal
1. 1399 — 1420, a třetí značně později připojil záznamy z let 1411,
1416 a 1432. V druhé části jedná obšírně o Chronicon Procopii notarii
Pragensis a dospívá к výsledku, že zprávy její nejsou sice neznámy,
ale dobře se hodí pro kontrolu zpráv odjinud známých.
К pramenům pro dobu husitskou náleží také dnes protivník Lutherův Cochlaeus* o sto let později psavší. Za pobytu v Praze o velikonoci
1534 Cochlaeus poznal četné rukopisy pro dějiny Čech zvláště v 15 stol,
důležité. Z toho vzešel popud к jeho Historii Hussitarum v 12 knihách,
psané s nesmiřitelným záštím proti českým kacířům, ale na základě
bohatého materiálu. Rozbor jeho díla, až bude podán, ukáže, pokud užil
materiálu nyní vůbec ztraceného. Po starších dobrých i slabších pracích
důkladnou monografii věnoval Cochlaeovi roku letošního M. Spahn.2)
Opíraje se o starší literaturu i prameny dříve známé, autor nastiňuje
obšírně bohatý přehled vášnivého boje proti Lutherovi a lutheranismu,
kterémuž Cochlaeus po krátké době váhání, ano téměř příbuznosti
s názory reformačními — byl to částečně výsledek jeho humanistického
vzdělání — zasvětil svůj život. Spahn dává se sice velmi často obdivem
к hrdinovi svého díla unášeti až za slušné meze, ale i přes to práce
jeho bude důležitým příspěvkem к dějinám reformace a kato-

2) A. Bachmann, Beiträge zur Kunde böhmischer Geschichtsquellen des
XIV. u. XV. Jhrh. v MVGDB XXXV. — >) M. Spahn, Johannes Cochläus.
Ein Lebensbild aus der Zeit der Kirchenspaltung. Berlin 1898.
o*
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lické opposice proti ní. Nás ovšem v tomto článku může zajímati jen
oddíl XIII.: Der Geschichtsschreiber Cochläus. Dotčený již upřílišený
obdiv vystupuje ovšem i zde více než nutno. Po stručném vylíčení vzniku
jednotlivých prací historických autor pečlivé sebral theoretické zásady
Cochlaea historika. Jsou celkem tytéž, jaké vždy u historiků se žádaly,
ale autor sám jest nucen konstatovati, že v praxi Cochlaeus jich nikterak
nedbal. Omluva, již autor pripojuje, nemůže postačiti, diktoval ji spíše
onen již častěji zmíněný obdiv, který ani na sestavení theoretických
zásad Cochlaeových nezůstal bez vlivu. Co by nás nejvíce zajímalo, byl by
rozbor díla Cochlaeova v prameny, z niohž vzniklo. Rozboru takového
autor nepodává — nebylo to také jeho úkolem — a tak zůstává otázka,
к níž již tak dlouho čekáme odpovédi, dosud nezodpověděna. Pokud
sám měl jsem příležitost a povinnost Cochlaeem se zabývati, mám za
to, že — aspoň pro starší partie — Cochlaeus téměř všude dá se redukovati na prameny známé, ale i když názor můj jest správný, stojí
přec otázka vždy za pokus o odpověď.
Že na hnutí husitské největší vliv mělo učení Wyclifovo, jest
věcí dávno známou a uznávanou. V novější době věc ta s větším
důrazem akcentována, ale velmi často způsobem takovým, že nevzbuzuje
důvěry; právě v těch místech, kde na první pohled důkaz o úplné odvislosti Husově od Wyclifa zdá se nejsilnějším, poučuje nás bližší
srovnání, že důkaz nebyl veden nestranně, a že třeba opatrnosti. V té
příčině čeká ještě mnoho, mnoho práce, již novější bádání sice poněkud
usnadniti, ale také stížiti dovede. Usnadněním bude kritické vydání spisů
Wyclifových. Vedle některých horlivých jednotlivců, kteří v novější
době porůznu některé spisy Wyclifovy vydali, hlavní zásluha náleží známé
Wyclif Society. V poslední době přibyl WyclifAv traktát o logice* vydaný
od Dziewického ve 2 svazcích podle rukopisu Vídenského (4352) a Praž
ského (5 E 14) i).
Při vydávání spisů Wyclifových co nejhorlivěji účastní se neúnavný
5. Loserth* jenž náleží к nejlepším znalcům osoby i doby Wyclifovy
a jenž také četnými pracemi přispěl к objasnění jeho poměru к Husovi,
к seznání činnosti M. Jana i jeho přátel, ač právě v těchto pracích ne
dovedl vésti si tak, aby nemusil snésti výčitku strannictví. Z novějších
jeho publikací — Loserth je velmi plodný a činný současně v nejroz
dílnějších periodách — na tomto místě nutno vzpomenouti první části
jeho studií o církevní politice anglické. 2)
Práce ovšem širokým thematem svým vymyká se z obsahu tohoto
přehledu, ale hlásí se do něho novými názory o počátku příkrého vy
stupování Wyclifova, jichž si stručně chceme všimnouti. Loserth ukazuje
nejprve, že vystoupení Wyclifovo kladeno dosud omylem příliš záhy,
x) Johannis Wyclif Tractatus de logica. Now first edit, from the Vienna
and Prag MSS. by M. H. Dziewicki (1896). — 2) J. Loserth, Studien zur Kirchen
politik Englands im 14 Jhrh. I. Bis zum Ausbruch des grossen Schismas (1378)
HSB. Akad. Vid. 136 (1897).
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k r. 1366, a že vzbuzeno bylo všeobecným odporem proti papežskému
vymáhání peněz. Z líčení Loserthova plyne, že odpor ten nebyl ani tak
všeobecný ani tak velký, a že Wyclifův spis, domněle proti žádosti
papežově se obracející, o ní vůbec nemluví; vůbec, že nemohl vzniknouti
před r. 1377 (ne tedy 1366 nebo 67, jak se dosud tvrdilo). Ovšem nepřímý
popud к vystoupení Wyclifovu dal již rok 1374, kdy se účastnil Wyclif
smírného jednání se zástupci papežovými v Brügge. O tomto jednání
vypravuje Loserth obšírně i o událostech následujících, načež podrobně
ukazuje, jak vznikaly některé spisy Wyclifovy, hlavně >De civili dominio«.
Ve dvou exkursech pojednává o poměru Wyclifově к Occamovi a papeži
Řehoři XI., načež připojuje řadu příloh. Práce tato má všecky přednosti
jiných prací ostrovtipného svého původce. Má-li také jejich vady, zejména
chvatnost, ukvapenost úsudku, to vyšetřiti jest věcí odborníků. Na
jednu věc, snad nepatrnou, přece bych rád upozornil. Wyclif těší
se oblibě Loserthově mnohem více než Hus. Připouštím, že do jisté
míry právem. Wyclif byl jistě hluboký myslitel a theolog, ale starší re
formní hnutí působilo naň zvláště. A působil naň zvláště Occam. Tento
vliv snaží se snížiti Loserth na míru nejnižší, ne zcela právem. Jedním
z jeho hlavních důvodů jsou slova Wyclifova: secundo dico, quod conclusiones mee nec ab ipso (Occam) пес ab me sumpserunt originem,
cum sint in scriptura sacra stabilite . . ., jež Loserth překládá: Ich aber
habe meine Conclusionen nicht aus Occam genommen: sie stammen aus
der heil. Schrift — nechci rozhodovati, zda správně. Ale mimoděk
nám připadá — poměr je ovšem poněkud jiný — kolikrát ohrazoval
se Hus, že není slepým následníkem Wyclifovým!
Skoro se ostýchám po této práci zmiňovati se o díle, jehož pů
vodcem jest autor domácí, Dr. Ant. Lenz. Jest to kniha věnovaná učení
Wyclifovu. *) Bylo by jistě prací velmi záslužnou, kdyby autor, znalý
katolické theologie a věnovavší tolik píle studiu Wyclifa, podal objektivně
výsledky svého bádání veřejnosti. Úmyslem autorovým, jak v úvodé na
značuje, bylo poskytnouti české veřejnosti příležitost, aby se o učení
Wyclifově poučila. Jenže bohužel z knihy Lenzovy nikdo se nepoučí.
Po stručném úvodě historickém, v němž autor nastiňuje život Wyclifův
(a z části i svůj), následuje ve 13 kapitolách obšírné vypravování
o učení Wyclifově. O rozdělení tu neběží. Jest při podobné práci věcí
autorovou, jakým způsobem chce učiniti předmět svůj přístupnějším. Lenz
v jednotlivých kapitolách srovnává učení Wyclifovo s učením církevním
ovšem nynějším. Autor náleží do řady těch, jejichž stanovisko upírá
církvi všechen vývoj, do řady těch, jejichž jednostranný názor nedovede
se smířiti s historickým faktem, že dogmata církevní vznikala postupně,
podle poměrů. Vždyť přece není tak obtížné uznati i tomu, kdo věří, že
všecko učení církevní, tak jak jest dnes v dogmatech vysloveno, implicite

,_ ^ ') A L^nz^ Soustava učení M. Jana Viklifa na základě pramenů.
V Praze 1898.
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bylo od počátku v nauce církevní obsaženo, snad i věřeno od většiny
věřících, vždyť přece není tak obtížné uznati, že určité články formu
lovány v závaznou formu dogmat postupně, během času, když se z nich
stávala »necessaria«, podle známé formule: >In necessariis unitas, in dubiis
libertas, in omnibus caritas.« Ale i s touto vadou, ač základní, bylo by
konečně možno se smířiti. Více překáží, že onen třetí z požadavků
zmíněných v citované formuli u autora marné hledáme. Lenz nedovede
napsati jediné řádky klidně, bez rozčilení a namnoze bez přehánění.
Ä to jest, co v jeho pracích překáží nejvíc, co znechutí další čtení a co
také valně porušuje celistvost a jednotnost díla. Čeština Lenzova jde
stále svou cestou, neschůdnou, ale svou. Wyclif a jiní stále »obojuji«
(= impugnant) církev, mluví se o »čirém ^«w« (str. 26), užívá se slova
dosah místo dosažení, dokonce také mluví se o jedné »z vícera věcí<
atd. Polemiky se zesnulými odpůrci je i tu až ku podivu. V tomto spise
Lenzovč jest Wyclif pouze »furibundní nenávistník papatu« (str. 76),
»podlézač a pochlebovatel velikých pánů« (str. 102), vydává »furibundní
spis« proti řeholím (str. 119), chce »na církvi Boží záplatovat!« (str. 134),
učení jeho je »lživé« (str. 149 a častěji), jeho vývody jsou »zločinné
a prolhané« (str. 77), hlásá nesmysly a »perfidie«, kteréž po něm
opakuje Hus (str. 82) a ovšem i »přítel Viklifův Chelčický« (str. 125),
»vášnivý sedlák«, kterého »činí omluvena ta okolnost, že pouze podle
Viklifa a podle Husa papouškoval« (strana 42). Mám pokračovati?
Snad mi čtenáři prominou. Ale jedné mrzuté povinnosti zbavím se při
této neveselé příležitosti, všimna si i druhého spisu autorova z le
tošního roku. Jest to spis věnovaný Husovi. J) Lenz v něm položil
si otázku, umřel-li M. Jan Hus za své přesvědčení, a odpovídá ovšem
negací otázky, jež jest knize titulem. Blíže o práci této není možno se
zminovati. Vyžadovalo by to nové knihy, v níž by tvrzení Lenzovo
slovo za slovem dalo se vyvrátiti. Ze do vášnivého vypravování autorova
vloudilo se i mimo to mnoho nesprávností a nedopatření, není třeba
podotýkati. Co odmítavého řečeno o »Soustavě učení Viklifova«, platí
i zde. Zvláště je patrno, jak autor nedovede psáti klidně, z věty o dobrém
zdání Jakoubkovu к synodě r. 1413 na str. 104 — 105 (přešla beze
změny i do separátního otisku): »Chce totiž [Jakoubek], aby se vykořenilo
svatokupectví, cizoložství, smilství a konkubinaty, zboží duchovenstva
aby se zabralo, a kněžstvo aby spolu s lidem žilo podle zákona božího
t. j. jinak řečeno, aby se všecky řády v křesťanstvu obvyklé zničily!«
Dostal jsem se až к osobě Husově. Ale než si všimnu spisů jeho
životu a činnosti věnovaných, budiž mi dovoleno zastaviti se ještě u jiných
publikací do tohoto přehledu náležejících. Jeden ze stesků, které se tak
často ozývají, týká se té okolnosti, že nemáme téměř žádných prací

Ч
Jest pravdou nepochybnou, že umřel Mistr Jan Hus za své
přesvědčení a že jest mučeníkem za pravdu? Ve Vlasti 1898; také zvi. otisk.
(Srovn. ČČH. IV. str. 423).
-
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o předchůdcích (zde to platí poměrné nejméně^, spolupracovnících a pro
tivnících Husových. V té příčině každá práce o jednotlivých členech
university Karlovy musí býti vítána, zvláště je-li tak zdařilá jako mono
grafie, již M. Mikulášovi z Javora věnoval Adolph Fr^nz. *) Spisovatel,
nemýlím-li se, nějaký vyšší hodnostář církevní, věnoval se práci své
s pietou a horlivostí vší chvály hodnou, ale také ne bez odborného
vzdělání historického, s nímž se u nás v těchto kruzích zřídka setkáváme.
Stanoviska svého nikde nezapírá, ale nikde jím neuráží. S pečlivostí
sebral a spořádal zprávy o M. Mikulášovi — bylo to někdy dosti
obtížné, poněvadž často táž osoba skryta jest různými jmény. M. Mi
kuláš narodil se kolem r. 1355, do Prahy přišel asi 1378, stal se
bakalářem, mistrem, také rektorem university. R. 1402 opustil Prahu
a odebral se do Heidelberka. I zde těšil se oblibě a vážnosti, byl zá
stupcem university v Kostnici, r. 1420 náležel do kommissc zkoumající bludy
Drändorfovy, také v Basileji zastupoval universitu a zemřel 22. března
1430. M. Mikuláš byl také velmi plodný. Kritickému probádání jeho
spisů věnováno jest právem mnoho místa v textu i všecky přílohy. Byl
přítelem reformy církevní, ale konservativní, a nenáviděl kacířství Wyclifovo a Husovo. V líčení života a činnosti jeho vede si autor s velikou
pilností a obezřelostí, a jeho práce jest vítaným příspěvkem к poznání
ducha a směru doby. Méně šťastny jsou jeho výklady o poměrech na
universitě Pražské, jež trpí dosti značnými nesprávnostmi a neúplností.
Vinu toho nutno přičřsti neznalosti novější české literatury o tomto
předmětu, jež není chuda. Sem také zařazuji článek Loscxihův o Štěpá
novi z Dolan.^ Loserth zde znovu objevuje vlastnost již častěji vytýkanou,
nepřízeň a strannictví proti Husovi. Tentokrát jeví se tyto vady více indirektně. Loserth snaží se co nejvíc vyvýšiti význam Štěpána z Dolan,
učiniti z něho spisovatele neobyčejně vynikajícího — a neobyčejně zná
mého. V té příčině mluví proti němu i spisovatel, v něčem jemu ne
nepodobný, Cochlaeus, jenž — ač jinak dobře zpraven — Štěpána
z Dolan nezná. Cituje sice často jeho práce, ale za původce jejich má
— Pálče! Tato přepjatá snaha, vyvýšiti Štěpána z Dolan a snížiti Husa,
dala by se i na jiných příkladech ukázati, ale to jsou již věci podřízené.
Jako přílohy připojeny dva listy Štěpánovy, jeden Sigmundovi, druhý
kanovníku Pražskému Štěpánovi [ze Stankov?].
Zmíněnému autorovi A. Franzovi děkujeme také za práci o jiných
dvou znamenitějších členech university Pražské: Matiášovi z Lehnice
a Mikulášovi Störovi ze Svidnice ;3) onen byl dosti oblíbený spisovatel
homiletických knih, tento opustil Prahu při známém odchodu cizích

!) A. Bronz, Der Magister Nikolaus Magni de Jawor. Ein Beitrag zur
Literatur und Gelehrtengeschichte des 14. und 15 Jhrh. Freiburg i. B. 1898.
Srovn. ČČH. IV. str. 353. —- й) 7,
Die literarischen Widersacher des
Hus in Mähren. 1. Stephan v. Dolan. Ztsch. für G. Mährens und Schl. 1897. —
s) Vyšla v časopise »Katholik« (1898), nám nepřístupném; český výtah včas.
Kat Duch. 1898) srv. ČČH. IV. 207.
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mistru a studentu. Přehnané udání o počtu odstěhovavších se u nás již
dávno značně snížil Tomek. Zdá se však, že i jeho výpočty o počtu
studentů v Praze podávají výsledky příliš vysoké. Před lety Paulsen
navrhl jinou methodu к zjištění počtu studentů na tehdejších universitách,1)
ale i podle ní vycházela ještě čísla příliš vysoká, jak ukazuje nyní Eulen
burg.^) Podle jeho výpočtu trval (již kol r. 1401) průměrný pobyt stu
denta na jedné universitě asi 21 měsíců; к dosažení bakalaureatu bylo
potřebí průměrně 3, к mistrství З1^ let. Podle Paulsena asi %—1/3 za
psaných došla bakalaureatu, VgO^Vie mistrstv$- Eulenburg ukazuje, že
počet graduovaných obnáší asi 25°/q zapsaných. Návštěva universit nebyla
tak silna, jak se myslí; v 15 stol. 3 středoevropské (německé!) uni
versity měly asi 800 žáků. Prahy všímá si Eulenburg jen mimochodem
(jakož také 15 stol.), ale zdá se, že s podobnými všeobecnými pravidly
při jednotlivých universitách nebude lze mnoho poříditi.
Odchod německých studentů a mistrů z Prahy byl jednou z hlavních
příčin nenávisti, která pronásledovala později M. Jana Husa a Jeronýma.
Tato věc, již dříve známá, velmi patrně objevuje se také v aktech
o Vídenském processu Jeronýmově, která v Římě objevil a letos vydal
L. IQicman.3) Po instruktivním úvodu, v němž vydavatel popisuje kodex,
v němž akta opsána, a rozebírá věcnou i formálnou stránku protokollu,
následuje vydání, přinášející důkladné obohacení našich vědomostí
o Jeronýmovi. Třeba podstatné věci známy byly ze žalobních artikulů
na koncilu podaných, přítomné vydání přináší mnoho zajímavých
a cenných detailů. Starší Jeronýmovy spory o Wyclifa v Paříži a Heidelberce novými podrobnostmi osvětleny, mnoho nového dovídáme se
o průběhu disputace Knínovy (vydavatel stanoví dobu, kdy se konala,
správně na 1409), o událostech v Praze po ní, o návštěvě Jeronýmově
v Pešti atd. Jest to jeden z nejcennějších pramenů ze všech, co o Jero
nýmovi máme. Vydání pořízeno jest způsobem nynější požadavky plně
uspokojujícím, se vzácnou pečlivostí a svědomitostí, někdy snad až příliš
úzkostlivou, což ovšem není nikterak na závadu. Vydavatel naznačil také
stručnými slovy význam své publikace ve Věstníku Akademie. Se vším,
co zde řečeno, nechtěl bych souhlasiti, zejména co se tkne Jeronýma.
Jeho vystoupení při výslechu imponuje svou mužností a otevřeností,
a jeho příchod do Vídně, jejíž smýšlení nebylo mu neznámo, zdá se
mi býti něčím více než pouhou »smělostí«. Ale to jsou konečně věci,
kteréž krásnému vydání Klicmanovu nijak ceny neubírají.
V nedávné době rozšířeny poněkud známosti naše o rukopisech
spisů Husových i z doby husitské. V první řadě dlužno zde uvésti

i) Paulsen, Die Gründung der deutschen Universitäten im Mittelalter.
H. Z. 45 (1881). — F. Eulenburg, Über die Frequenz der deutschen Universi
täten in früherer Zeit. Jb. für N. Ök. und Stat. XIII (1897). — s) Processus
judiciarius contra Jeronimum de Praga habitus Viennae 1410 12. К vydání
upravil Dr. Lad. Klicman. V Praze 1898. Hist. Arch. ČAk. XII.
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archiváře V. Schulze^ *) který ve zprávě o výsledku cesty své po ně
kterých městech severoněmeckých a dánských vedle četných jiných
bohemik uvádí také mnohá hussitika, zvláště z doby koncilu Basilejského
a p., rukopisy předchůdců Husových a zvláště Husovy: Výklad De
cognitione et dilectione dei, traktát De corpore Christi s datem po
dobným, jaké známe z vydání děl Husových a rkpu. Pražské univ. bibliotheky Ш, G. 16, jak jsem již v tomto časopise stručně zprávu podal. 2)
Také К Flajšhans, pojednávaje o kořisti, již ze své cesty přinesl,3) re
gistruje četná hussitika, také některé rukopisy prací Husových i řeč
Jeronýmovu v Kostnici atd. Při katalogisování rukopisů universitní
bibliotheky potvrdila se oprávněnost nadějí častěji vyslovovaných, že
i v Praze lze dělati objevy. Zásluha o to náleží kustodu Jos. Truhlářovi.
Vedle jiných zajímavých památek podařilo se mu objeviti také úplně
neznámý rukopis Husových latinských kázání, o němž první informační
zprávu podal ve svých příspěvcích, již od loňského roku vydávaných.4) Ob
šírnější popis po několika oznámeních předběžných v rozličných časopisech
podal něco později V. Flajšhans.b) V článku svém popisuje nejprve
zlomek evangelia nalezený od kustoda Borovského, bibli Strahovskou, dů
ležitější varianty zlomku Husova výkladu, který sám objevil, a konečně
zmíněnou latinskou Postillu, dosti obšírně, ale slibuje přece na konec
rozbor ještě podrobnější. Bylo by si přáti, aby slib svůj záhy a s větší
pozorností vyplnil, neboť rozbor v tomto článku vydaný jest velmi ne
dostatečný, jak %. Truhlář přesvědčivě v »Čase* (č. 18 a 24) ukázal.6)
Ještě dříve, než objev první řádně prozkoumán, podařilo se Truhlá
řovi učiniti objevy nové, o nichž zprávu podal v následujícím čísle Věst
níku. Jest to traktát proti milostivému létu 1394 (na němž ještě Hus bral
podíl). Některé partie tohoto traktátu Truhlář vydal, zjistiv s pravdě
podobností dosti značnou autora v M. Václavovi Rohlovi z Jičína,
o němž již t. zv. Chronicon universitatis podává zprávu, že s milostivým
létem spokojen nebyl. Truhlář zde zároveň upozorňuje na jiný rukopis

x) К Schulz^ Bohemica knihoven v Hamburce, Kielu, Kodani a Rostoku.
Věst. uč. spol. 1897. — 2) Srv. ČČH. IV. 203. — 8) Mám na mysli poslední,
officiální zprávu: Knihy české v knihovnách švédských a ruských. Praha 1897.
(Sbírka pramenů ku poznání literárního života III. 2.) — 4) J. Truhlář, Paběrky
z rukopisů Klementinských. Věstník Č. Akademie 1898. — 5) И Ftyhkans,
Klasobraní po rukopisech, ČČM. 1898. — e) Budiž mi prominuto, že si ne
všímám nijak blíže zbytečné polemiky, která se rozzuřila o národní uvědo
mění Husovo. O této věci se přece vědecky nemůže diskutovati vážně. Že Hus
velmi živě cítil se Čechem, jest věc dávno známá, ale to neopravňuje к tomu,
aby byl prohlašován za »šovinistu«. Chtít dnešní poměry přenášet do 15. sto
letí není přece dovoleno, а к důkazu o »šovinismu« Husovu nepostačí nějaký
citát vzniklý v době nepřátelského vpádu říšských Němců do Čech nebo po
pokuse o zboření Betléma. Že se strany německých spisovatelů dosti často
tímto způsobem o Husovi mluveno, bylo také již dříve ovšem známo, a není
zapotřebí nyní »dělati objevy«. Nejnovější doklad mně podle jména známý jest
Langsdorf Hus als Heros des czechischen Chauvinismus. Big. Leipz. Ztg. 1894
(Nr. 80).
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III, В. 20. Jest to sbírka latinských kázání na celý rok. Při jednom
z nich Truhlář zjistil původce — M. Jana Husa. К Truhlářovu laskavému
upozornění zabýval jsem se rukopisem nějaký čas, nemohl jsem však
dosud práce své ukončiti, musím tedy definitivní výsledek odložiti až
к době příznivější. Pokud podle svého dosavadního výsledku mohu říci,
obsahuje rukopis celý kázání Husova. Kázání, jak patrno, vznikla vesměs
v Čechách, a to v Praze, názory v nich vyslovované shodují se s Hu
sovými, a velmi často najdeme místa, jež potom v zpracováni jen čá
stečně jiném najdeme v Postille. Uvádím jen některá místa, jak je náhodou
ve svých poznámkách nacházím: f66' sloup. 2 = Spisy II. 42—43;
f 69' sl. 2 — Spisy II. 61 n. ; f72 sl. 1 = Spisy II. 54 (je charakte
ristické, čím se oba texty různí) a 70 n. ; f 76 sl. 2 = Spisy II. 77 n.;
Í88 sl. 2 = Spisy II. 366 n.; f93 = Spisy II. 99 atd. Co se týká
doby složení, zdá se podle všeho, že kázání tato náležejí vesměs do roku
1409—10. Lze tak souditi z poznámky na f31': Nam superbia, avaricia et contencio simul incidentes omne malum efficiunt, w/ patet de
nunc contendentibus Prutenis et Polonis, qui pro avaricia primům
contendentes, demum in gwerram šunt delapsi ... a z jiné poznámky
f38 sl. 2: Sequitur continuacio canonica beati Jude apostoli anno preterito predicate . . . Je-li tento názor správný, a je-li spis skutečně Husův,
jak se zdá, byla by to velmi důležitá okolnost pro naše známosti o spisech
Husových — názory zde vyslovované jsou často velmi blízky názorům
ze spisů jistě značně pozdějších. Ke konci jen ještě připomínám, že ve
všech kázáních najdeme hojnost českých slov a frasí do textu vple
tených, místy slova německá (ku př. o malomocném srv. Spisy II.
42—43). Ani to způsobu Husova tvoření neodporuje. — Podal jsem
zde jen předběžní výsledky počátečního studia, nevydávám jich nikterak
za definitivní, ponechávaje si definitivní odpověď na dobu příznivější.
Novými těmito nálezy přibylo práce к práci staré, která dosud
není hotova. Míním kritické studium spisů Husových. V poslední době
ferd. McMČíkl) upozornil na to, že ke dvěma spisům, jež Erben v če
ských spisech Husových vydal, dvorní knihovna Vídenská má parallelní
texty latinské. Jest to: Provázek třípramenný a Zrcadlo člověka hříšného
(větší, menší). O tomto spise bylo to ostatně již dříve známo, a zdá se,
že není česká práce Husova nic jiného než překlad cizí práce latinské,
a sice překlad dosti obratný. К spisu prvnímu se Hus sám hlásí. Ovšem
není z jeho slov patrno, napsal-li jej latinsky či česky, ale nyní, po
vyšetření Menčíkovu zdá se, že pouze spis latinský jest prací Husovou,
překlad že pochází od někoho jiného.
S mnohoslibným titulem a sebevědomým, každému něco vytýkajícím
úvodem chopil se nejnověji věci V. Flajšhans.2) Ale očekávání, které

i) Ft
O dyou spisech Husových ČČM. 1897. — 2) V, žlajšhans.
Příspěvky к poznání literární činnosti Husovy. ČČM. 1898. (Odpověď Královu
viz v Listech Filol. 1898, ses. 5.).
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počáteční slova úvodu vzbuzují, prací samou jest přece zklamáno.
V první části: »Prízvučné veršíky Husovy« Flajšhans vytýká Královi,
že v článku o české metrice Spatně měřil hexametry Husovy, nalézaje
v nich 6 stop, ačkoli mají jen 5 (ve většině příkladů i laik přisvědčí
Královi). V části druhé popisuje »Jazykové novoty Husovy«. Článek,
ač vzbuzuje, jak řečeno, zvědavost historikovu, úsudku jeho se vymyká.
Kritice a chronologii Husových listů věnována jest moje práce, na
niž zde upozorniti si dovoluji. ’)
Snažil jsem se u všech listů Husových nám známých zjistiti dobu,
kdy byly psány. U některých podařilo se mně — není to vlastně velká
zásluha — zjistiti datum pevné, odchylné od dosavadního, u jiných bylo
nutno spokojiti se s datováním pravděpodobným. Podařilo-li se mi pravdě
podobnost vždy dostatečně odůvodniti, nemohu rozhodovati. Některé,
ač ovšem nedůležité podrobnosti ze života Husova přinesl postup práce
sám sebou. -)
Literatuře církevně-politických běhů na počátku patnáctého století
nedostalo se značnějšího obohacení. Sauerland uveřejnil zajímavou, ale
pro nás nedůležitou zprávu o koncilu v Pise,3) jenž, chtěje křesťanstvo
sjednotiti, rozdělil je v oboedience tři. Doba potomní jest dobou nejroz
hodnějšího obratu Husova. V ni padá jeho vystoupení proti odpustkům.
Co nového pro Husa (a zda vůbec něco) přináší práce Briegrova,
všímající si odpustků ku konci středověku až do vystoupení Luťherová,4)

*) V.
Listy Husovy. Poznámky kritické a chronologické V Praze
1898. (Věst. uč spot.). — 2) Budiž mi dovoleno několik slov pro domo. O práci
mé vyskytly se dva posudky z téhož péra — nemám proč zapírati, co každý ví —
z péra V. Fląj$hansova. Jeden naprosto odmítavý, druhý celkem příznivý. Ne
zmiňoval bych je o věci — karakterisuje se sama — ale v jedné příčině musím
se hájiti před každým. V onom příznivějším bylo mi vytýkáno, že si nevšímám
dostatečně rukopisů, v onom nepříznivém byly rukopisy, jichž jsem neužil,
vyjmenovány. 1 kdyby výtka byla pravdivá, nebyla by vinou mou. Dokud není
řádného katalogu rukopisů, nemůže se nikomu vytýkati, že toho neb onoho
nezná. Nemáť každý к ruce záhadného katalogu všech možných rukopisů, na
který se s jistých stran mnoho spoléhá a mnoho hřeší. Ale výtka není opráv
něna vůbec. Jeden z rukopisů ve své práci cituji, ovšem ne f“, které jsem
»měl viděti<. Snad čtenář uvěří, že vím, proč jsem nemusit právě toto f° citovati! Druhého z rukopisů můj kritik patrně neměl nikdy v ruce, sice by nebyl
opominul oznámiti, co lze o něm souditi. Podle některých známek mohlo by se
mysliti, že rukopis byl kdysi majetkem Husovým. Také dopis Husův, který
jsem měl viděti, není na listě u kritika udaném, nýbrž na zadní desce. Jest
to známý dopis Husův universitě, bez závažnějších variant. Bylo tedy nutno
jej viděti? Třetí z rukopisů měl jsem v ruce, ale nebylo proč o něm se zmiňovati. Nemusíme vždy povídati celému světu, co jsme Četli. Ve čtvrtém na
jdeme traktát Štěpána z Dolan, který já cituji podle vydání Pezova. Místa,
o něž běží, v rukopise jsou bez podstatných změn. — Za upozornění na pátý
rukopis jsem svému kritikovi vděčen, třeba ani ten neopravňoval jeho výtek.
— Že jsem přehlédl jednu poznámku v Jirečkově Rukověti, přiznávám se. —
3 Sauerland, Epištola e et de concilio Pisano scripta. Röm. Quartsch. XI. —
4) Brieger, Das Wesen des Ablasses am Ausgange des Mittelalters untersucht
mit Rücksicht auf Luthers Thesen. Leipziger Universitäts-Programm zur Feier
der Reformation. Lipsko 1897.
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nedovedu pověděti, nedostalať se mi do rukou. Ale nové zprávy o jednot
livých osobách zde súčastnéných přináší H. KollmannS} Při výkladu
listiny papežského kollektora M. Jana z Moravy podává také nové zprávy
o Václavovi Tiemovi (u Kollmanna Tenn), pověstném odpustkovém kra
máři z r. 1412. Pocházel z Mikulova, dosáhl záhy benefícií v dioecesi
Pasovské a hledél jich nabýti vždy co nejvíce a nejvýnosnéjších. Jeho
vystupování při prodeji odpustků v Praze jest dostatečné známo. Tiem
jest typem hrabivého, nenasytného praeláta, jakých celá tato doba měla
hojnost. Po episodé Pražské setkal se s ním Hus jako s protivníkem —
na koncilu Kostnickém.
Koncil Kostnický poutá naši pozornost ode dávna. Právem. Ne
musíme si tajiti, že odsouzení Husovo bylo v ném jen episodou, že ze
jména process Husův příliš nerozčiloval pestrého shromáždění, jež mělo
světu vrátiti jednotu církve, potlačiti kacířství a přinésti opravu ....
Odsouzení Husovo a Jeronýmovo jsou ovšem jen episody v bohatých
dějinách koncilu, episody pro nás důležité a významné, které by samy
stačily vzbuditi nejširší interess náš, ale přece nejsou samy. Ono sblížení
Čechů a Poláků, které později doba husitská přináší, má svou předehru
již na koncilu. Vedle českých pánů i polští ujímají se Husa. A také
Polákům přinesl koncil v jistém směru zklamání. To vše opravňuje náš
interess, ano nutí к podrobnému seznání dějin koncilu.
Dějinami koncilu od delší doby zabývá se H. Finke* na jehož
publikaci prvního svazku akt koncilu měl jsem již příležitost upozorniti.2)
Od té doby podal Finke nové příspěvky o krajanu svém Dětřichovi
z Niemu,3) jehož jest nejlepším znatelem. Ale z této práce není mi více
známo než jméno. Podobně musím vyznati o práci Blumenthalově^) jež
vznikla patrně na základě prvního svazku Finkových akt.
Ze starších pracovníků přihlásil se Tschackert^ který již vlastně
toto pole opustil. V novém článku svém ukazuje, že traktát »Determinatio de quietate conscientiae simplicium«, přičítaný dosud ďAillimu, jest
dílem Gersonovým, že vznikl asi 1396—7 (před odnětím oboedience
ve Francii) a že obsahuje zárodek spisu Gersonova >De auferibilitate
pape<.
Papež Jan XXIII. svolání koncilu viděl nerad, svolil téměř z do
nucení, ale к svolanému dostavil se dosti záhy. V novější době přibylo
x) H.
O kollektorech komory papežské v Čechách a censoru
vyšehradském do počátku XV. stol, jako výklad к listině kollektora M. Jana
z Moravy z r. 1412 (Vést. uč. spol. 1897»; srv. ČČH IV. 203. — 2) H. Finke,
Acta concilii Constanciensis. I. Akten zur Vorgeschichte des Konstanzer
Konzils (1410—14). Münster 1896; srv. ČČH III. 252 n. — s) Finke, Neue
Schriften Dietrichs von Niem. Zeitsch. der Gesel sch. für vaterl. Geschichte
u. Alterthumskunde (Westphalen) 1897. — 4) Blumenthal, Die Vorgeschichte
des Konstanzer Konzils bis zur Berufung. Dissert. Halle 1897. — 5) Tschackert,
Die angeblich Aillische Schrift »Determinatio pro quietate conscientiae sim
plicium« — ein Werk Gersons. Zeitsch. Kircheng. XVII.
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dosti prací, přinášejících jeho itinerář. Nejprve Eubel^ mezi jinými
papeži o Janovi XXIII. se zmiňuje; udání jeho rozmnožil později Schmitz^
a ještě nověji Sawrlandfi) Loňského roku Georg Schmid podal itinerář
jeho ke koncilu Kostnickému, ale práci jeho znám jen jménem.4)
Sporem prusko-polským zabývá se práce zasloužilého v oboru tohoto
koncilu badatele Bcssaty Práce jeho, velmi zajímavá a plná nových
detailů, užším thematem svým přece jen nenáleží do rámce našeho pře
hledu. Téhož předmětu týká se A. Prochaska*) kdežto Pickosiůski
v práci, jíž jsem dosud neviděl, zjišťuje Poláky na koncilu.7) Spor tento
však dokončoval se již v době, kdy tragedie Husova byla již dohrána,
když Hus, ač pod glejtem Sigmundovým přišel, byl již upálen.
К spisům o otázce jeho glejtu v novější době přibyla práce zna
menitého církevního historika Vratislavského Karla Mullera*) Dovolím
si nejprve co nejstručněji podati obsah své práce o tomto předmětu.#)
Ukázal jsem v ní, že Hus měl správný názor o významu svého glejtu,
že v intencích Sigmundových, když glejt udílel, bylo, uděliti glejt takový,
aby mohl Husa ochrániti. Sigmund měl úmysl Husa chrániti i proti
koncilu. Koncil ovšem glejtem vázán nebyl, vázati se nedal, ale význačné
postavení Sigmundovo ukládalo mu jistou reservu a jisté ústupky, až
by Sigmund stal se povolným. Ukázal jsem při tom na některé nedo
statky Uhlmannovy práce, ale výsledky její, takto modifikované, nutno
uznati za správné. Müller toho neuznává. Jemu jest práce Uhlmannova
nedostatečnou, on sám vrací se к starému mínění Bergrovu, vzdaluje se
od pravdy. V části první líčí stručně process Husův do vydání a stiženi
klatby, celkem správně. V části druhé zabývá se přípovědmi Sigmundovými. Ve příčině glejtu stojí úplně na stanovisku Bergrově, nesprávném
a vnitřními odpory trpícím. Ne tak ve všem ostatním. Müller pozoruje,
že prameny tvrzení Bergrovu odporují, a snaží se tento odpor vyrovnati
tím, že přijímá zvláštní připovědi královy, na nichž glejt formálně ne
závisel. To jest základní chyba celé práce. Müller tím podkopává si
půdu pod nohama. Pro své tvrzení nemá dokladů, nechce-li pramenům
činiti násilí, a schází mu všechen výklad pro jednání českých pánů na
koncilu i mimo koncil. Jeho rozpaky jsou patrny zvláště, kde mluví
o protestech českých pánů z Čech a Moravy. Zde pronáší ku př. také
tuto větu (str. 52): »Diese Verwertung des Geleitsbriefs (v protestech)

x) Eubel, Das Itinerárium der Päpste zur Zeit des grossen Schismas. Hist.
Jhrb. XVI. — 2) Sauerland a Schmitz, Zu K. Eubels Itinerárium (etc.), tamže XVII;
Sauerland všímá si Urbana VI., Schmitz Jana XXIII. — я) Sauerland, Ergän
zungen zu dem von K. Eubel und L. Schmitz gelieferten Itinerario Johanns XXIII.
Hist. Jhrb. XVIII. — 4) G. Schmid, Itinerárium Johanns XXIII zum Konzil
von Konstanz 1414. Festschrift zum Jubiläum von Campo Santo 1897. —
5) Bess, Johanns Falkenberg О. P. und der preussisch-polnische Streit vor dem
Konstanzer Konzil. Z. Kircheng. XVI. — 6) A. Prochaska, Na soborze w Konstaneyi. (Krakov 1897) — 7) Piekosiůski, Goście polscy w Konstancyi. Rozpr.
Krak, akademie 1898. —
K. Müller, König Sigmunds Geleit für Hus. Hist.
Vierteljahrschrift I (1898). — 9) V. Novotný, Husův glejt ČCH II.
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wird jedoch leicht begreiflich, wenn mann sich vorstellt, dass man in
Hussens Umgebung ebenso wie in Böhmen und Mähren die Zusagen
des Königs kannte und doch darüber keinen urkundlichen Beweis
hatte, an dem man sich nach der Konstanzer Katastrophe halten konnte.
Da lag es nahe, jene Zusagen in den Geleitsbrief hineinzuerklären.«
Tedy ústní přípovédi Sigmundovy byly tak obecné známy! Škoda jen,
že o nich nic bližšího nevíme, a škoda, že páni v protestech svých do
volávají se glejtu, jehož formu dobře znali. Tím se vysvětluje, že práce
Müllerova na mnohých místech, kde Müller jest prameny nucen přiznati
Sigmundovi původně jiné úmysly než konečně, zní jako parafrase mého
článku, jehož Müller ovšem nezná, a přece v základním názoru se roz
chází. Nemám práva rozhodovati absolutně, čí mínění jest správnější, ale
zdá se mi zbytečno pomáhati si nezaručenými zprávami o přípovědech
Sigmundových, jež glejtem se nekryly, když stačí úplně vysvětlení z glejtu.
V dodatku Müller rozebírá některé podrobnosti z první části Husova
processu, z doby exilu atd. Některé věci jsou zde nesprávny vinou chyb
ného překladu v Dokumentech, jiné jsou u nás známy, některé shodují
se s míněním, které pronáším v studii o listech Husových.1)
Z nově vydaných pramenů к dějinám války husitské měl bych nyní
obšírněji zmíniti se o druhém svazku Jechtova Codexu?} Ale — v uni
versitní bibliothece nebylo možno se ho dohledati. Přehledná regesta
listin z archivu Budyšínskeho podal Arras£\ Najdeme zde několik listin
Sigmundových ve příčině boje s kacíři, také listiny pro dobu Jiříkovu.
Práce končí r. 1515. Nové zajímavé příspěvky přináší nevelký článek
Uuemerův^) zabývající se historickými básněmi z XV. stol., na který
zde chci upozorniti, ač náleží do doby něco pozdější. Spisovatel Nicolaus
Petschacher jeví se zde jako protivník českých Husitů a Poláků, jako
vřelý stoupenec zetě Sigmundova Albrechta, jehož volbu na trůn český
i uherský doporoučí. II. báseň odpovídá na popěvky o Albrechtovi,
III. а IV. obrací se proti Polákům, V. »Contra Ruckenzanum, qui composuit canciones contra dominum Albertům« atd.
Z celkových zpracování na prvním místě musím vzpomenouti dru
hého vydání čtvrtého dílu Jomkova Dějepisu Prahy. Vychází také sou
časně s titulem Dějiny válek husitských, s titulem jistě oprávněným.

Na námitky Müllerovy odpověděl Uhlmann v témže časopise šetrně,
jak toho jméno Müllerovo žádá, a také ve věci ne dosti rozhodně. Hlavních
rozdílů toliko se dotýká. Ale odpověď tato nijak neopravňovala velkopanské
odbytí se strany Müllerovy v témže čísle, již proto, že ve věci je Uhlmann
pravdě blíže. — 2) Jeckt. Codex diplomaticus Lusatiae Superioris II (také
s titulem Urkunden des Oberlausitzer Hussitenkrieges und der gleichzeitig
dem Sechslande angehenden Fehden) ve Zhořelci 1897. — s) Ar^as^ Regesten" beiträge zur Geschichte des Bundes der Sechsstädte der Oberlausitz ge
sammelt auf Grund der Urkunden, welche sich im Bautzener Archiv vorfinden.
N. Laus. Mag. LXXII. — 4) Нцстсг^ Historische Gedichte aus dem XV. Jhrh.
M.J.Ö. G. XVI.
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Dále se zmiňuji také o předloňské knize Gollové^) Kniha sama
ovšem neomezuje se na dobu husitskou, ale v referátě o novější litera
tuře této doby nesmí zmínka o ní chybéti. S takovou znalostí vécí pol
ských i českých zároveň ještě o předmětu nebylo psáno u nás ani jinde.
Mimo to nás při knize také zajímá stanovisko, které autor v knize pro
jevuje к otázkám, jež — ač nejsou nové — v novější době rozdvojily
vědecký svět německý ve dva veliké nepřátelské tábory. Goll svoje
stanovisko označil již mnohem dříve, a stanovisko toto z knihy hlásí
se znovu. Goll spojuje dobré vlastnosti obou směrů. S jistým omezením
připustil,2) že u něho historie nedělají lidé, nýbrž že se dělá sama. Ale
jeho lidé nejsou přece neživé stroje, jsou to skutečné, životní bytosti.
A ještě jedné věci bych se rád aspoň letem dotknul — poměru práce
Gollovy ku práci Palackého a Tomkově. Goll, tuším, i zde stojí upro
střed. Není v něm idealisujícího nadšení Palackého, ale není tu také
konservativního pragmatismu Tomkova. Odkazuji na jeden přiklad, na
karakteristiku Jana Želivského, odkazuji sem velmi rád — snad v tom
bude někdo viděti neskromnost — také z té příčiny, že jsem sám,
neodvisle od Golla, podobné stanovisko к Želivskému zaujal. (V Ottové SI. N. XII.) A přece na konec nedovedu jednu výtku potlačit.
Každý, kdo věcí blíže se zabýval, vidí hned to bohatství literatury,
jíž Goll užiti musil. U nás často na mnohých historických pracích
bývá až příliš mnoho patrno, čeho autor užil. U Golla toho viděti není,
čehož velmi často litujeme; i když víme, proč mnohé odkazy musily
odpadnouti, litujeme к vůli sobě. V knize, bez níž se nemůžeme obe
jiti, byly by nám podrobné odkazy zvláště milé! V té příčině doplňuje
tuto práci Gollovu úryvek z ní, jednající o politice Sigmundově, v němž
mnohé kritické otázky podrobněji propátrány.3) V Polsku práce Gollova
nebyla uvítána všude stejně. Ozvaly se hlasy velmi sympathické, ale
ozval se i odpor. Již proti německé práci, jež vyšla dříve, a také
proti české. V nejnóvější době po Lewickém A. Prochaska vystoupil
dvakráte: prací o sobě vydanou4) a posudkem Gollovy knihy.6) Na onu
práci odpověděl Goll sám.6)
Z monografických zpracování sem spadajících třeba uvésti práci
Sceligerovu?) jíž však dosud vyšla jen první část, jednající o vzniku,
spenení a o vnitřní organisaci spolku šesti měst, odkládajíc válečné styky
s Čechy do dílu druhého, a Jechtovu* která však nepřátelských styků
s Husity jen nepřímo se dotýká.3)

Jaroslav Gall, Čechy a Prusy ve středověku. V Praze 1897. — *) Srv*
CCH. III. 378. — 3) J Gall, König Sigmund und Polen. MÖG XV. XVI. —
4) A. Pracka ska, W czasach husyckich (Krakov 1897). — ô) Kwart, hist. 1898
seš. HI. (Srovn. ČČH IV. str. 421.) — ") Srv. ČČH III. 377—8. — 7) Seeliger,
Der Bund der Sechsstädte in der Oberlausitz während der Zeit 1340—1437.
N. Laus. Mag. LXXII. — 8) P Jeckt, Die Fehde der Stadt Görlitz mit Gotsche
Schaff auf dem Greifemteine 1425 u. 1426, v Silesiaca, Festschrift . . . zum
siebzigsten Geburtstage des Colman Guisdaehl. Vratislav 1898.
ал
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Co přináší článek Fiedlerüv s neurčitým titulem v časopise mně
nepřístupném, nemohu pověděti.1) У Rohrt ačkoliv titul jeho práce,
věnované proroctvím v posledním století před reformací, mohl by vzbuditi zvědavost, pro naše poměry nepodává nic.2)
Nenáviděné kacířství husitské přese všecek odpor, který к němu se
jevil, nalézalo hlasatele a přívržence v Německu. Ovšem nejsou všickni
pro kacířství vyšetřovaní husity, ale příkladů jest přece dosti, a u mno
hých, třeba nebyli husité, styky s českými kacíři jsou prokázány. Jeden
z nich jest Jan z Weselu, jemuž v nedávné době několik prací věno
váno. Podle všeho nejlepší z nich jest práce Clemenova. Clemen již o něco
dříve podal zprávu hlavně o některých spisech Weselových3) a při
stoupil к sepsání životopisu muže tohoto.4) Doplňky к jeho práci podal
Haussleiterfy Podle vývodů Clemenových Jan příjmím Rucherat pocházel
z porýnského Oberweselu, studoval v Erfurté, kde 1456 stal se doktorem
theologie, v zimě 1456/7 byl rektorem, ale brzy potom Erfurt opustil.
Byl kazatelem v Mohuči, odtud před mórem prchl do Vormsu, povolán
na universitu v Basileji, ale brzo vrátil se do Vormsu a zde později
obžalován pro radikální své názory. Jak z processu patrno, měl s Cechem
Mikulášem styky, zejména hádání o utrakvismus, ale bližšího o onom
Mikulášovi nevíme nic. O smrti Weselově jsou tři verse, podle jedné ze
mřel po processu ve vězení, podle druhé svěřen Karmelitánům, u nichž
brzo zemřel, podle třetí, nesprávné, upálen. V části druhé autor kriticky
probírá spisy Weselovy. Jak se zdá, neodvisle od Clemena pracován
článek, jehož autorem jest N. Paulus®) a jehož výtah přinesl Čas. Katol.
Duchovenstva.
O přímém vlivu ideí Husových na valdenského kněze Mikuláše
Rutze byli čtenáři tohoto časopisu poučeni článkem У. Mullera^) Co
nového přináší práce autorova o téže osobě nedávno vydaná, nemohu
oznámiti, poněvadž mi nebyla přístupna.8)
Otázka po vzniku přijímání kalicha v Čechách, dosud nerozřešená
definitivně, souvisí s osobou Jana Drändorfa. Od práce Hartmannovy
z r. 1894 nepřibylo v poslední době nic důležitějšího, mimo článek
Haufd&íi v Herzog-Haukově Realencyklopaedii. Článek rozmnožuje do
savadní naše vědomosti užitím rozsudku inkvisičního proti Drändorfovi,
jehož vydání tiskem tamže jest ohlášeno.

x) Fiedler, Husitisches. Brandeburgia I. — 2) J.Rohr, Die Prophetie im
letzten Jhrh. vor der Reformation als Geschichtsquelle und Geschichtsfaktor.
H. Jhrb. XIX. — 3) O. Clemen, Heime Rode im Wittemberg, Basel, Zürich
und die frühesten Ausgaben Weselscher Schriften. ZKGC XVIII. — 4i Tyz,
Über Leben und Schriften Johann v. Wesel. D. Ztsch. Gw. Neue Folge II.
(1897/8). — 5) Haussleiter, Bemerkungen zu dem Ketzerprocess und den
Schriften Johanns v. Wesel, tamže 1897/8. — 6) .V. Paulus v Časopise Ka
tholik, 1898. — 1) J, Müller, Mikuláš Rutze, valdenský překladatel Husových
spisů. ČČH I. — 8) Tyz, Zu den Schriften des M. Nicolaus Rutze in Rostock.
Zeitschr. der Ges. für Sachs. Kirchengesch. 1 (1897).
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Nejzajímavějším zjevem reformního hnutí německého však jisté jest
spis sociálné reformními ideami prodchnutý, známý jako »Reformation
des Königs Sigmund.« O pravost jeho vznikl záhy spor, a Cochlaeus
náleží mezi první, kteří se proti ní vyslovili. V novější době Willy Boehm i)
pořídil kritické vydání a domníval se nalézti původce ve Friedrichovi
Reiserovi, knězi valdenském, jenž měl blízké styky s husity a nějaký čas
i v Čechách působil. Mínění jeho přijato nejprve od mnohých, ale záhy
již ozvala se oposice, které stále dostávalo se posily, až mínění to opu
štěno téměř úplně. Nejnověji důvody proti němu shrnul v pěkný článek
C. Koehne?} Ukazuje přesvědčivé, že spis vznikl v Augšpurce asi v zimě
1438, že původce jeho jest kněz Friedrich, bezpochyby při některé faře
augšpurské, a že již původně složen byl německy.
O nové publikaci akt koncilu Basilejského stala se již v tomto časo
pise zmínka.3) Dodatkem upozorňuji ještě na práci BeerovuS)
T pramenů pro dobu Jiřího z Poděbrad a následující staly se již
v tomto časopise zmínky o Weissově vydání listů Aeneáše Sylvia5)
i o Joachimsohnově publikaci polemického traktatu Gabriele z Verony.6)
Joachimsohn znám jest již starší svou prací o Řehořovi Heimburském,
к níž nedávno podal některé doplňky, háje se zároveň proti Bachmannovi.7) Asi v téže době dotknul se otázky této znovu Bachmann*} Článek
jeho po dřívějším nevlídném uvítání práce Joachimsohnovy dovoloval
očekávati více. Přináší jen obšírnější odůvodnění toho, co Bachmann
pověděl v své Reichsgeschichte.
Heimburgovi podoben jest jiný politický agent této doby, Martin
Mair, jímž zabývá se nověji práce Schrättercma, dissertace Mnichovská
vydaná r. 1896.9)
Z pramenů pro politické dějiny nejdůležitější jest publikace politické
korrespondence markraběte Achilla, jejíž druhý svazek loňského roku
vydal Priebatsch.10) Při živých stycích tohoto agilního knížete s celým
politickým světem její důležitost jen ještě vzrůstá. Zde najdeme také
mnoho zpráv pro jeho styky s Čechy v době Jagellonské (kniha obsa
huje léta 1475—1480), ne vždy jasné a to ne vždy bez viny české
politiky. O vydání vydal nepříznivou recensi Bachmann vMJÖG; výtky
jeho nejsou neoprávněny.

i) Wi/ly Boehm, Friedrich Reisers Reformation des К. Sigmunds. Leipzig,
1876. — 2) В. Koehne, Die sogenannte Reformation Kaiser Sigmunds. N. Arch,
alt. d. G. XXIII (1898), 3. - 3) Srv. ČČH II, 254 a IV, 196 - <) Beer R,
Urkdl. Beiträge zu Johannes de Segovia’s Gesch. des Baseler Concils auf
Grund von Forschungen in den Archiven und Biblioth. in Basel, Genf, Lausanne
etc. SB. Ak. Vid., 1897. — b) Srv. ČČH IV. 63; — 6) Srv. ČČH III. 301. —
") Joachimsohn, Zu Gregor Heimburg. H. Jahrb. XVII. — 8) Bachmann, Über
König Georg und Gregor Heimburg. MVGDB XXXV. — 9) G. Schrötter, Dr.
Martin Mair. Ein biógr. Beitrag zur Gesch. der polit, und kaiserl. Reform
frage des XV. Jhrh. Diss. München 1896. — 10i Politische Correspondenz des
Kurfürsten Albrecht Achilles. Herausgg. im Verlage v. Felix Priebatsch. Publ.
aus den Preuss. Staatsarchiven. LXVII. Lipsko 1897. První svazek vydán
v téže sbírce jako č. 59.
č. č. H. v.
o
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Z monografických zpracování třeba zmíniti se o práci Tobolkov^
věnované stykům českopolským v době Jiřího.1) Na starší práci autorovu,
týkající se volby a korunování Jiřího, měl jsem již příležitost upozorniti.2)
Také novější jeho práce ukazuje, že Tobolka ovládá všecek apparát,
pramenný i literární, velmi dobře, že snaží se postupovali co nejsvědomitéji a nejstřízlivéji. Snad ani zde nenajde všude souhlasu, ale jsou to
celkem otázky podřízené. Důležitější jest otázka, které Tobolka věnoval
před tím již samostatný článek,3) o právních nárocích neodbytých kněžen
na dědictví trůnu. Autor snaží se dokázati proti Kalouskovi, že i dcery
vdané měly nárok na dědictví. Ale materiál, který je po ruce, jest přece
příliš skrovný, aby mohlo se závěrem Tobolkovi přisvědčiti. Jest zde
ovšem listina Anny Rakouské, jež při zasnoubení s Vilémem saským
vzdala se nároků na země německorakouské, nikoli však na korunu
českou a uherskou, ale z toho nelze vyvozovati nic, ostatní pak materiál
nepostačí.
Poměrů slezských za války krále Matiáše s císařem obšírněji všímá
si Wendt

Otroctví a velkostatek v Čechách.
Napsal Josef Šusta.

I.

V dobách pokročilé vzdělanosti jest otroctví nepěkným společen
ským anachronismem. V dobách primitivní kultury bývá však institucí
nezbytnou a důležitým prostředkem pokroku hospodářského. Již to, že
přemožený nepřítel se nezabíjí, nýbrž že se ho hospodářsky využije, jest
pokrok. Rozkvět rolnictví byl u všech národů lovectví a kočovnictví se
odříkajících vždy spojen s otroctvím. Bojovný lovec a pastýř nikdy se
nechápal sám první rádla; práce ta přenechávána po dlouhou dobu jen
ženám a parobům. Také otroctví mělo svoje kulturní poslání a vymizelo
teprve po jeho vykonání.
Doba kvetoucího otroctví tvoří zcela pravidelnou fasi společenského
vývoje jednotlivých národů, a není proto nikterak třeba její existenci
v národních dějinách zapírati anebo seslabovati. Neprávem dálo se tak
častěji u nás v Čechách. Ježto nebylo možno vyskytování se otroků
v starých našich památkách zcela zapříti, seslabována aspoň svědectví
9 J. V Tobolka, Styky krále českého Jiřího z Poděbrad s králem pol
ským Kazimírem. ČMM 1898. — 2) Srv. ČČH II. 387. — s) Z. К Tobolka,
К dědickým nárokům neprovdaných a neodbytých kněžen z panujících rodů
v Čechách. ČMM. 1897. — 4) Wendt, Schlesien im Kampfe des Königs Mathias
mit dem Kaiser 1482. Z. G. Alt. Schles. XXXI.
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ta tvrzením, že otroctví v Čechách se vyskytující nikdy zde nebývalo
ustáleným stavem celých tříd. Ale ani toto tvrzení není správné.
Toto seslabování bývalo podp'ráno hlavné vypravováním Byzantince
MaurikÚL*) o vlídném chování Slovanů к zajatým ve válce, s nimiž prý
stejné jako s příslušníky vlastního kmene nakládali. Ale toto svědectví,
které každého znalce společenského ústrojí národů primitivních zaráží,
nemá v sociálních déjinách českých žádné váhy. Bylo by je lze odmítnouti připomenutím, že Byzantínec, zvyklý příkrému rozdílu mramoro
vého atria a špinavého ergastola, nedovedl v dřevéné chýši polokočovných
Slovanů, kde pán i parob stejné byli kouřem jednoho ohniště začazeni,
zpozorovat! sociálních rozdílů platných i zde. Ale i při plné víře v zprávu
Maurikiovu smíme ji v českých déjinách opomíjeti. Platí pouze pro Slo
vany jihovýchodní.
Foméry společenské jsou všude podmíněny obývanou zemí a její
přírodou, a nikoliv jazykovou a plemennou příbuzností. Hospodářský
vývoj bral se v šírých rovinách uherských a jihoruských vždy jinou
cestou nežli v lesnaté vysočině středoevropské, třebas v obou téch
krajích se byli usadili národové krví a řečí zpříznění. Příbuznost řeči
měla na vývoj kultury vždy jen vliv velice nepatrný. Proto není správno
rozšiřovati úsudky pronesené o jednom kmeni slovanském hned na kmeny
ostatní, v jiném prostředí žijící.
Hospodářské podmínky zemí českoslovanských jsou o mnoho bližší
Evropě západní nežli slovanskému východu. Průběh české kulturní historie
jest přičleněn к světu západnímu. Proto nelze užívati památek jihoslovanských jako pramenů pro dějiny české. Zvláště v otázkách sociálních
dějin jest nutno omeziti se na prameny povstalé v zemi České.
Omezení to jest ovšem velice znesnadňováno skrovností našich
pramenů. Pochybná pak hodnověrnost nejstarších českých památek,
především listin, stupňuje ještě nesnáze tyto. Již často bylo při projed
návání themat našemu podobných ukazováno na chatrnost našeho pra
menného materiálu.2) Proto třeba i při této malé studii předeslati ně
kolik slov o pramenech a ospravedlniti užívání několika pochybných
památek.
Pro nejstarší dobu jsou ovšem jediným pramenem cizí letopisy a
kroniky, většinou již dostatečně kriticky oceněné. Ale jejich zprávy hle
dící к sociálním dějinám jsou zcela nepatrné a jen nahodilé. Hlavním
podkladem podobných studií zůstávají tedy vždy li.stiny, a právě těm
dostalo se u nás dosud nedostatečného kritického ocenění.
Liątiay naše jsou ovšem aspoň pro starší dobu úplné sebrány
v Erbenových Regestech; ale pro správné podání textů a zjištění jejich

’) Strategikon IX. 5. Jiný výklad místa toho podává F. Vacek, Vývoj society
a práva slovanského v Čechách. Alétheia I. 164. Pojednání to stýká se v mno
hých částech s naším článkem. Ale ježto v době, kdy vycházelo, naše studie
byla již v redakci Č. Č. H, nebylo lze všude к němu přihlížeti. — 2) Tak viz
ku př. Peisker, Die Knechtschaft in Böhmen, str. 14 a j.
3*
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hodnověrnosti nestalo se dosud, kolik by bylo třeba. Jsou tu otázky,
které způsobují značné obtíže, protože většinu listin v Čechách až do
polovice 12. století nutno prohlásiti za podvrženiny aspoň částečné. Proto
však nesmíme se jich zcela zříkati; s jistou mírou kritiky lze i těchto
dokumentů jako historických pramenů užiti, a v našem článku stane se
tak zhusta. Neboť neauthentičnost a částečná podvrženost neubírá vždy
listině celé její platnosti jako pramenu. Jest vždy nutno činiti rozdíl
mezi úplným falsem, falsem částečným a dokumentem neauthentickým.
U každé listiny, jejíž plnou pravost lze popírati. zbývá otázka, zda
ona se sama za originál vydává čili nic. Některé jako falsa označené
listiny toho nečiní, a to mění zcela stanovisko kritikovo к nim. Taková
jest na příklad tak zvaná zakládací listina Vladislavova pro klášter
Kladrubský z r. 1115. *)
Dokument ten opravdu není falsem, nejsa vůbec listinou vévodskou,
nýbrž spíše rudimentem tradiční knihy kláštera. Na prvním místě čte
se v něm ovšem listinný záznam o založení a obdarování kláštera Vladi
slavem, potom však následuje řada zápisů o darování osob jiných, a to
namnoze již z doby po smrti zakladatelově. Záznamy ty jeví se na
první pohled jako výtahy z jiných dokumentů, shrnuté zde v jeden
celek.2) Na některých místech upadá listina dokonce zcela v subjektivní
znění, čímž ráz tradiční knihy ještě jasněji vystupuje na jevo.3) Listina
ta není tedy falsem vévodského originálu, nýbrž prací privátní, sou
pisem různých dokumentů, a proto nelze s ní nakládat jako s jinou
podvrženinou.
Jiné listiny jsou naproti tomu opravdu padělky, které přímo dojem
originálů buditi mají. Ale i těch lze historikovi často užiti, vyšetří-li
dobu jejich povstání a předlony, které jim byly základem. Neboť
o existenci předloh při většině starších podvrženin nelze pochybovati.
Srovnáme-li pravé listiny a padějky, na stejných místech v třináctém
století zhotovené, vidíme ohromný rozdíl kulturních poměrů v nich se
zračících. Rozdíl ten nemohl býti falsatorem vymyšlen, povstal spíše
použitím starých předloh při hotovení fals.
Zakládací listina vévody Spýtihněva pro kostel Litoměřický
uka
zuje nám nejlépe účel a způsob takové falsifikace. Jest ve dvojím znění
zachována. V jednodušší formě jest inserována v potvrzení krále Pře
mysla I. z r. 1218, nepochybné pravém. V této formě nelze proti
ní nic namítati. Vedle tohoto podání existuje však ještě jiné, totiž pod
vržený originál téže listiny, patrně po roku 1218 zhotovený. Originál
>) Reg. I. 202. Arabským číslem označujeme v následujícím řadové číslo
listiny v Erbenových-Regestech, nikoliv stránku. — 2) Tak čteme tu >In
loco Hochauihe cum abbate Bertoldo cambivit Haimicus Ketlich villam Turane sub tempore ducis Zobezlai sub testimonio horum virorum----- Superscriptio autem manu Juratę camerarii ducis Zobezlai et confirmatio camerarii
Petri.< — a) Ku př. In Oztrou comparavimus terram ad unum aratrum sub
testimonio horum virorum. — 4j Reg. I. 124.
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ten má skoro vesmés horší čtení nežli zmíněná konfirmace, a celá rada
vét, různá pozdější práva stvrzujících, jest do něho interpolována. Ori
ginál ten jest tedy nepochybné falsum, ale přece větší část jeho podává
nám starou předlohu, a v nedostatku lepšího podání lze ho užiti jako
pramene. A týmže skoro způsobem povstala většina padělků nejstarších
českých listin vévodských.
Poměry třináctého století nutily skoro к falsifikaci toho druhu. V době /
té totiž zavládla úplně zásada, že pouze formální, zpečetěná listina za
ručuje a dokazuje právo vlastnické. Ale listiny vévod českých z doby
před polovicí 12. věku nebyly takového způsobu, podobně jako sou
časné listiny vévod říše německé. Jak Buchwald ve své práci o listinách
biskupů a knížat německých ukázal, neměli tito až do 12. století pevných
kanceláří, a jejich listiny byly prosté záznamy od příjemce psané ajiezpečetěné. Takové byly asi také listiny nejstarších Přemyslovců. Proto
ovšem nedostačovaly zvýšeným požadavkům 13. věku a proto předělá
vány v zpečetěné originály s vydatnou interpolací. I v Německu se tak
dálo. V takových kusech tvoří staré předlohy daleko větší část textu,
kterou kritickými prostředky lze vybaviti.
Hledíme-li s toho hlediska na naše nejstarší dokumenty, lze směle
užívati často i těch, jichž pravost jest velice pochybná. Zejména při
našem thematu lze tak činiti. Otroctví bylo věcí v pozdním středověku
vymizelou, která neměla nejmenšího praktického významu pro falsatory
těch dob. Proto možno s určitostí tvrditi, že všechny zmínky c něm
v interpolovaných listinách se vyskytující se zakládají na starých před
lohách. Moderní falsa našeho století jsou ovšem z počtu toho vyňata. —
Tolik o povaze pramenů.
*
*
♦

Otroctvím rozumíme stav úplné nesvobody a bezpráví. Otrok jest
objekt práva věcného, nikoliv práva osob; nemáť právní personality,
jest neschopen platného jednání a není členem národní společnosti. Tak
pojímá otroctví právo římské, a podobně pojímali je také staří Če
chové. Také jim byl otrok stvořením vší právní osobnosti prostým. Svědčí
o tom již název sám.
V starší době užíváno, jak se zdá, v zemích českých pro otroky
výhradně staroslovanského názvu »rąb«- Jméno to souvisí s řeckým
ÓQtpavóg a latinským orbus, to jest osiřelý. ’) Jako pro sirotka, jest ne
dostatek otce karakteristický i pro otroka, neboť manželský svazek
otroků nebyl uznáván. Pouze příslušenství к rodovému svazku bylo
v primitivních dobách základem právního postavení jednotlivců; rodiny
nemající otrok byl bezprávným. Protivou jeho jest »liber
*
. manželské
dítě svobodných rodičů, potom svobodné individuum vůbec.

*) Miklosich, Lexicon.
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Vedle staršího názvu »rab« užíváno v české řeči později slova
»otrok«. Etymologicky souvisí slovo to s »od-říci« a znamená původně
neschopnost к platnému jednání, nedospélost. x) V jiných slovanských
jazycích užívá se jména toho pro nedospělé děcko; pouze v češtině má
výhradně smysl porobence. Nelze však s jistotou tvrditi, jak záhy ho
v Čechách v tomto smyslu bylo užíváno. V Spytihnévové listině z roku
1057 2) nalézáme již »otroče« jako celní poplatek lodí po Labi plujících.
Ale právě tato věta byla do listiny teprve po r. 1218 interpolovaná,
a mimo to nelze s jistotou tvrditi, že se »otroče« opravdu na obchod
s otroky vztahuje.3) Jisto však zůstává, že oba významy, rab i otrok,
vyjadřují dobře úplně bezprávné postavení nevolníkovo. Otrok podobně
jako nedospělé dítě není podle nich celou právní osobností. Nebyl tudy
pojem úplné nesvobody západním Slovanům neznám. Skutečně nalézáme
již v nejstarších dobách českých dějin časté zprávy o otrocích v našich
zemích.
Jako všudy tak i zde bylo zajetí ve válce prvým pramenem po
roby. Ve svých prvých stycích se západními sousedy jeví se Slované
čeští jako národ eminentně bojovný. Letopisy francké vypravují přečasto
o jejich vpádech do říše; často dějí se v nich také zmínky o zajímání
a odvádění do otroctví. Tak vypravují Fuldské letopisy к roku 869
»Sclavi, qui vocantur Bohémi, terminos Bajovarorum crebris incursionibus
infestant, et quasdam villas incendio tradentes mulieres inde duxere
captivas«.!) Podobně čteme o vpádu Svatoplukově do říše Arnulfovy
roku 884 »servi et ancile cum parvulis suis consumpti šunt, primoribus
quibusdam tentis.«5) Také legendy zmiňují se o velikém počtu zajatých
otroků moravského knížete, na prosby apoštolů slovanských propuštěném.
Nemožno tedy pochybovat!, že .již v devátém století v Čechách byli
otroci považováni za statek hospodářsky cenný. Jich cena však ne
záležela asi výhradně v pracovní síle, neboť lovecký a bojovný národ,
jakým se Čechové v nejstarších pověstech jeví, nemohl síly té výhodně
zužitkovali.
Otroci byli v této první době českých dějin spíše důležitým vý
vozním zbožím. Husté zalesněná tehdejší země Česká, vyjma zajatce a
koně, neměla mnoho přenosných předmětů na výměnu za výrobky zá
padního průmyslu. Celní sazba pro východní hranici říše Francké sjednaná,
mezi lety 903—906 v Raffelstettenu osvětluje patrně tehdejší za-

Brandl. Glossarium. — *) Reg. L 124. — 3) Vévoda Břetislav daroval
také klášteru Ostrovskému osadu řečenou OtroČínpves. Reg. I. 50. — 4) M.
G Ss. I. 380. — Rovněž v listině Karla Vel. pro klášter Fuldu čteme »pagani Sclavi, qui a regione Boemiae saepius irruptionem facere et homines
abducere solent« Dronke, Cod. dipt Fuld. 89. Listina ta jest falsum mnicha
Eberharda z 12. st., ovšem na základě starších předloh. Mühlbacher. Reg.
1. No. 358. — 5) M. G. Ss. I. 401. — 6) O poměru tehdejších Čechů k země
dělství viz správné poznámky Vackovy, Vývoj společenských tříd v národe
českém za starší doby, Progr. 1895, str. 4 a v článku Alétheie I. 169 svrchu
uvedeném.
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hraničný obchod země České. Zde čteme o Češích a Rusech, kteří na
trhy do Bavor přicházejí, >si mancipia vel cavallos vendere voluerint,
de una ancilla tremisam I, de cavallo masculino similiter, de servo
saigum L, similis de equa.« í) Otroci a koně jsou podle toho jediným
pravidelným vývozem z Čech. Cena otrokyně jeví se při tom čtyřikráte
větší ceny otroka mužského.2)
Otrok byl tedy zbožím méně cenným, patrně pro větší nabídku;
v tehdejších Čechách nebylo pro jeho pracovní sílu ještě náležitého upo
třebení. Neboť u národa, který dosud intensivní orby neprovádí, ne
může se otroctví ve velkém pěstovali. Podmínkou pevného otroctví jest,
aby otrok svou prací se uživil a ještě přebytek pánovi odváděl. U lo
veckého národa musil by naopak pán živiti bezbranného otroka. Proto
vyvážen největší díl mužských zajatců do ciziny, a tím klesala jejich
cena. Naproti tomu nalézala otrokyně mnohem snadněji trvalé místo
v harémech velmožů, a její znalost prací textilních byla právě u primi
tivního národa vysoce ceněna. Proto již jednou nahoře uvedená zpráva
letopisná zmiňuje se o výhradném loupení žen od Čechů.
Nalézáme tedy na počátku desátého století v zemích českých nepcpíratelné otroctví, nikoliv však v obvyklé, dospělé formě. Otrok jest
tu ještě hlavně objektem vývozu, a země Česká jest v otrokářském obchodu
veskrze aktivní. Poměr ten se mění koncem desátého století úplně,
následkem veliké změny, která byla do té doby v Čechách provedena.

♦

♦

)f

*

Vláda Boleslavů přinesla úplné sjednocení země a silnou vládu kní- X/
—
žecí, jak ji poněkud drasticky vylíčil Kosmas v oslovení Libušině. Od
desátého do konce dvanáctého století jest to výhradně dynastie, která
dělá dějiny české.
Jako ve všech mladých panstvích, právě zcelených, tak i u nás
celý národ dostal se na dráhu kulturních pokroků. Založením biskupství
Pražského vstoupily Čechy v kruh církevně zorganisovaných křesťanských
národů, lenním svazkem připoutalo se vévodství к říši. Byla to doba
podobná době Petra Velkého na Rusi. Knížecí hrad Praha vyrostl v dů
ležité obchodní centrum. Pro duchovenstvo, s počátku na mnoze z ciziny
přicházející, zakládány bohaté kláštery, správní a finanční organisace pře
jímána z ciziny na mnoze i s názvy tam obvyklými. Celý ten vývoj byl
podporován častými sňatky vévod s cizími kněžnami.
Všechny tyto momenty způsobily novou dobu i v sociálních dějinách
národa, která od doby předešlé určitě se odlišuje. Tak i co se týče
otroctví. Perioda od konce desátého do sklonku dvanáctého století jest
u nás dobou rozkvětu otroctví. Otroctví se v ní jeví jako pravidelná
l) M. G. Capit. II. 251. — 2) Saiga jest dvanáctý, tremisa třetí díl zla
tého solidu.
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podstatná část v hospodářském ústrojí velkostatku; otroci nejsou již
pouhým zbožím pro vývoz jako v době minulé, jejich pracovní síla na
lézá úplné upotřebení. A proto stávají se předmětem importu.
Příčinou této změny byl rozkvět intensivního polního hospodářství,
a to na velkostatcích, které vznikly. Velkostatek stal se jedním z nej
důležitějších faktorů společenského třídění, stal se základem vysokého
postavení vládnoucích tříd a rámcem života pro třídy nižší. Jaká byla
organisace velkostatku?
V kulturních dějinách českých, zdá se, nebyla dosud kladena do
statečná váha na význam této otázky. Prvním velkostatkářem v zemi
byl ovšem vévoda. Ten vedle knížecího jmění v prvotním území svého
rodu zmocnil se též statků ostatních přemožených knížat; jemu připadal
majetek odsouzenců; on osobil si podle západních vzorů záhy také vý
hradní právo к půdě, která dosud nebyla v privátním držení. Že nebyl
majetníkem půdy vší, v celé zemi, jest ovšem jisto, i) ale nicméně
byl jeho majetek v zemi ohromný.
Vedle knížecího nabýval záhy velkostatek klášterů znamenité roz
lohy. Na velkostatcích klášterských se hospodařilo podle vzoru klášterů
mateřských. I lze říci, že to byly hlavně kláštery, které přinášely do
Čech hospodářský útvar západního velkostatku.
Ale i světskému velkostatku, možno-li tak říci, velkostatku šlechti
ckému připadla důležitá úloha při rozdělení národního jmění. Dnes
již nevěříme v čistě demokratické třídění národů primitivních.2) Ma
jetkové nerovnosti objevovaly se u veliké míře hned u národů ko
čovných a pastýřských. Při okkupaci půdy к orbě stupňovaly se ještě
značněji. Bohatý majitel stád a vynikající bojovník okupoval pomocí svých
otroků hned s počátku značnější území než chudý a slabý jeho druh.
Počet svobodných, do boje táhnoucích členů národa nebyl veliký a
měl značný počet nevolníků za podklad. Již v 11. a 12. století nalé
záme v Čechách v rukou jednotlivých členů národa značný nemovitý
majetek. Tak zve Vršovec Nemoj pět celých vsí a řadu otroků svým
majetkem.3)
Ale i většinu těch bojovníků, kteří válečných tažení Přemyslovců
se účastnili a na schůzích v táborech o nástupnictví a volbách biskupů
rozhodovali, netřeba si představovati jako třídu sedláků, vlastním potem
hrudu kropících. Tito dědicové (heredes) nebo »milites secundi ordinis«,
jak je Kosmas nazývá, byli většinou majetníci několika parobů, kteří jim
umožňovali válkou se zabývati. Takovým zemanem byl na příklad onen
Luben z Křepenic, který, pro pytláctví к smrti byv odsouzen, potom

Dokázal tak proti Lippertovi Peisker, Die Knechtschaft in Böhmen.
Eine Streitfrage der böhmischen Socialgeschichte (1890). — 2) Viz o tom hlavně:
R. Hildebrand, Recht und Sitte auf den verschiedenen wirtschaftlichen Kultur
stufen. Jena 1896. — 3) Reg. I. 190. Listina ta svědčí také o tom, že statky
Vršovické netvořily nedílné jednoty, nýbrž že svazek rodu toho byl jen
ideální.
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byl osvobozen a se svými šesti otroky darován v nevolnictví klášteru
Břevnovskému.l) Obyčejný majetek takového zemana ukazují nám častéji
darovací listiny. Tak praví Kladrubská z r. 1115: »Cada dědit hereditatem suam post mortem suam, in Nechaniche dědit terram ad unum
aratrum, in Lucou ad unum aratrum, in Charadic terram ad duo aratra.«2)
Měl tedy čtyři popluží na různých místech, která by byl nemohl ovšem
sám obstarávali bez otroků. Jak často čteme o takových darováních, a
jak často darují se od privátních osob celé vesnice nebo jich části!
Podle toho lze představy o demokratickém ústrojí celého národa v dobé
té těžko hájiti. Naopak jest uznati, že tu bylo mnoho pracujících £Orobenců, na jejichž bedrech stála menší třída plnoprávných bojovníků.
Největší část veškerého polního hospodářství byla prováděna ne
volníky ve formě více méně velkostatkářské. Několik lánů, s příslušnými
paroby v majetku malého zemana stojících netvořilo ovšem obrovského
panství, ale pojem velkostatku byl již zde. Velké državy šlechty, klá
šteru a knížat odpovídaly pak pojmu tomu úplné, ježto byly organisovány a spravovány na způsob západních velkostatků vůbec.
Velkostatek měl v západní Evropě svůj původ v římských latifundiích. Mocí královskou ve spojení s kněžstvem a kláštery byl pře- inesen přes Gallii do Německa, kláštery a knížata sprostredkovali pak
jeho další postup do slovanských zemí, Čech a Polska. Velkostatek ten
byl v naturální době až do konce 12. století nositelem hospodářského
pokroku jak v činnosti zemědělské, tak i průmyslové. Ustoupil teprve
v pozdějším středověku po vykonání svého úkolu svobodnějším způsobům
selské držby a dokonalejší svobodné industrii měst.
Obyčejný velkostatek staršího středověku netvořil zcelené državy,
nýbrž byl po větším territoriu roztroušen, takže panství prostupovalo
panství. Celý majetek jednoho velemajetníka rozpadal se v řadu
ústředních dvorů, к nimž řada vesnic neb jejich části byly přiděleny.
V čele každého z těchto dvorů stojí
a každý takový komplex
tvoří pro sebe uzavřený celek, který i produkci surovin i jejich prů
myslové zpracování obstarává a tak první podrobné dělení národní práce
provádí. Veškera jeho půda dělila se na dvě části: »salland«, část
přímo na účet pánův otroky vzdělávanou, a »hufenland«, část rozdělenou a
svobodným poddaným za poplatek v užívání svěřenou. Středem panství
jest centrální dvorec, kde naturálie se scházejí, a kde zástupy otroků
provádějí veškeru průmyslnou práci pro domácí potřebu a někdy i pro
trh. Tak tvoří každé panství pro sebe uzavřenou národohospodářskou
jednotku.
Na velkostatku toho druhu hospodářsky založeno bylo postavení
knížat světských i duchovních celé západní Evropy, a takový velkostatek
byl recipován také v Čechách již v době starších Přemyslovců. Knížata
česká byli nuceni upraviti si svoje hospodářské poměry týmže způsobem,
r) Reg. I. 108. — «) Reg. I. 202.
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jaký viděli u svých německých sousedů. Jejich mąnźelky a řády duchovní
z Německa zaváděné byly nejdůležitějším faktorem při této recepci. Tak
stalo se, že stejné formy jako v západní Evropě zavládly i v Čechách
na velkostatku duchovním a vévodském. Také velkostatek český roz
padal se na řadu panství, jichž středem býval centrální dvorec s řadou
přidělených vesnic. Tak daroval moravský vévoda Ota klášteru Hradišti
roku 1078 »curiam, quae nominatur Uzobren cum sibi adjacentibus
villis«.1) Nebo к roku 1115 vyskytuje se »Izbraslau cum omnibus ad
earn pertinentibus. Haec šunt autem villae et homines ad eundem locum
pertinentes* (3 vesnice a řada otroků).2) Biskup Olomoucký Jan koupil
od vévody Oty »Cromesir — et Jesutboricich curiam cum villis. Hae
villae Cromcsirensi curiae adjacentes (13 vesnic) hae autem Jesutboricensi«
(5 vesnic).3) Příslušenství vesnice к centrálnímu dvoru bylo poměrem
pevném; proto praví Pražský biskup Jindřich r. 1186 »villam Mrachniz
ad curiam nostram Massoviz pertinentem.«4) Velikost jednotlivých panství
byla nestejná. Rovněž nestejná byla však i velikost vesnic к nim pří
slušných. Někdy jmenují se vsi, které mají značný počet usedlostí (mansiones), jindy zase má vesnice sotva více nežli dvoje popluží.5)
A podobně jako západní nebyly ani české velkostatky souvislé
celky, nýbrž prostupovaly se vzájemně. Tak vidíme ze seznamu biskupem
Jindřichem r. 1131 učiněného, že kostel Olomoucký měl 15 celých vesnic,
19 necelých a v 19 jiných jen po jednom popluží.*») Ba ani vévoda
neměl vždy celých vesnic.7)
Při vnitřním ústrojí statků téch jeví se totéž rozdělení půdy jako
v Německu. Jedna část pozemků byla vzdělávána pro pány skrze otroky,
druhá byla rozdělena mezi poplatníky. Toto rozdělení, i v dobách po
zdějších jakožto dominikál a rustikal známé, vystupuje jasně v listině Břeti
slavově pro kostel Boleslavský. Zde daruje »per rura quoque ad
praedictas urbes (t. j. Čáslav a Boleslav) pertinentia, ubicunque dominica exercentur aratra, decimum manipulum et omnium animalium tam
majorům quam minorum, quae per eadem rura aluntur, decimam. Quae
vero šunt (tak stanoví se dále) harum urbium tam in longitudine quam
in latitudine dimensa in hospitum nuticorumque turma, decimam urnám
mellis, tributique pacis decimum denari um, persolvant.«8) Podobné vy
svítá rozdělení to z listiny Spytihněvovy, kterou kostelu Litoměřickému
daruje »villas XIV hospitibus integras, sex vero aratoribus cum omnibus
necessariis scilicet filiis et aratris. «$)
i) Reg. I. 160. — 2/ Reg. I. 202. —
Reg. I. 214. - 4) Reg. I. 390. —
5) Hroznatá daruje r. 1197 klášteru Tepelskému majetek několika svých
klientův a praví »qui aratrum habet abbas Teplensis duas marcas ei persolvat,
ut aratrum recipiat, qui vero integram villam tenet, V marcas ab abbate
percipiat.« Reg. I. 431. Zde jest tedy poměr ceny popluží к celé vesnici
jako 2:5. — e) Reg. I. 214. — <) Tak daruje Vratislav kostelu Vyšehradskému
»Gozteni tota villa praeter hospites abbatis Brevnovensis. Vokovici tota
villa praeter terram sancti Clementis de Opis.« Reg. I. 175. — 8) Reg. I. 115. —
») Reg. I. 124.

Drobnější články.

43

Centrální dvory tvořily také v Čechách důležitá střediska, vyrůstajíce
někdy v hotová města. Produkce rolnická stejně jako průmyslová byla
zde soustředěna, jak níže bude vyloženo.
V 11. a 12. století vládne u nás hospodářství naturální, obchod
a oběh peněz mají dosud nepatrnou úlohu. Všechny starší darovací
listiny ukazují to výpočtem darovaných předmětů, jako dobytka, pluhů,
otroků. Hlavním faktorem kulturního pokroku doby té jest velkostatek,
tvořící zvláštní svět pro sebe. A jednou z nejdůležitějších složek tohoto
velkostatku jest otroctví, které nutno vždy posuzovati v tomto rámci.

drobnější články.
1. Hoffmann von Fallersleben o Palackém а о jiných. Prof. Palacký
v »Památníku na oslavu stých narozenin F. Palackého« obhajuje otce
svého proti výtce agressivnosti proti německému národu, která bývá ve
spojení s výrokem: »najdu-li co německého, nechám toho« — často
opakována.1) Lépe výroku tomu porozumíme, když zvíme okolnosti,
za kterých byl vysloven, a pramen, z kterého jest znám. Čteme jej
v memoirech německého básníka a germanisty Hoffmanna von Fallers
leben,2) který se z jara r. 1834 vydal z Vratislavě, kdež byl úředníkem
universitní knihovny a zároveň universitním professorem, na cesty po
archivech a bibliothekách a zdržel se tři týdny také v Praze.
V prázdných chvílích vyhledával Fallersleben styky s českými učenci
a karakteristické rysy o nich si poznamenal. Povinován jest jim za mnohou
známost o dějinách a literatuře slovanské a vděčně toho vzpomíná, ač dobře
cítil antagonism mezi českou společností a jím, liberalisujícím Velkoněmcem. O Paláckem praví doslovné: Er war ein Erz-Czecbe, vom
Wirbel bis in die kleine Zehe, litterarisch, politisch, gesellig, kurzum
immer und überall. Ich sagte ihm, obschon ich nichts Slavisches ver
stände, so würde ich doch überall auf dasselbe Rücksicht nehmen, wo
ich etwas in Handschriften Tande, ich bäte ihn, doch für mich in Bezug
auf das Deutsche dasselbe zu thun. Da antwortete er: » Wenn ich etwas
Deutsches finde, so — überschlage ich es<. — Tu jsme zajisté u pra
mene výroku, a souvislost jest jasna; a uvážíme-li vše, možno na
nejvýše říci, že Palacký nabídku Hoffmannovu suše odbyl, ale nikoliv,
že chtěl dáti na jevo nepřátelství к Němcům — takovýmto dětinským
l) Fr. Palacký sám popřel, že by se byl tak vyslovil. Srovn. Č. Č. H. IV.
str. 282. (Poznámka redakce). — 2) Mein Leben. Aufzeichnungen und Er
innerungen von Hoffmann von Fallersleben. 2 sv. Hannover 1868.
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způsobem. Výklad prof. Palackého jest případný: »nehodlal se míchati
do věcí cizích, nehrál si na germanistu.« Skutečně v zmíněném dia
logu šlo o sbírání materiálu к dějinám řeči a písemnictví staroněmeckého.
Palackého úkol byl jiný; к obstarávání vedlejších a cizích cílů neměl ani
času, ani chuti.
Při této příležitosti budiž opakováno, co si Hoffmann v. F. po
znamenal o ostatních členech Pražské společnosti z r. 1834; memoiry
nejsou, tuším, tak snadno po ruce. Seznámil se s Egonem Ebettem* jenž
jako básník byl příliš chladný a klidný a jako knihovník (knížete Karla
Egona Fürstenberga) lhostejný; s J. Tomáškem^ švakrem Ebertovým,
jehož písněmi byl okouzlen; Führichem, o kterém netušil, že se vefilosofuje
a vemaluje v rakousko-klerikální náboženský a životní názor. Víc než
s Palackým — společensky vzato — byl spokojen s К Svobodou >
překladatelem Rk; byl vlídný a skromný, »er war unter Deutschen ein
guter Deutscher« ; večer »u černého koně«, kde Hoffmann bydlel, při vý
borném pivě hovořili tak srdečně, jakoby náleželi jednomu národu. V. Hanka
byl Hoffmannovi velice nápomocen. Daroval mu své spisy a mezi těmi
druhé vydání Rkp. Král.; byl šťasten nad úspěchy své literární činnosti
a slunil se v lesku Petrohradských vyznamenání. Neopomenul vyprávéti
o své korrespondenci a osobních stycích s velkými pány neb slavnými
muži. Ješitný byl až směšné: briliantový prsten, který dostal od ruského
cara, nenosil na prstu, leč jako visutý řád na stuze kol krku. Cele však
ho zaujal P.
Šafařík; ten mu byl nejmilejší, imponoval mu vědo
mostmi věcí slovanských, jasným duchem a neobyčejnou skromností.
Cituje dopis, který tehdy z Prahy psal, v němž lituje, že vyjednávání,
aby Šafařík přijal místo při universitě Vratislavské, bylo přerušeno polskou
revolucí. V Praze žije z milosti Musea, z nahodilých objednávek, okruh
činnosti vzhledem к učenosti jeho jest malý, stát ničím ho nepodporuje,
a ani u Čechů, zdá se, netěší se valné pozornosti. »Ich habe selten so
viel Anspruchlosigkeit mit so vielfachem Wissen, selten so viel Heiterkeit
mit so einer wirklich gedrückten Lage gepaart gesehen.« Jeho malá
bibliotheka, v níž byly posud neznámé bulharské rukopisy a tisky, jest
asi v příčině staroslov. literatury nejznamenitější z celého světa. Přičiní
se, aby mu opatřil bezstarostné žití a lepší, širší působnost kdes v cizině.
Pruský stát by jím získal perlu.
Váck Kratochvil.
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LITERATURA.
Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho
Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Vědecký a umělecký
rozvoj v národě českém 1848- 1898. Vydala Česká akademie císaře
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. V Praze 1898.
Vracíme se к Památníku Akademie vydanému na oslavu panov
nického jubilea. Že vydání takového díla ku příležitosti tak významné
(rok 1848 tvoří pro nás rozhraní i v jiném, ba lze říci, v každém
ohledu) bylo myšlenkou šťastnou, uznáno již na jiném místě. Její pro
vedení bylo však nemálo obtížné již proto, že к tomu zbývala doba
dosti krátká; hlavní však obtíže přinesla věc sama. Toho se dotýká
dílo v úvodě sepsaném Jos. Durdíkem, kde se praví: »Myšlenka byla
sice blízká a jednoduchá. Než, jakmile se počal sestavovali podrobný
plán, dostavily se také různosti v náhledech o provedení jeho. Ideálem
Akademie byla jednotnost spisu, této docíliti bylo by bývalo potřebí
snad jediného spisovatele, který má svůj ráz; však při mnohosti přispí
vatelů zůstala jen snaha, dostihnout) aspoň zdání jednoty, což stalo se
po častých poradách redakčního komitétu, ani se různí spolupracovníci
podřídili té společné myšlence hlavní (totiž vylíčiti vědecký a umě
lecký rozvoj národa českého 1848 — 1898 a podati přehled příslušných
výkonů a jmen) a všelicos ze svých individuálních náhledů obětovali,
což po všelijakých kompromissech více méně se podařilo.«
Ideálem by byly nepolitické dějiny .národa českého 1848 1898
(aspoň v těch oborech, jež Akademie zastupuje), tedy skutečné vylíčeni
jeho rozvoje vědeckého a uměleckého v té době. Tím dílo Akademie
není, není aspoň ve všech svých částech. V některých (za přiklad
uvádím románštinu) je pouhou (ovšem právě zde velmi podrobnou) biblio
grafií, omezujíc se na pouhý výpočet »příslušných výkonů a jmen,«
ve většině svých částí stojí však uprostřed mezi bibliografií a děje
pisem. Kdyby dílo nebylo než pouhou bibliografií, dobře uspořádanou,
i tak přivítali bychom je s povděkem. Než dílo Akademie jest více.
V některých částech pouhou bibliografií ani býti nemohlo; to platí již
o krásné literatuře a ještě více o hudbě a umění výtvarném. Zde máme
také skutečné dějiny. Nemýlím-li se, více než různé náhledy přispě
vatelů rozhodovaly zde předměty samy, o nichž měli psáti; a proto
jednotnost nebylo lze předpisovali a vynucovali. Co se však týče oněch
»různých náhledů«, zdá se, že snaha redakce docílila přece méně, než
slibuje úvod. К jednotnosti díla by bylo náleželo, aby se uváděla
— s větší nebo menší podrobností — bibliografie všude, tedy i tam,
kde se vypisují dějiny. Než právě tu, v dějinách hudby a výtvarných
umění, jsou údaje bibliografické nedostatečné. Podstatnou částí každé
bibliografie jest na př. letopočet, kdy kniha vyšla; toho při hudbě málo
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šetřeno, ani u Konrádových Dějin posvátného zpěvu staročeského leto
počet není udán. Na témže místě se praví, že vynikající publikací je
Ot. Hostinského studie o Blahoslavově Musice; jest pravda, že toto
dílo již před tím v rozličných částech díla častěji bylo citováno, nic*
méně právě zde bychom očekávali titul v tom znění, jaké kniha sama
přináší, a letopočet. Ještě méně uspokojuje — vždy se stanoviska biblio«
grafického — jináče tak vynikající oddíl, jako jsou dějiny výtvarného
umění. Věta jako »A. Chittussimu a J. Úprkoví byly věnovány mono
grafie« — je bibliograficky zcela bezcenná; o literární činnosti Miř.
Tyrše se mluví s uznáním, ale jen zcela summárně, ani, co napsal
o Jar. Čermákovi v Osvětě* není nikde uvedeno. Obmezuji se na tyto
příklady. Naproti tomu v jiných částech díla (příklad byl již uveden)
najdeme bibliografii úplnou a podrobnou (někdy ovšem jen bibliografii);
mnohé části pak stojí uprostřed i v té příčině. A nejednotnost v té
příčině lze pokládati za nedostatek této velké jubilejní publikace, za
nedostatek tím větší, že naše literatura dosud nemá mnoho bibliografie;
dějiny bibliografie u nás vypsány jsou v Památníku od Jos. Truhláře;
je to řada pokusů, které zase a zase se potkávaly s nezdarem; ano
zde je nyní hůře, než bylo často před tím v minulém půlstoletí. A právě
proto musí dílo Akademie nám — aspoň částečně — nahrazovati to,
čeho nemáme.
Jednotnost byla ideálem ;• podle úvodu jednotnost, jaká se může do
stavili jen při díle jednoho spisovatele. Dílo jubilejní je však dílem
znamenitého počtu rozličných spisovatelů. Dělení práce šlo velmi da
leko; přineslo jisté výhody, ale také nevýhody (mimoto, co již řečeno
o bibliografii), jdouc někdy snad příliš daleko. Dějiny výtvarného umění
složené od jednoho spisovatele (Mádla) uspokojují proto více než dě
jiny hudby, kde se setkalo (více než spojilo) více autorův. Nejednot
nost díla či redakce se jeví i v tom, že se mnohé věci opakují zby
tečně (není každé opakování zbytečné), nejednotnost dále, a často dosti
nápadně, se jeví i v nestejných rozměrech rozličných kapitol. Nestej
nost ovšem i tu byla dána předměty samými a rozsahem české práce
v uplynulém půlstoletí, než jsou tu rozdíly, které tím se nevysvětlují
ani neopravňují Příklad vezmeme z„oddělení věd exaktních. Zde mathematice věnováno 20 stránek, fysice 9, a přece spisovatel (F. J. Stud
nička) své vypsání studií mathematických nazývá velestručnvm. Velestručnou jest jistě 2stránková kapitola o práci chemické, kde se ani
nedočítáme, že nynější chemická terminologie ustálena byla V. Šafaříkem.
Rozdílů tak nápadných ovšem v jubilejním díle jinde není. Nejednot
nost se jeví dále i v tom, jak daleko rozliční spisovatelové šli nazpět
před r. 1848. I zde jednotnost ve smyslu mechanické uniformity by byla
větší chybou než nejednotnost, kterou redakce, při vší snaze po jednot
nosti, připustila. Nejdále tato shovívavost redakce šla při hudbě, kde
jako úvod či vlastně místo úvodu se na 13 str. vypisuje »rozvoj hudby
v Čechách od dob nejstaršich až do r. 1848.« Některé kapitoly rázu
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více bibliografického mohly býti kratší, kdyby se neudávaly obsahy tak,
jak se udávají, totiž kde se rozumí samo sebou, že to je obsahem
knihy nebo článku registrovaného.
Jak řečeno, dílo jubilejní vzniklo společnou prací znamenitého
počtu přispěvatelů. Vybráni byli z části i mimo Akademii, z téch,
kdo stojí mimo její kruh. A při tom jen výjimkou referují o pade
sátiletí právé minulém přední zástupcové svých oborů (F. J. Studnička,
Boh. Raýman, J. Kvičala, tento aspoň částečné, atd.), zpra.idla připadla
pracovníkům mladším úloha podati zprávu o práci generace starší a
často také již své vlastní. Akademie tedy nehlásí se к onomu, po
divnému (mírně řečeno) mínění, které vyslovil dr. Zíbrt v Č. Č. M.
1898 (str. 223), podle něhož každá kritika práce starších skrze^mladší(jak dlouho trvá mládi?) by byla věcí »smělou a neskromnou«, věcí
»podivného (mírně řečeno) sebevědomí a rozhodně pochybného práva.«
Ovšem úloha nebývá vždy snadná. Nezdá se mi však, že by v příspěvcích
mladších spolupracovníků jubilejního spisu Akademie převládala adulace,
neb, jestliže na př. v kapitole o soukromém právu dominuje Randa,
odpovídá to skutečnému stavu věcí. Leda že v některých částech se
vyskytují mechanicky opakovaná epitheta a frásovité pochvaly, které
vlastně nic nepraví.
Obsah jubilejního díla byl dán v podstatě těmi obory, které za
stupuje Akademie; a také uspořádání celku; oddíly následují po sobě
v tom pořádku jako třídy Akademie. Některé obory vědecké v díle
zastoupeny nejsou, ač zastoupeny býti mohly a měly. Na geografii jako
by se bylo zapomnělo. Také lidovčda mohla obdržeti své oddělení nebo
v některém oddělení svou kapitolu. Uvedeme jednotlivé oddíly po sobě,
zdržujíce se při některých, zvláště těch, které jsou programmu tohoto
časopisu bližší; běží nám při tom hlavně p melhodu, jak si jednotliví
přispěvatelé vedli, ne však o kritiku věcnou.
Po úvodu Jos. Durdíka následuje jakýsi úvod druhý, Rozvoj českého
školství. Dílo samo potom ke školám častěji se vrací, a častěji se nám
ozývá otázka o souvislosti mezi rozvojem školství a rozvojem literatury.
Když se jednalo o českou universitu, namítáno, že tu není české vědecké
literatury. Zkušenost nás poučila, že к rozvoji této literatury v některých
oborech dosud málo pěstovaných bylo třeba university. Jestliže v úvodu
o školství 17 stránek připadlo na školy nižší (tolikéž na střední) a jen
8 na vysoké školy, universitu a techniku, neodpovídá to povaze celého
díla. Ovšem že o universitě se potom jedná ještě na mnohých místech
jiných. O vědeckých ústavech od Společnosti nauk do Akademie po
jednáno přívěskem ke školství jen co nejstručněji, takže tato mezera
tím více naznačena než vyplněna. Proč Akademie ve svém jubilejním
díle více nepověděla o sobě? —
Vědy 1. třídy zahajuje Filosofie (G. Žába). Zde se »rozvoj« po
číná teprv Dastichem (o němž snad více mohlo býti pověděno) a Jos.
Durdíkem. Kapitola IV. o filosofickém hnutí katolickém obmezuje se
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na pouhou bibliografii. Vědy právni a státní rozděleny mezi několik
spolupracovníkův. Úvod »Před r. 1848< u práva soukromého jest ve
lice chudý ; i to málo, co tu pověděno, jinde pověděno lépe (nešťastná
jest věta: »Pouze obecný lid náš, a zejména bodrý náš venkov, jenž
oproti poněmčilým městům atd.«). Ve zpracování převládá biblio
grafie mimo kapitolu o statistice (Bráf). Literaturu dějin právních se
stavil K. Kadlec. — Titul 3. oddílu Dějepisectvi opakuje se v nadpisu
1. jeho kapitoly. Spisovatel (J. Pekařj, odůvodniv napřed, proč tak činí,
počíná Palackým — od počátku, a ne teprve od r. 1848, kdy počaly
vycházeti Dějiny v zpracování českém. Palackému z 56 str. této kapi
toly připadlo 26; máme tu tedy zároveň příspěvek к jubilejní litera
tuře Palackého. O Palackém jako dějepisci tak obšírně ještě nebylo
jednáno. Jak spisovatel sám poznamenal, máme tu z části český originál
práce dosud vycházející ve feuilletonu denníku Politik. Po Palackém
následuje Tomek (str. 27—36), po Tomkovi Erben, Emler, Gindely,
Kalousek, Dudík, Brandl, Goll a Rezek. Jsou to tedy dějiny dějepisectví podle osob; bibliografické stanovisko ustupuje; všude se spiso
vatel pokouší o karakteristiku autorů, o nichž píše, a oceoění jich
práce; teprve na konci (str. 54—56) převládá bibliografie, ale látka tu
není vyčerpána. Kapitola celá se kryje — mutatis mutandis — částečně
s jinými a také' doplňuje. V oddílu Dějepisectvi následuje potom ještě
několik kapitol menšího rozsahu, nejbližší (druhá, bibliografická) věno
vána archaeologii historické' a dějinám staršího uměni domácího (A. Pod
laha). V kapitolách Domácí archaeologie předhistorická a Domácí numis
matika Jos. Smolík šel svou zvláštní cestou, sestaviv velmi instruktivně
výsledky dosavadní práce v těchto oborech; je to inventář archaeologický doby praehistorické, urovnaný podle dob a podle míst (hroby,
sídliště, hromadné nálezy); doklady z literatury jsou uvedeny při každém
odstavci. Dále spisovatel nešel, historické (či vlastně praehistorické)
ethnografie se nedotýkaje; podobnou — a to velmi chvalitebnou — zdrže
livost pozorujeme též, co se týče datování určitými letopočty (srvn., co
řečeno na str. 73 o dobách archaeologických). Krátká (6 str.) kapitola
následující je jakýsi cursus abbreviatus české numismatiky a patří к nej
poučnějším celého díla.
Oddíl věd exaktních obsahuje mathematiku, fysiku s lučbou, astro
nomii s meteorologií a vědy technické, oddíl věd přírodopisných' zoologii,
botaniku, mineralogii a geologii. Vědám lékařským věnováno 17 kaj itol
(119 str.).
Oddílu věnovanému Dějinám literatury české předeslána — již zmí
něná — kapitola o bibliografii, která dále zmiňuje se též o katalogisování a
slibuje nápravu v budoucnosti, co se této bolesti týče. Že se zásluhou Jos.
Truhláře katalogisování rukopisů v universitní knihovně počalo, je známo
(a již nyní máme, z toho prospěch); zde se dále dovídáme (a rádi
bychom věřili a doufali), že se к tisku připravuje katalog rukopisů kapi
tulních. Dějiny literatury české rozděleny jsou v několik kapitol, první
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(přehled povšechný), jednající hlavně o dějepisech literatury české od
Dobrovského začínaje, podepsána od dvou spisovatelů, Jos. Hanuše a
Ant. Truhláře. Jos. Hanušovi připadla potom Doba stará (2. kapitola)
do Husa, Ant. Truhlářovi doba střední až do Komenského (III, 1). Co
od obou vykonáno, patří к nejlepšímu, co Památník přináší. Zde máme
bibliografii, úplnou a podrobnou, a také ocenění vykonané práce. Myslím,
že žádná část Památníku pro další práce nebude tak vítána a užitečná
jako tato. Z podrobností zdržíme se při jedné, a to zvláště zajímavé.
Již napřed vzbuzovala oprávněnou zvědavost otázka, jak se zachová
redakce Památníku к RK., či vlastně к svým spolupracovníkům. A to
budiž hned řečeno, že se zachovala lépe než kdysi redaktor Ottova
Slovn. N. Redakce Památníku nedonucovala svých spolupracovníků,
kteří nevěří, aby věřili, nedopouštějíc jen (aspoň v tomto oddělení)
zjevného a otevřeného hlásání nevěry. Do oddělení tohoto náleží spor o RK.
A tu redakce (viz její poznámku na str. 38), uložila p. J. Hanušovi,
aby, »hledě к rázu publikace a pravidlům redakčním, zaujal stanovisko
prostě referentské«. Kapitola Doba stará je rozdělena ve dvě části:
1. Památky sporné, 2. Památky přesné. Památky sporné (vlastně dnes
již nesporné) zahajuje Píseň pod Vyšehradem, pak následují jiné, po
každé s vypsáním sporů, které se — pokaždé — končí s uznáním
podvrženosti. RKému, ale také Lib. Soudu, věnován — vždy v rámci
památek sporných — zvláštní článek se zvláštním nadpisem. Co ná
sleduje, jsou dějiny obou rukopisů od r. 1817 a 1818 začínaje na více
než 19 str. Závěrek, co se týče pravosti a nepravosti, se tu od refe
renta vlastně nevyslovuje žádný ; poslední slovo je ponecháno V. Flajáhansovi (Písemnictví české) tím, že se to referuje, co on pověděl. Ale
kdyby nepředpojatý čtenář dobře uvážil, co tu pověděno, musil by
s pomocí p. Flajšhanse a na základě toho, co on pověděl, dospěti к tomu
výsledku, že také RK. dnes vlastně již mezi sporné památky nenáleží.
Redakce nenutila svého spolupracovníka, aby napsal apologii; on, maje
býti neutrálním, napsal přece jen odsudek, který pronáší slovy posled
ního skeptického apologety, získaného z počtu nevěřících. Z vypsání
posledního sporu vyjímám jednu podrobnost (nezcela neznámou), že
filologickým rádcem Jul. Grégra byl M. Hattala. — Druhou část doby
střední, dobu Komenského (nadpis, Upadek písemnictví^ hodí se jen
částečně), zpracoval J. V. Novák, nyní u nás nejlepší znalec Komenského,
dobu novou (do let padesátých) převzal Fr. Bílý; literatura předmětu je tu
vždy kombinována s předmětem samým; tak v části 4., nadepsané
Doba Jungmannova^ postupujeme rozborem Zeleného Života Jungmannova, к němu se aspoň zase a zase vracíme. Oddíl věnovaný dějinám
české literatury zakončen Přehledem dějin českého divadla (Fr. Bílý).
Nejbližší oddíl má nadpis: Jazykozpyt. Literatury slovanské a cizí.
Zde — je to první část — literaturu jazykozpytu obecného a srovná
vacího registroval Jos. Zubatý. Další kapitola, Jazykozpyt český> patří
к nejinstruktivnějším celého díla. Její skladatel (V. Flajšhans) spojuje
č. č. H. v.
a
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(můj soud se týká vždy hlavné methody práce) obé stanoviska, biblio
grafické a historické; výsledky dosavadní práce se tu registrují i kriticky
oceňují; dovídáme se, co podle mínéní jeho již bylo vykonáno a co
ještě zbývá. Nejednou treba čisti mezi řádky (na př. na str. 15, kde
se o kritice Hattalovy Skladby v Obzoru výslovné podotýká, že to byla
kritika celkem věcná, hledící si slušnosti, kdežto při následující Obrané
v té příčině nic nepoznamenáno). — O literatuře dialektologické re
feruje V. J. Dušek, o lexikografii Fr. Kott. O slavistiku se rozdělili Máchal
a Polívka, bibliografii týkající se jazyků a literatur germánských, román
ských'á východních snesli Mourek, Jarník a R. Dvořák.
Následující oddíl ^Filologie klassická4 rozdělen na neméně než 21
článků, v nichž se setkalo neméně než 11 přispěvatelův (mezi nimi
J. Kvičala a R. Novák). Již z toho patrno, že převahu má bibliografie
s poznámkami referujícími nebo kritisujícími, nejčastěji, kde lze chváliti,
chválícími. Na jednom místě setkáváme se však i s polemikou (v metrice
proti Královi, kde se časoměrné překládáni prohlašuje za theoreticky
zcela oprávněné; podobně v úvodu к článku Řecká a latinská grammatika [J. Kvičala a Jos. Pražák], kde chvála »našeho věhlasného jazykozpytce<, který se zde jmenuje, se obrací proti jinému jazykozpytci,
jenž se nejmenuje). Úvod celého oddělení (J. Kvičala) jde nazpět к době
starší, ale tu jen к Zikmundovi Hrubému z Jelení (podle Ant. Truhláře
v Ottově SL N.); dále zde pojednáno též o reformách za ministerstva Thunova; je to zároveň obrana gymnasia s převahou klassických jazyků a
zejména obrana studia řečtiny.
Následuj Padesát let české literatury^ 1848 až 1898 Jan Voborník);
miněna tím literatura tak zv. krásná, a jí věnován hlavní zřetel. Tento
oddíl, jakož i oba následující, Padesát let české hudby a Umění výtvarné,
jak již řečeno, podávají dějiny svých předmětů. O dějinách krásné
literatury a zvláště o dějinách umění výtvarného u nás v minulém
padesátiletí dosud tak obšírně a tak souvisle psáno nebylo. Mnohem
více bylo již psáno o hudbě; škoda že zde Em. Chvála nepřevzal celého
úkolu sám.
Z toho ze všeho, co řečeno, je patrno, že soud platný pro celé dílo
ve všech jeho částech není vlastně ani možný. Cena jednotlivých částí
je nestejná; převahu mají části cenné ve větší neb menší míře. Lze
tedy přidati se к tomu, co řečeno v úvodě Durdíkově, že dílo, byť po
žadavkům ideálu v Akademii živeného nevyhovovalo, přece zůstává váž
ným (a přidejme: v mnohých částech zdařilým) pokusem, ke kterému
budoucné sáhne každý, kdo bude pokračovat! a psáti o rozvoji věd a
umění u nás.
Na konci díla přidán obsah a rejstřík; obsah částečně nedostatečný.
Jednotlivé oddíly díla jubilejního jsou rozděleny na kapitoly, tyto pak
často ještě ve články se zvláštními nadpisy. To vše mělo býti uve
deno v obsahu. Nestalo se to však. Pohřešujeme to zejména při ději
nách literatury české a v posledních třech oddílech; ovšem při posled
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ním pohřešujeme již v textu nadpisy nad jednotlivými kapitolami. Tako
vého podrobného obsahu bylo však tím více třeba, že rejstřík, sice
podrobný, je jen rejstřík osob; věcný rejstřík by byl cenu díla ovšem
znamenitě zvýšil, ale jaký by to byl kus práce!
Památník jako celek náleží к největším a, ježto je tištěn na
silném papíru, к nejtěžším českým knihám; čítá mimo obsah, rejstřík
a opravy textu 1025 stránek 4°. Vedle celku vydány také části.
Jednotlivé oddíly mají své zvláštní paginace; hledání v nich pomocí
obsahu a rejstříku je jen tím možné, že oddíly mají své značky (A, B,
la . . . IVf), které se vyskýtají v textu na stránkách dole. Proč za
pomenuto (zapomíná se i jinde u nás často) na nadpisy nad textem ?
Dílo je ozdobeno portréty podle kreseb M. Švabinského. Při titulním
listě nájdem podobiznu panovníkovu. Mimo ni přijato za pravidlo, že
mají býti přidány jen podobizny zemřelých. Pravidlo zachováno tak
přísně, že se podobizny nedostalo ani Nestoru české vědy Tomkovi.
Umělec prováděl tedy všude podobizny zemřelých; podobnost — a o tu
zde přece zvláště běží — závisela ovšem na jeho pomůckách. V té pří
čině, pokud souditi mohu podle vlastní paměti, nejlepší se mi zdá
podobizna Gindelyho. — Seznam podobizen v obsahu díla chybí.
Jar. Goll.
Fr. Palackého Spisy drobné. Dil I. Spisy a řeči z oboru po
litiky. Uspořádal a úvody opatřil dr. B. Rieger. V Praze 1898. Str.
428 velké 8°.
Podnik nakladatelství Buršíkova a Kohoutova, nové a úplnější vy
dání drobných spisů Palackého, náleží к nejzáslužnějšímu z toho, co
nám přineslo jubileum Palackého. Prvá část edice, obsahující Pala
ckého spisy a projevy rázu politického, je hotova; v druhém dílu
(jejž vydává dr. Nováček) budou obsaženy drobné spisy historické
(»méně časové« z nich mají však po přání nakladatelstva býti pouze
registrovány), v dílu třetím (uspořádá řed. Fr. Bílý) spisy literární a
aesthetické. Publikace Riegrova je práce velmi záslužná a výborná:
jednak nám známými nebo přístupnějšími činí celou řadu menších spisů
a zejména řečí Palackého, jež byly dosud buď těžko dostupný buď*
zapomenuty a neznámy (na př. drobné řeči v Národním výboru 1848,
projevy na říšském sněmu ve Vídni r. 1848, návrh říš. ústavy z ledna
1849, řeči v ústavním výboru v Kroměříži, některé řeči v panské sně
movně r. 1861 a na sněmu českém r. 1861 a 1863, řeč v Svatoboru
z listopadu 1864 a konečně skoro všechny řeči a projevy z let 1865
až iSjó — řeči ve sněmu, při národních slavnostech, v Rusku roku
r. 1867, prohlášení o rozmluvě s Beustem v červenci 1868, řeč к vo
ličům Karlínským ze září r. 1869, psaní Pogodinovi z r. 1871 a poslední
projevy Palackého z dubna r. 1876), otiskujíc znovu ovšem politické
články obsažené v »Radhoštu« a »Gedenkblätter«, —jednak předesílá
4*
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před každým kusem nejen jeho obsah a nezřídka i jeho kritiku, ale
i výklad situační, a to někde důkladný a obšírný. Zvlášť obšírné jsou
Riegrovy poznámky na str. 283 — 5 o politickém vývoji v letech 1867
až 1868, o pouti do Ruska, 312—315 o ústavě prosincové a deklaraci,
334 — 38 o době Potockého a Hohenwartově a článcích fundamentálních,
387 o situaci let 1872 — 73 a trpném odporu. Poznámky a úvahy ty
jsou důležitým příspěvkem к dějinám české politiky v 1. 1848—1874,
ovšem jest jím ještě více publikace celá, na jejímž základě teprve lze
pokusiti se o vylíčení Palackého jako politika. Rozumí se, že i o histo
riku Palackém lze setu dohledati poučení (na př. řeč o zemském archivu
z list. 1865, na sněmu českém pronesená); zajímavé novum nalézáme
v obsahu přípitku Palackého ze dne 14. června 1868 (slavnost sedm
desátých narozenin Palackého), kde Palacký přečetl úryvek ze svých
zápisků, psaný r. 1817. Je to projev vlasteneckého zápalu, trýzněného
děsem před hrozícím zahynutím českého národa a volajícího po napětí
všech sil, vší energie — ale mista toho nenajdeme v denniku Pa
lackého (jenž počíná se ovšem teprv r. 1818), ani v autobiografii.
Palacký pověděl o tom sám v dotčeném přípitku, že, uče se v slohu
českém, psával si mnohé myšlénky, které se v něm zrodily, ale že
mnohé ze záznamů těch opět zničil. Jediný, jejž si zachoval, a jejž
na slavnosti v Stromovce r. 1868 přečetl, je právě úryvek, o němž mlu
víme. — Německé kusy jsou (snad zbytečně) přeloženy (prof. Mour
kem) do češtiny; do publikace jsou, a to vším právem, pojaty některé
partie z >Die Geschichte des Hussitenthums« a »Zur böhmischen Ge
schichtschreibung«.
У. Pekař.

Julius Lippert. Social-Geschichte Böhmens in vorhussitischer
Zeit. II. Band. Der sociale Einfluss der christlich-kirchlichen Organi
sationen und der deutschen Colonisation. Prag-Wien-Leipzig. 1898.
8°. str. 446.
Cizím živlům společenského zřízení v Čechách věnuje Lippert druhou
část svého díla. Jest to především křesťanství a německá kolonisace.
Náboženství tvoří jednu z hlavních složek veřejného života; jeho změna
působí mocně na všechny ostatní poměry. Jako všichni barbaři nestali
se ani Čechové rázem křesťany v pravém slova smyslu; abstraktní před
stavy této víry přesahovaly značně jejich duševní úroveň. Pokřestění
znamenalo především změnu bohoslužby a hlavně změnu péče o po
smrtný život. Blaho duše po vychladnutí těla bylo cílem všech
kultů, každé náboženství slibuje svým věřícím nejlepší zajištění posmrt
ného žití. Pohan kladl na hrob svého předka pokrmy a nápoje, křesťan
zajišťoval věčný klid své duši stálou zádušní bohoslužbou a nebyl nucen
spoléhati na vděčnou pamět potomků. Tuto úvahu pokládá L. za
rozhodující pro pokřesťanění; abstraktní víra se neměnila, měnil se jen
kultus. První věrozvěstové nepůsobili apoštolským výkladem dogmatu,
ale dokazováním moci Kristovy nad daemony a bezprostředním provozo

Literatura.

53

váním bohoslužby. Pohanské duši líbilo se zvláště to, že zřízením
stálých vykonavatelů bohulibých výkonů si mohla věčné blaho zajistiti.
Tato myšlenka dala základ к nejstarším duchovním ústavům v Čechách.
Křesťanství nekráčelo zde od dola nahoru, od ponížených к vlád
noucím, nýbrž naopak. Vévoda zakládá první kostel a obdařuje jej
statky, aby jejich výnos zajistil věčnou zádušní bohoslužbu. Ten způsob
nalézá nápodobení u velmožů; oni zakládají takové ústavy pro sebe
a svůj lid. V této prvé době klade se veliká váha na kvantitu kultu.
Nechať jest způsobilost sluhů božích dosti nepatrná, jejich počet budiž
značný. Proto povstávají v nejstarší době četné kollegiátní kostely,
v nichž celé zástupy svěcených i nesvěcených kleriků za duši fundatorovu slouží. Desáté a jedenácté století jest u nás periodou takových
kapitul. Menší majitel a prostý lid byl ovšem nucen spokojiti se je
diným lidovým knězem, plebánem, vydržovaným společně desátkem. Tyto
kolébky křesťanství vznikaly zcela nahodile; teprve od založení biskupství
v Praze začíná snaha rozděliti stejnoměrně po všech krajích duchovní
správu. Klerikové byli z části cizinci, domácí živel vstupuje hojněji teprve
později do jejich řad.
V dvanáctém století nastává změna; v oblibu přicházejí kláštery,
které dotud jen jako řídké výjimky se vyskytovaly. Život byl v kollegiátních kapitulách hluboce poklesl, a cenění hojné bohoslužby ustupuje
přesvědčení o přednosti kvalitativně lepšího, přísnějšího života mnišského.
Proto rozšiřují se rychle za sebou Benediktini, Praemonstráti, Cisterciáci,
řády rytířské a konečně i žebraví mniši. Současné ustaluje se i síť
farního kleni a správní hierarchie. L. věnuje zjevům těm značnou po
zornost; jeho kniha rozšiřuje se v několika kapitolách na hotovou monasteriologii Čech. Z ní vidíme, jak velikou část národního jmění zabraly
tyto ústavy; skoro třetina vší půdy dostala se pod berlu. Darovaný
statek byl větším dílem půda vzdělaná, jen menší části dostalo se ducho
venstvu jako panenský les, kde teprve sekyra a oheň šly před pluhem.
Kolonisační činnost nejstarších klášterů byla dosud, jak L. ukazuje,
namnoze přeceňována. Tento ohromný majetek netěšil se ještě
výjimečnému postavení v zemi. Nebyl to ještě privilegovaný statek
církevní, nýbrž prosté záduší, které ostatně ani knězi zúplna nenáleželo.
Neboť zakladatel a rozšiřovatel kostela neb kláštera nezříkal se daro
váním zcela vlastnického práva к darovaným objektům. On pojímal
věc tak, že užíval pouze jisté části svého jmění к výživě toho, kdo se
měl starati o duši jeho a ostatních spoluzakladatelů; ale statek darovaný
nebyl pro něho ztracen, zůstávaje jeho bohatstvím, pouze ke zvláštnímu
účelu určeným. Fundator nebyl ještě pouhým patronem, nýbrž opravdovým
majitelem kostela, jehož kněz byl pouhým usufruktorem, závislým na
libovůli jeho. Proto jsou darování kostelní v dobách těch tak častá
a značná. Zvláště vévodové viděli v ohromných svých fundacích pouze
jakousi zálohu pro dobu potřeby, která by byla jinak jistě upadla jako
výsluha do rukou služební šlechty.
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Církevní reforma, vrcholící v osobě Řehoře VIL, porušila tyto
poměry. Úplná svoboda církve a majetek z mocí světských vyňatý byl
jí cílem. Zakladatelé a dosavadní majetníci kostelů měli tento majetek
úplně ztratiti spolu s právem svobodného dosazování beneflciatů. Tehdy
teprvé vznikl pojem jednotného statku právní osoby — církve neboli
mrtvé ruky, jehož nejvyšším pánem měl býti papež. Světské moci
s tím ovšem hned nesouhlasily; mezi nimi a kurií vznikl v celé skoro
Evropě spor tu dříve, onde později. Do Čech byl zanesen v 12. století
a vrcholil na počátku 13. věku v konfliktu Přemysla Otakara I.
s biskupem Ondřejem. Cirkev prorazila s větší částí svých požadavků.
Fundatoři ztratili vlastnické právo ke kostelům а к záduší, církev pře
jala je od nich s péčí o dosazování vhodných osob duchovních, po
nechavši jim pouze skroyaá_práya patronáká» Nej tíže nesl to král sám.
Byltě nucen nejen vzdáti se všech nároků к duchovnímu statku, který
dosud za zálohu své komory pokládal, ale i přiznati církvi svobodu od
většiny poddanských povinností. Od toho okamžiku přestávají skoro
veskrze veliké fundace. Král obrátil se, jak to chronista o Václavovi I.,
přavf, oď kostelu к zakládání měst; bylo to bezpečnější a výhodnější
ukládání kapitálu.
Tím jest dán přechod к druhé části knihy, která jedná o vlivu
Němců a měst jimi osídlených.
Zakládáním měst dostalo se německému živlu místa v Čechách.
Veškeren městský život byl sem vnesen z ciziny a vštěpován bezprostředně
na kmen domácích řádů. Patriarchální právo slovanské nemohlo samo
vytvořiti organisaci spočívající na rovnoprávném sdružení nepříbuzných.
Žádné sebe hustěji osídlené podhradí nevyvinulo se v opravdovou obec
městskou. Právo městské jest v .Čechách právem cizinců; i nejstarší
obec země, královská Praha, povstala ze sdružení cizích kupců, knížaty
ze zákonů země vyňatých. V zajímavém přehledu dějin Prahy ukazuje
L., že původní městská obec Pražská jest totožná s osadou Němců.
Tato cizí kolonie netvořila nikdy pouhé části většího města domácího
původu, neobmezovala se na čtvrt kolem sv. Petra na Poříčí, nýbrž
zahrnovala v sobě všechny Němce po podhradí Pražském roztroušené.
Podhradí to bylo hustě osazeno selským a řemeslným lidem různých
vrchností, nemělo však městského zřízení. Obec městská vyvinula se teprve
na základě výsad cizincům udělených knížaty, domácí obyvatelstvo s nimi
společně sídlící nebylo v ní zahrnuto. Středem tohoto nejstaršího útvaru
městského byl Týnský dvůr. V 13. věku povstala vedle starší nová
osada německá s městským zřízením okolo sv. Havla, jednotný to
podnik patricia Eberlina, obdařený Normberským právem. Starší osada
psaného práva ovšem neměla. Václav I. ohradil obě osady jednou zdí,
a tak se stalo, že nová obec se starou splynula a svoje právo na
celek přenesla.
Nejstarší město v Čechách povstalo tedy jen na základě práva
cizinců. Na témže základě povstávají v 13. století i ostatní města
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lišíce se od Prahy hlavné tím, že nevznikají zvolna přirozeným vývojem,
nýbrž pojednou, uměle zakládací spekulací.
Tehdy povstala v zemi České hotová horečka »griinderská«; král
a velmožové závodili navzájem. Někdy к tomu použito starších osad
blíže kmenových hradů, mnohdy nikoliv, a často zakládáno i tam, kde
příznivých poměrů na vývoj obchodního života ani nebylo, kde teprve
uměle byly zjednávány. Sem náleží převádění starých stezek zemských
к novým osadám. Nejčilejší byl tento ruch v prvých letech vlády
Přemysla Otakara 11.
Podle zakladatelů rozeznáváme několik odstínů městských osad. Na
půdě královské vznikají vlastní královská města s úplnou samosprávou,
podléhající pouze podkomořímu, a poddanská města královská íL^jínenuje je »města villikační«), která vřazena byla do ostatního organismu
statků korunních a podřízena i nižšímu úřednictvu správnímu. Jim po
dobají se úplně města duchovních a světských vrchností.
Všem těmto útvarům jest společno, že měšťané tvoří obec, která
jednotlivce proti pánovi korporativně zastupuje, která, za členy ručíc, spo
lečné ze šosovního gruntu úročí a jistou lokálně různou měrou popravy
a samosprávy jest nadána. Také slovanské právo znalo společné ručení,
ale jen ve svazku příbuzenském; sdružení jako umělá fikce, svazek ten
nahrazující, jest živel, kterým cizina obohatila společenské zřízení v Čechách.
Zevnějším znakem města jest obezdění, z jiných práv nejdůležitější jsou
právo míle a vlastnické právo občanů к městským pozemkům. Při za
kládání osadníci půdu od pána kupovali, a závazek věčného nezměnitel
ného úroku nebyl jejich vlastnictví na úkor. Proto zove se německé
právo také právem zákupným, emphyteutickým.
Tyto osady městské po všech částech země rozeseté našly úrodnou
půdu a zdomácněly. Zprvu to byly sice kolonie cizích v cizí zemi
s cizím právem, neorganicky mezi ostatní třídy zařazené, ale brzy se
akklimatisují a stávají se zemským stavem, zvláště od těch dob, kdy jim
bylo popřáno účastenství v životě politickém. Hlavně bouřlivá léta 1280
a 1306, kdy dosavadní tradice byly přerušeny, přinutila měšťanstvo ně
mecké mísiti se do běhů jemu dosud cizí země, a od té doby zůstala
mu snaha, zachovati si určitý vliv politický.
Tak vnikly spory mezi městy a ostatnimi stavy, hlavně šlechtou,
a jimi provedeno zdomácnění docela. Byloť ulehčeno také vnikáním
domácích živlů do řad měšťanů. Již u Prahy jsme viděli mnoho živlů
slovanských, do německé obce nepojatých, ale v témže podhradí usa
zených. Tato třída dosáhla průběhem času členství v obci a porušila
její cizinský ráz. U měst uměle jedním rázem založených nebývalo sice
takových osadníků v okruhu obce (stesky o vyhánění starého obyva
telstva domácího z hradišť), ale venkov sem vnikal přece znenáhla jako
vrstva služebná a řemeslná. Koncem 14. století jsou města českým
obyvatelstvem tak prosáklá, že bouře husitská snadno smetla^ rázem
zevní jen nátěr němectyí._ S jinéstrany pomáhala při zďomácňování
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měst v Čechách lokatorská činnost zámožných měšťanů, která je uvá
děla ve styk s českým venkovem a i také často naopak cizi německé
živly do kraje vodila.
Města nebyla pouze středisky průmyslu a obchodu; velký jim
přiměřený pozemek připoutal hned od počátku osadníky к polnímu
hospodářství, a brzy obrátila se také podnikavost mnbhých městských
kapitalistů к agrárním spekulacím v širším rozměru. Byli venkovskými
lokátory. Většina měst měla jakousi sfaeru vlivu, v níž prováděla ven
kovskou kolonisaci a melioraci.
Právo německé neboli zákupné, kterým dosavadní nevolník vlastníkem
svého pozemku se stával, rozšířilo se během 13. a 14. století po celých
Čechách, vycházejíc částečné ze zmíněných spekulací měšťanstva, částečně
z kolonisačních podniků světských a duchovních velmožů.
Lippert věnuje ve své knize těmto novotám a jejich působení na
veškeren selský život místo příliš skrovné, staraje se nejvíce jen o tu
část venkovské emphyteusy, která byla městy sprostředkována, nepodává
jí však soustavně, nýbrž monograficky u jednotlivých měst. Jenom po
slední kapitola knihy zmiňuje se stručně o některých distriktech německé
kolonisace v hraničném hvozdu. Změna selského bytu domácího, pro
vedená právem zákupním, měla mnohem větší dosah, než bychom
soudili podle úvahy, která jí tu věnována. Favorisování některých složek
společenského života a zanedbávání ostatních. jest vůbec hlavním nedo
statkem práce, jejíž obsah zde v krátkosti shrnut.
Nejsou to sociální dějiny, nýbrž spíše vybrané z nich kapitoly, mezi
nimiž nejvíce pohřešujeme to, co titul vlastně slibuje, totiž vypsání vlivu
cizích řádů na společenské ústrojí Čech. Název by měl zníti spíše
dějiny Němců a církve v Čechách.
V několika, snad zbytečné podrobných odstavcích líčí autor vzrůst
nemovitého majetku církevních ústavů, probíraje jeden za druhým. Naproti
tomu neoceňuje nikde soustavně a jednotně vlivu těchto cizích kněží
a mnichů na polní hospodářství a na recepci správních forem velko
statků v Čechách. Také činnost kleru při ustavování obce zemské jest
pominuta. Naproti tomu jest přeceněn vliv zádušní bohoslužby při
zavádění křesťanství do Čech; že při tom působily ještě jiné motivy,
hlavně apoštolská horlivost jednotlivců a všeobecná expansivnost církve,
ukazují jasně staré legendy, především o Cyrillovi a Methodovi. O nich
a o jejich eventuálním vlivu do Čech nenalézáme v knize ani slova.
Úplně opomenut jest i vliv cizích manželek vévod a družin s nimi do
Čech přišlých, který jistě byl značný.
Také druhý oddíl knihy obsahuje skoro na dvou stech stránkách
monografické vylíčení dějin jednotlivých měst, při němž skoro úplné .po
míjení české místní Jjteratury není práci vždy na prospěch. Proti tomu
jest všeobecná část, instituce městské v celku oceňující, rozměrem ne
patrná a chuda, ač na ni především bylo váhu položití; důkladnější
nformace o právních dějinách mést německých v říši, otázce v poslední
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dobé tak živé projednávané, nebyla by bývala na škodu. Zde se dovídáme
velice málo o působení městských organisací na ostatní třídy národa,
o jejich důležitostí pro vývoj obchodu a průmyslu, o změnách vyvolaných
novým hospodářstvím peněžným, které zatlačilo staré naturální. V knize
se mluví častěji o reluování přírodních dávek poddanských v úrok pe
něžitý, ale nikde se nedovídáme, že to byla města, která rozmnožila
oběh raženého kovu v zemi, že ona to byla, která zcentralisovala veškeru,
dosud otrokársky na dvorech velmožů prováděnou produkci průmyslovou
uvnitř svých hradeb, ponechávajíce pouze výrobu surovin velkostatkářům,
a že města hlavně provedla ten ohromný obrat dělení národní práce.
Hypothekární úvěr a lehká prodajnost nemovitostí byly teprve zřízením
zemských desk umožněny. Tyto desky vyvinuly se podle vzorů městských
knih přinesených z Porýní, ale v celé knize nenalázáme o této věci
a o městských knihách soustavného řádku. Nutno opakovati, že tím, co
kniha podává, vliv cizích živlů v Čechách vyčerpán není. Co však po
dává, zasluhuje většinou uznání a chvály.
Nebylo by sice nesnadno rozpřísti polemiku o některých bodech,
kde si počíná spisovatel poněkud směle, a obvinovati jej až i z dilettantismu.
Myslíme především na přílišné užívání nejistých dosud poznatků.srovnávací
ethnologie, na nekritické někdy používání podvrženin a především na
libovůli při určování národnosti měšťanstva podle jmen v listinách uváděných.
Nechceme však rozvádéti tyto výtky. Jednotlivosti ty jsou příliš ne
patrné proti velikému množství opravdu samostatných myšlenek, které
dílo skýtá, a které jistě zúrodní půdu české historie. Hlavní pocit,
s kterým dílo odkládáme, jest lítost nad tím, že díl ten, jak autor v před
mluvě praví, zůstane posledním. Hmotné příčiny totiž nedovolují prý
uveřejnění třetí části, která měla proti analysi prvotních živlů přinésti
jejich synthesu.
Josef Šusta.
* * *
Osvěta 1898, č. 6.—12. Z obsahu vyjímáme předem dokončení prvé části
pojednání B. Rügrov a ^Nás ústavní vývoj od r. 1848* (jež vyšlo také zvlášť,
а к němuž se na jiném místě vrátíme), a téhož Článek O snaze spojití země
koruny české v r. 1848 (v č. 10; z přednášky v Kolíně v dubnu 1898), líčící
stručně historii státoprávních pokusů a snah českých r. 1848, zejména poměr
české a německé Moravy k nim, s pozoruhodnými úvahami kritickými o pod
mínkách a nadějích snah těchto. Ve dvou číslech (7.» 11.) je pokračování Herm.
Jirečkova Čechoslované a civilisace (kap. 7. Universita pražská, kap. 8 Cír
kevní hnutí v Čechách; zde je zejména patrno, že práce je daleko vzdálena
úkolu, jejž hlásá její nadpis). Článek F. Kvapilův ^Adam Mickiewicz v Cechách-.
Několik dat ze života básníkova (č. 7—9), kryje se thematem částečně s prací
Machalovou v našem Časopise; zejména obšírně vytýká obsah zajímavých
přednášek Mickiewiczových o českých dějinách a české literatuře. V Číslech
6- a 8.—12. je pokračování a dokončení vebni záslužné studie K. Kálala
O maďarisaci Slovenska (kap. 4. Stolice a obce, 5. Státní úřady, zvláště soudy,
6. Železnice, pošty a telegrafy, 7. Průmysl a obchod, 8. Židé, 9. Femka a
Emka, 10. Literatura, 11. Madkrštění jmen, 12. Dokončení. Odtud citujeme:
Podali jsme jaks taks úplný obraz maďarisace Slovenska; čtenář vyrozuměl,
že maďarisace znamená netoliko odřezování, ale stejnou měrou znemravňování

58

Literatura.

a ochuzování národů nemaďarských, zvláště slovenského . .. Vracím se к slovu,
hned v prvních řádcích pověděnému a nyní již dostatečně dokázanému, že
nikoli v zemích tureckých, nýbrž v samém srdci Evropy odehrává se nejhnus
nější divadlo evropské. Jsem si dobře vědom, jakého svědomí je potřebí, vynáŠíme-li soud nad celým národem: neukrivdil jsem Maďarům nikde. Ba
mnohá nejhrubší násilí a nemravy jsem pro tentokrát zamlčel, jako na př.
hrůzy volební, krádeže v úřadech, opilství v kancelářích .. . Pojednáním svým
chtěl jsem národ náš povzbudit! ku pomoci Slovákům, nikoli ku pomstě na
utiskovatelích. Nejvýše stojí, kdo cítí s trpícími. A trpící, krůtě trpící jsou
nejbližŠí naši bratří: pomozte!) V Č. 8. a 12. je dokončení studie Jana Tře?
štika Za Sávou, obírající se podrobně a velmi poučně poměry zemědělskými
a průmyslovými v Bosně a Hercegovině. Jubileím roku letošního věnovány
jsou stati V J. Nováčka (k jubileu Fr. Palackého; příliš stručné; cenné jsou
odkazy к Článkům <» Palackém v »Osvětě« z r 1871 a 1876), J. Kalouska
(V. V. Tomek; karakterisuje Tomka jako realistu, jenž jako žádný druhý
vynikající Čech přihlížel vždy к věci a přestával na samé věci a vystříhal se
vší fantasie), J. V. J^kua (k jubileu dr. Fr. L. Riegra; přehled Riegrova ži
vota a politiky v posledním desítiletí), K, Kadlce (Ant. Randa; biografie se
skizzou vědecké činnosti), J. J. Touzimského (hrabě Jan Harrach; stručný obraz
vlasteneckého působení Harrachova od r. 1848). J. J. TouHmský napsal i větší
články přehledné o W. E. Gladstonovi, Bismarckovi a j< ho díle a Vzpomínku
na Michaela G Čerňajeva. Literární portrait a životopis Alf. Daudeta kreslí
podrobně a pěkně E Kalina (pokračování a dokončení), Josef Mikš dokončuje
jednu ze svých zajímavých studií o ruské literatuře: Ruské drama za posled
ních let. Jos. Kalousek v menším článku referuje o moderních snahách národovců irských o vzkříšení starého keltského jazyka praotců, srovnávaje na
dšené podnikání to s boji našich buditelů za rozšíření češti nyt (Ruch irskonárodní v č. ll.\ Referáty o historických pracích jsou tu od Kalouska (kniha
Tomanova), J. Cikuly (o knize Lapótrově a s Nováčkem o jubilejní literatuře
Palackého) a Herm. Jirečka (o Kadlcově spisu »Rodinný« pedíl čili zádruha
v právu slovenském«). K. Kadlec napsal úvahu a uvedl literaturu o BogiŠičově zákonníku Černohorském, jehož vyšlo vloni druhé vydání.
■1
’
*
Alétheia, II; ses. 1.—10. (březen —prosinec 1898). Všemi čísly táhne se po
kračování registrovaného již důležitého pojednání F Vackova Vývoj society
a práva slovanského v Čechách, o němž třeba vysloviti přání, aby vyšlo i ve
zvláštním otisku. Největší část pokračování tohoto je věnována českým dějinám
právním v době předhusitské, organisaci soudní v Čechách, řízení soudnímu,
rozličným jurisdikcím atd. —- autor klade ístr. 107) zejména důraz na své
pře.sné rozeznávání mezi spravedlností zemskou a knížecí. Na str. 285 autor,
znovu přehlížeje svou práci, nazývá rozsáhlou partii o Českém soudnictví ex
kursem, jímž překročeny meze plánu původního, a ukazuje na některé důle
žité resultáty práce jím vykonané (různosti ve správě a soudním zřízení
v jednotlivých krajích Čech ještě ve 14. st.; řády středověké nebyly tak ne
hybné, jak se za to má Často; nej pronikavější změny ústavy právní staly se
za Přemyria. Otakara I.j, Na to přikračuje Vacek к líčení dvoru panovníkova,
jeho úředníků a organisace; na str. 381 počíná se oddíl pátý, věnovaný cizincům,
obchodníkům a hostům. Práci, jež je založena úplně samostatně a kontrolo
vána všude a pilně doklady, by prospělo, kdyby názory dosavadní o věcech
a poměrech líčených byly registrovány v poznámkách, třebas bez polemiky.
— Kromě práce Vackovy třeba zmíniti se o (nepodepsaných) politických
článcích úvodních Alétheie (v tom zejm. »Vyvrácená legenda« v čís. 4., kde
s odkazem na pojednání B. Riegrovo ukazuje autor, že Palacký není otcem
peského programmu státoprávního, a vykládá, jak legenda opak hlásající se vy
vinula) a o článku »O j^olitické a sociální působnosti akad. mládeže (seš. 9.).
Katolicko-apologetických pojednání je několik. Obšírný životopis probošta
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«Ira. A. Lenze (sestavili J. В. a Th. Dr. J. K.) vymyká se svým naivné-oslavným
a ve věci dilettantským rázem z rámce vážné vědecké revue. V čís. 4.
přinesla »Alétheia« snad nejobšírnější přehledný popis slavností Fr. Palackého
z Června m. r. — jen o slavnosti Palackého na universitě není referováno.
Český lid VIII (1898), č. I.—2. 7 V. Síaedk, Stopy starých stezek zem
ských na severu českém (jeden ze zajímavých Šimákových příspěvků к histo
rické topografii českého severu, opravující a doplňující dosavadní vědomosti
o starých cestách zemských v horním Pojizeří; výsledek rozsáhlého a inten
sivního studia); Ant. Tomiček, Sedlák od st. 16. na Litomyšlsku (důležitý pří
spěvek к poměrům selského stavu, zejm. v druhé své Části, kde je řeč o kšaf
tech selských, o nedělitelnosti selského statku atd.); A. Podlaha, Václava Fr.
Kozmanecia lidové hry z 1. 1644—46 (otiskují se dvě další hry Kozmaneciovy);
Z. Winter, O staročeských slavnostech. I Beánie; Č. Zíbrt, Pokusy o přiro
zený výklad pověr československých na sklonku 18. a na zač. 19. st. (pokra
čování); Fr. Lego, Ornamentika na blatském vyšívání lidovém; 7- Koulet,
Příspěvek ku póžnání českoslovanské majoliky (pěkné a zajímavé, s illustracemi); St. Klima, České osady dolnouherské; A HlauMm, Příroda kmotrou
národní písně. Následuje řada drobných příspěvků lidovědných — obsah »Če
ského lidu« jest príliš roztříštěn — číslo prvé je ukončeno opět bibliografií
literatury od red. č. Zibrta. číslo druhé přehledem bibliografickým české
literatury lidovědné za r. 1897 od F. Pátka.

Časopis katolického duchovenstva, 1898, seš. 1.—10. V Čís. 1.—8.
otištěna jest nová přáce Fr. Kryitufka ze starších českých dějin církevních,
Zřízeni pražského arcibiskupství. Práce má vlastně thema mnohem Širší:
v úvodu i v druhém paragrafu dodává autor některé důvody к mínění svému,
že Čechy nenáležely dioecesí k Reznú (srv. ČČH. IV. str. 195), pak vykládá
podřízení biskupství Pražského Mohuči (jež prý se stalo z příčin politických)
a poměr jeho к moci císařské v říši i к vévodám domácím, volení a investo
vání biskupů, v pár. 3. založeni arcibiskupství v Praze od Boleslava Chrabrého
(překvapující novum, založené na nedostatečné kritice žpráv pramenných;
autor nepozoroval, že zpráva annálů Hildesheimských, Lamberta Hersfeldského
a životopisu Meinwerkova je vlastně svědectvím pouze jediným, svědectvím,
jež zakládá se patrně na omylu ve jméně města a neobstojí proti Thietmarovi
a stavu věcí, hlásícímu se ze situace), dále pokus Břetislavův o arcibiskupství
v Praze (a historii sv. Prokopa), cirkevní politiku krále Vratislava II. (v čís.
4.—5.), v par. 6. snahy krále Přemysla Otakara 1. o církevní osamostatněni
Čech, v par. 7. boje a snahy biskupa Ondřeje (neužito ovšem ještě druhého
dílu Lippertovy Socialgeschichte), v 8. pokusy krále Přemysla Otakara II.
o arcibiskupství v Olomouci (nezná zase práce Gollovy v Čas. Mat. Mor. a vy
kládá tedy průběh věci pochybeně), v 9. konečné zřízení arcibiskupství r. 1344,
ale i (par. 10.) »další zásluhy papeže Klementa VI. o království české« a (11)
»Život Arnošta z Pardubic. Vnitřní utvrzení arcibiskupství. Legátská důstojnost
pražských arcibiskupů.« Končí-li tu práce vskutku, bylo by lze pochybovali,
ale pokračováni v dalších číslech není. Kdo by chtěl vlastnímu thematu práce
věnovati vážnou studii kritickou, najde u Kryštůfka leckde zprávu nebo
myšlenku, jíž bude lze užiti. — Fr. Kráal v čís 3.—4. vypravuje na základě
Vita Fr. Hroznatae a beatifikačního spisu (Řím 1897) o životě a smrti Hroznatově a jeho úctě v řádu praemonstrátském a lidu českém (»Blahoslavený
Hroznatá«). V čís. 5. otiskuje Я. Podlaha instrukci katechetům, vydanou arci
biskupem Sobkem r. 1670, týž referuje o Hiplerově článku v Zeitsch. f. Gesch.
Ermlands o písni »Boga Rodzica«, Práškových Dějinách starověkých národů
východních a o spisu Markovičově Gli Slaví ed i Papi O Čihulově Poměru
Jednoty Bratrské к Lutherovi referuje V Roudnický, o Wintrových Dějích
vysokých Škol a o LenzovČ Umřel-li M. J. Hus atd. 7- Havránek.
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Časopis Matice Moravské XXII. 1898, 4. — Dvořák R., Jak byla po
souzena německými učenci vědecká činnost Er. Palackého (uvádí několik
úsudků, z nichž nejzajímavější jest Giesebrechtův ve Zprávách Mnichovské
akademie po smrti Palackého — srv. ČČH. IV. 424); Slavik F. A., Zrušení
roboty na Moravě roku 1848 (vypravuje podle sněmovních protokollů; jednání
sněmovní vyšlo také tiskem, snad bylo lze i tuto přístupnější publikaci uvésti);
Cvrček J, Paměti ze stol. XVI. o městech moravských (z foliantu Herrnhutských poslední zprávy o zboží Kunštatském; zvláště zajímavé jest líčeni čin
nosti biskupa Prusinovského z péra bratrského. Vypravování Gindelyho o sy
nodě z r. 1568, jenž čerpal z téhož pramene, lze zde kontrolovati slovným
zněním originálu); Noty L.t Náboženské nepokoje v Hrubé Vrbce v letech
1718—1721. (Otiskují se listiny z hraběcího archivu ve Strážnici); Tobolka
Zd. V.t Styky krále českého Jiřího z Poděbrad s králem polským Kazimírem
(Dokončení); Kořínek K., Památce Kamarýtově (Dokončení); Rypáček Fr.,
Z výsad městečka Lomnice na Moravě. Z drobností registrujeme článek
V. Praska, Několik slov o literatuře Magdeburského práva (zajímavé glossy
к literatuře a rukopisům práv na Moravě platných, zvláště překladu Sachsenspieglu z Jevíčka).

Zeitschrift des Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens.
II. 1898. 4. — Rolleder A., Die Herren von Krawarn (pokračování); Králiček
Л., Der s. g. bairische Geograph und Mähren (shrnuje výsledky své studie
sám tak, že určil původní jádro seznamu jinak než Zeuss, že sledování četných
národů, vyčtených v druhém oddíle seznamu, nemělo sice výsledku, ale že sta
novil dobu, kdy záznam pořízen — nedlouho před r. 873 — a prokázal to
tožnost jmen Marharii a Merehani s předky nynějšího českého obyvatelstva
Moravy); Lechner
Beiträge zur Frage der Verlässlichkeit des Codex
diplomaticus et epistolaris Moraviae (pokračuje v opravách čtení listin ze
sv. 8. a 9. CDM; listiny dvě z r. 1350 a listina z r. 1355 otištěny pro četné
omyly znovu); Brtiholz B., Die Handschrift der »Jura maioris civitatis Pragensis« in der Bibliothek des Olmützer Domcapitels (popis nového rkpsu,
jehož Rössler, vydávaje Deutsche Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren,
ještě neznal).

Věstník České Akademie 1898 č. 4.—8. — К Chytil, llluminované ko
dexy moravské na knižní výstavě Moravského průmyslového musea v Brně;
Jos. Truhlář, Paběrky z rukopisů Klementinských X—XVI. (Traktát proti
milostivému létu 1393; sepsal nejspíše M. Václav z Jičína, řečený Rohle, farář
u sv. Martina ve zdi. — Kázáni kněze Mart. Lupáče. — Latinská kázání
Přibramova. — Zlomky soudních akt konsistoře z r. 1388. — Příspěvek
к životopisu Jana Protivy); 7. К Prásek, Rozvoj klínopisného studia z desí
tiletí 1887—1897.
Hlídka 1898. — Pavel Vychodil, Po jubileu (totiž Palackého; na konci
pojednáno o poměru Palackého к náboženství); Jos. Posjdiil, Hlavní principy
krasovědy Frant. Palackého se zřetelem к nauce sv. Tomáše Aquinského;
Fr. Ehrmann, Mravouka Kristova a Senekova (vykládá jich neshody, ba
odpory); Fr. Nábálek, O vzdělanosti Slovanů; Jakob Hodr, Savonarola. —
V »Písemnictví a umění« obšírný referát AI. Dvořáka o díle Markovičove Gli
Slavi ed i Papi.

Květy 1898, srpen-prosinec. — Jos. Holeček, Dvacítiletí okkupace Bosny
a Hercegoviny; J. Arbts, Karel Hynek Mácha jako herec.
Zlatá Praha, Ročník XV. — Rob. Marian, Čechové a Němci r. 1848
a boj o Frankfurt (ukázka z knihy o sobě vydané); Václav Hladík, Mizící
Praha (s illustracemi); V. F., O prvém rukopise Husově (s facsimile. Míněn

Literatura.

61

rukopis Husovy lat. postilly; srovn. ČČH. IV. 203); Zikm. Winter, O vkusu
a umění při slavnostech v XVI. věku; č. 31. Frantisek Palacký. Tři kapitoly
o jeho národním významu íjos. Pekař o dějepisci, L Čech o ostatr í činnosti
literární, Ad. Srbo politice); Zd. Tobolka, Literatura o Palackém; R. Marian,
Svatodušní revoluce v Praze r 1848; F. K. Vykoukal, Pití, kulturní obrázek.
— Podobizny a životopisy. Jan Styka, К. Tieftrunk, Sofie Podlipská, Maruška
Bittnerová, Vasil Vereščagin, Jos. R. Rozkošný, Bol. Prus, Eleonora hraběnka
Kounicová, Erant. Pivoda, Jos. Kaizl, Ant. Řivnáč, Ant. Popp, Ferd. Schulz,
Jos. Kalousek, Jos. Boh Foerster, Gladstone, Adam Mickiewicz, V. V. Tomek,
Frant. Palacký; podobizny hostů slovanských při slavnosti Palackého; Em.
Kovář, Luděk Marold, Puvis de Chavannes, Rudolf Dvořák. Lev Tolstoj, Jan
Podlipský, Frant. Šembera E. Burne-Jones, císařovna а к álovna Alžběta,
Jan Vašatý, Marie Petzoldová-Sittová.
Světozor XXXII. — Zikm. Winter, Student pražské university v 16.
věku; AI. Hnilička, O rodu a rodičích Bedř. Smetany (s podobiznami); Adolf
Srb, Před padesáti lety (z r. 1848); Č. Zibrt, Libušini poslové u Přemysla
(o starých vyobrazeních) ; Ot. Zachar, Jubileum padesátiletého trvání »Národní
Besedy«; Dvě vzpomínky na Vojtu Náprstka; Jan Koula, Vývoj českých
pušek od dob husitských; AI. Hnilička, O Bedřichu Smetanovi na počátku
let šedesátých; C. Zibrt, Frant. Palacký; AI. Hnilička, Poslední léta Bedř.
Smetany; Zden. Nejedly, M. jan z Rokycan; Lad. Quis, Milostné listy Havlíč
kovy (Františce Weidenhoífrové v Něm. Brodě, která se však nestala jeho
ženou; není v nich mnoho milostného horování, za to jsou to důležité pra
meny к Havlíčkovu životopisu; posílaje r. 1845 spis Lva Thuna o české lite
ratuře, H. podotýká: Lev Thun na každý pád ze všech Thunů r.ejhodnějŠí;
mnoho se zde najde o polemice s Tylem). Podobizny a životopisy: Jan Styka,
J. Hlávka, Eliška Krásnohorská, Em. Zacconi, Luděk Marold, Kazimír Badeni,
Otto Balzer, Adolf Čech, Edm. Chvilovský, Th. Mommsen, Karel Tieftrunk,
Sofie Podlipská, Hendrich Jaromír Imiš, Alph. Daudet, Jos. R. Rozkošný, Маг.
Bittnerová, Eleonora hrab. Kounicová, Fr. Zvěřina, Jos. Lev, Václ. Kosmák,
Fel. Cavalotti, Henr. Ibsen, Frant. Řivnáč, Ant. Řivnáč, Hugo Toman, Josef
Kalousek, Lucian Malinowski, Adolf Bradka (v kroji legionáře r. 1848), Maryan
Zdziechowski, Gladstone, V. V. Tomek, slovanští hosté na slavnosti Palackého,
Wladyslaw Mickiewicz, Em. Kovář, Fr. Šembera, Jan Vašatý, Verdi, Josefa
Náprstková, Felix Jenewein, Marie Petzoldová-Sittová, Frant, hrabě Lützow
(o díle jeho Bohemia, an historical sketch r. 1896 první recensi přinesl ČČH.),
Jan hrabě Harrach, Alfred Slavík.

Przegląd polski 1898, srpen, září. — Kopera, Tak zwana korona Bole
sława Chrobrego i pierwsze insygnia koronne Polski (Koruna, kterou králové
Polští až do konce Rzpltéj byli korunováni, se na nás nedochovala. Zachoval
se však její authentický obraz v museu Czartoryských v Krakově. Autor
upozorňuje na velmi nápadnou její podobu ke koruně české (Karla IV.);
podává vedle sebe jejich obrazy. Obě pak shodují se v celku tvarem s ko
runou cášskou, takže všecky tři dohromady jeví jistý vývoj jedné základní
formy. Koruna česká jest nejmladší, polská koruna stojí uprostřed).

Ateneum 1895, září (str. 397—436). — Fr. Bujak, Franc. Palacki i jego
znaczenie dla obrodzenia Czech (spisovatel užil částečně také nejnovéjší lite
ratury o Palackém; někdy nás příliš chválí).
Historisches Jahrbuch (1898) XIX. sešit 2. — Herm. Grauert, Rom — und
Gunther der Eremit (Grauert pokládá za skladatele veršů o třech papežích
v době císaře Jindřicha III. — poustevníka Gunthera, který jako sv. Vintíř
náleží к patronům českým a vystupuje v dějinách Českých známým způsobem
za knížete Břetislava. V článku Grauertově najdeme jeho životopis).
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Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in
Oesterreich XIX. (1898) seS. 3. a 4. přináší bibliografii dějin protestanství
v zemích rakouských pro r. 1897 s krátkými referáty. Pro Čechy uvedeno
25 článků v časopisech neb samostatných pojednání (nejdelší referát vénován
Řádu Jednoty ve vydání A. Vávry v »Comeniu« a Kvačalově Korrespondenci
Komenského), pro Moravu 3, pro Slezsko 5.

Historische Viertcljahrschrift 1898 seš. 4. — Grützmacher v tomto se
šité referuje o knize Voigtově o sv. Vojtěchovi. Větší polovice referátu reka
pituluje hlavně data ze života Vojtěchova — tedy věci známé; potom následují
některé námitky proti Voigtovi, které buď se týkají věcí vedlejších, anebo,
pokud jsou závažnější, by měly býti blíže vyloženy a odůvodněny; tak není
řečeno, proč by o povaze Vojtěchově vydával nepříznivé svědectví jeho list
Radlovi do Uher poslaný.
Neues Archiv für sächsische Geschichte 1898 — H. Ermisch, Die Er
werbung des Herzogtums Sagan durch Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht
1472—1475.

ZPRÁVY.
V prosinci vyšel sborník, od nás napřed ohlášený, věnovaný Janu Gebauerovi pod titulem Rozpravy filologické. Zahájen je rozpravou Jaroslava
Vlčka (Naše obrození. Pohled s ptačí perspektivy), kde zejména pěkně vy
tčeno, jak důležité místo vedle i po — a namnoze také proti Dobrovskému
v našem probuzení zaujímá Jungmann, a jak toto probuzení od počátku sou
visí s duševními proudy v ostatní Evropě. Mimo essay Vlčkův přináší sborník
ještě několik rozprav literárně-historických. Z Článku Frant, Bílého patrno,
Že přednášky Čelakovského ve Vratislavi nepotkávaly se s valným účastenstvím
se strany posluchačů; Jan Máchal vyložil, jaké prameny měl Chocholoušek
pro svůj »Jin«, a že к nim patřily zejména srbské národní písně; pojednání
J. Hanyše platí historiím literatury české od Dobrovského začínaje; s tím,
co zde řečeno o Jirečkově Rukověti, dlužno úplně se srovnati, i co se týče
ceny díla i potřeby nového revidovaného a doplněného vydání; J. Jakubec
pojednal o Kollárově činnosti lexikografické (najdeme tu i více, zejména pokud
se týče Jungmanna); obšírnější rozprava Králova má za předmět řecké básnictví
humanistické v Čechách. Z českých přípisků v latinských rukopisech knihovny
universitní, které sebral Jos, Truklář, povšimnutí hoden je zvláště přípisek
к bulle papeže Eugenia z r. 1437 (proč, srovn. Čechy a Prusy str. 252). Hynek
Hrubý (Jak soudí M. Ján Rokycana ve své Postille o životě církevním v Če
chách) vybral a systematicky uspořádal citáty, ostatek z velké části již známé,
z Rokycanovy Postihy, které vzbuzují nanovo přání, aby konečně tiskem byla
vydána celá. Příspěvek J. V. Npváka je věnován Komenskému (Co soudí Ko
menský o významu jazyka). Oceněni činnosti Gebauerovy z povolaného péra
prof. Jos. Zubatého najde se v České Revui roč. 1. č. 12., a již dříve v Ottově
Slovníku Naučném.
Jak v loňském ročníku t. č. na str. 66. krátce bylo oznámeno, počal
kustos Jos. Tr^Mář v květnu r. 1897 nově katalogisovati rukopisy universitní
bibliotheky Klementinské, i opatřil do konce toho roku 233 kodexů novými
listy popisnými. Loni přibylo к nim 481 rukopisů, takže koncem r. 1898 do-
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sáhuje počet nové zkatalogisovaných kodexů Klementinských čísla 714. Jaké
výhody z práce této, na niž již dávno mélo dojiti, vyplývají zejména histo
rikům, kteří přihlížejí к pramenům původním, dokazují při této práci až posud
nové objevené památky, z nichž o zajímavějších katalogisator ob Čas podává
krátké zprávy ve Věstníku České akademie pod titulem >Paběrky z rukopisů
Klementinských*. Tak objeveny, jak již oznámeno, m.j. tři rozl čné sborníky
latinských kázání Husovýth, po jednom sborníku kázání Lupáčových a Příbramových, zajímavý traktát M. Václava Rohle z Jičína proti milostivému létu
1393; к tomu přibývají nepovšimnuté posud spisy Mikuláše z Drážďan, kte
réžto památky v starém katalogu buď nesprávné neb nedostatečné byly za
psány nebo scházely dokonce. Ze všechny tyto a jiné památky v Paběrcích
svrchu dotčených nejsou a nemohou býti nadobro vyčerpány, nýbrž, jak
Truhlář téméř pokaždé důtklivé připomíná, předkládají sc к zevrubnějšímu
prozkoumání a ocenění odborníkům povolaným, rozumí se samo. Byt pak
úsudek védy konečný v tom neb onom případě od domnění jeho valně se
lišil, katalogisator dosti činí, podávaje všestranné diskussi novou látku, která
by jinak snad ještě dlouho nepovšimnuta v prachu tlela.
Dědictví sv. Prokopa vydalo к jubileu svatovojtéšskému knihu ЛЬ. Vojtěch*
druhý biskup Pražský, jeho klášter i úcta u lidu. Napsali Dr. Fr. Krásí
a J. Ježek. V Praze 1898. Objemné dílo to (795 str. v 8°) skládá se mimo
úvod, pojednávající o pramenech a literatuře svatovojtěŠské, ze tří oddílů:
1. Svatý Vojtěch, druhý biskup Pražský. 2. Dějiny kláštera Břevnovského.
3. Úcta sv. Vojtěcha u lidu. Dodatkem otištěny jsou některé prameny a při
pojeno několik obrázkových příloh. — Obšírnější referát přineseme později.
Na oslavu jubilea padesátileté vlády našeho panovníka učitelstvo škol
ního okresu Kolínského počalo vydávat Kolínsko a Kouřimskol obraz poměrů
přírodních, života^obyvatelstva i paměti časů minulých. Dílo rozvrženo na
tři svazky po 20—25 sešitech Vydán dosud 1. sešit 1. svazku (úvahy vše
obecné) a 1. sešit 2. svazku (paměti osad na Kolínsku); obsahující panství
Kolínské, Starý Kolín a Veletov.

Známý spisovatel pěkných dějin Bosny, Vjekoslav *Klatčt professor vše
obecného dějepisu na universitě Záhřebské, vydal první díl rozsáhle založe
ného dějepisu Chorvatska, sáhající až do vymření Arpadovců (1301). Druhý
díl má sáhati do r. 1526, 3. do 1740 a 4. až do xloby nejnovější. Na počátku
jest přehled chorvatské historiografie, ku konci pak přídavek o pramenech
a literatuře. Kniha jest velmi vkusně upravena, moderními illustracemi a čet
nými snímky listin z archivů chorvatských ozdobená.

Zmíněné v článku Novotného, otištěném v tomto sešitě našeho časopisu,
pojednání Fr, PidiosiÁshého Goście polscy na soborze Konstancyjskim, vydané
v 37. svazku Rozprav Krakovské akademie (1898), není než otisk příslušné
Části kroniky Richenthalovy s výkladem na některých místech. — V témže
svazku Rozprav vydáno pojednání Ant. Lcwickeho o nedojednaném spolku
mezi Sigmundem Litevským a králem Albrechtem Českým a Uherským (srovn.
Čechy a Prusy str. 255). — V témže svazku Rozprav Vojtěch K^tr^íski
(Najdawniejsze żywoty św. Wojciecha) vrací se к mínění svému, již dříve há
jenému, že životopis Canapariuv pochází od Radima, a že životopis Bruna
Querfurtského nepochází od něho, nýbrž složen byl od nějakého mnicha
kláštera Aventinského (srovn. ČČH. str. 165, 166 a 420). — Týž v pojednání
Przyczynki do historyi Piastowiczów (vydaném také v 37. svazku! popírá
platnost svědectví Ibrahimova o přináležitosti Krakova к panství Boleslava IL
(srovn. ČČH. I. 75); mýlil prý se, domnívaje se tak z té příčiny, že z Kra-

64

Zprávy.

ková kupci přicházeli do Prahy. — Pojednání téhož spisovatele Gall-Anonim
i jego kronika obrací se proti mínění M. Gumplowicze, že kronikář Gallus je
biskup Balduin Gallus Krušvický (ČČH. II. 53). — V 29. svazku Rozprav
třídy filologické vyŠ'y Jana N. Fijałka Studya do dziejów uniwersytetu Kra
kowskiego, ve kterých sneseno mnoho zajímavého o stycích obou universit,
Pražské a Krakovské, kolem r. 1400.

O knize E. Ziviera Geschichte des Bergregals in Schlesien bis zur Be
sitzergreifung des Landes durch Preussen, vydané r. 1898, přináší referát
Varšavské Ateneum (1898). Z referátu patrno, že kniha v úvodu obírá se
otázkou, zdali Němci se naučili hornictví cd Slovanů, jak tvrdil Herder.

Theologische Studien und Kritiken^ časopis, pokud víme, do Prahy ne
docházející, přinesly v ročn. r. 1898 Článek P. Kleinerta o Mikul. Drabíkovi.
Historisches Literaiurblatt je název nového časopisu, vycházejícího
v Basileji v dvoutýdenních číslech 1—2archových. Mimo jednotlivé referáty
a recense bude tento časopis pěstovati zvláště souvislé referáty na způsob
bulletinův francouzských revuí. Hned v prvém sešitě referuje takovým
způsobem Wiedemann o nových publikacích týkajících se dějin staroaegyptských.

Griechische Kulturgeschichte (2 svazky, v Berlíně 1898) je název nedávno
vydaného posmrtného díla Jak. ßurckhardta, autora slavného díla Die Kultur
der Renaissance.
Málo která kniha potkala se tak rychle s oblibnv tak velkou u obecenstva,
jako Richarda Schrödra Lehrbuch der Deutschen Rechtsgeschichte; odpoví
dala potřebě — pouČiti se o výsledcích mnohonásobné práce, jež byla v po
sledních letech na tom poli vykonána. První vydání vyšlo r. 1889, druhé
r. 1894, třetí r. 1898. Kniha co do objemu vzrostla z 868 str. na 900 a nyní
na 942. Kdo pracuje o dějinách českých (netoliko zevnější politiky a styků
mezinárodních), má stále míti na mysli jich souvislost s ostatními dějinami,
zejména německými; kniha Schrödrova mu Často dobře poslouží к oriento
vání; bohatá literatura předmětu je všude v poznámkách uvedena bez obmezení na vlastní předmět, totiž historii právní. — Nestor německých historiků
Karel Hegel vydal r. 1898 spis Die Entstehung des deutschen Städtewesens
(192 str.), tedy o předmětu při vší bohatosti literatury přece ještě na mnoze
(co se týče vzniku zvláštní ústavy v městech) sporném.

V Pařížské Bibliothcque de ľ histoire illustrée vydal Arnošt dUnts dílo
o dějinách německých 1810—1852 (ĽAllemagne 1810—1852), které se při
pojuje к dílu staršímu z r. 1896 L’Allemagne 1789—1810. Lze doufat, že
tyto studie budou pro něho přípravou к slíbenému dílu o dějinách českých
od 17. stol, začínaje.

Také v našich časopiseh se v létě vyskytla zpráva, že se v Haagu sejde
internacionální kongress historikův, spolu s otázkou, kdo tam bude z histo
riků Českých. Konečně se v Revue Hist, dovídáme o věci něco více. Sjezd
skutečně byl (v září), a svolala jej Sociéte' ďhistoire diplomatique., před 10 lety
z Paříže založená jako spolek (to byl aspoň úmysl neb programm) inter
nacionální. Konaly se některé přednášky, odpovídající úzkému programmu
společnosti; z německých historikův přednášel Sternfeld, zdali jiný ještě byl
přítomen, ze zprávy v RH. nevysvítá. Z českých historikův nikdo nebyl zván
a nikdo tam nebyl. Mezi nezvanými byli také historikové dánští a snad i jiní.
— Historische Vierteljahrschrift konstatuje hned na počátku své zprávy, že
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první pokus internacionálního sjezdu — se nepodařil. Podrobnosti nás neza
jímají, leda že z Německa vedle Sternfelda přišli i jiní. Podle uvedeného časo
pisu jen přednášky Němců zachovaly prý vědecký ráz, ostatní však měly poli
tickou (royalistickou) tendenci nebo ztrácely se v anekdotách. Z francouzských
»učenců« nepřišel prý žádný (kdo přišli, byli prý diplomati a dilettanti), z an
glických — jeden atd.
Dne 5. října 1898 zemřel v Netolicích Jakub Květon, knížecí Švarcenberský archivní registrator na odp. Zesnulý byl do r. 1893 správcem archivu
panství a zámecké knihovny v Č. Krumlově. Ač pro práci administrativní sám
nic tiskem nevydal, přece za svou ochotu к mnohým známým historikům
zasluhuje vzpomínky. Po jeho odchodu správa archivu panského a knihovny
přidělena kníž. ústřednímu a rodinnému archivu, do Krumlova r. 1892 z Vídně
přeloženému.
Dne 27. listopadu 1898 byla svolána »manifestační« schůze universitní
pro zachování historického rázu Prahy. Byla to schůze studujících university,
při které přítomni byli vedle některých professorů též i jiní zvaní hosté.
Velmi cenná přednáška dra. Karla Chytila podávala v hlavních rysech sta
vební historii Prahy a týkala se v druhé části otázky, která byla na denním
pořádku. Přednáška byla otištěna v N. L. ze dne 29. listopadu. Studentská
resoluce, jež byla potom přijata, skládá se z dlouhé řady podrobných postu
látů, hlásících se proti radikálnímu boření, jež provozuje a dále provozovati
míní městská správa, к radikálnímu — konservatismu. Z ostatního jednani
nejvíce nás zajímalo ono místo v řeči přítomného purkmistra měst Pražských,
ve které se přiznal a vyznal, že pomoc lze očekávati hlavně od nového
stavebního řádu. Zde tedy máme klassické svědectví, že největším nepřítelem
Prahy, staré, historické Prahy — je nynější Praha. Tedy obmezení autonomie
by pro nás bylo — pokrokem! Nový stavební řád by však musil šťastně
projiti sněmem. Až se sněm sejde к delšímu zasedání, hrozí této předloze
nebezpečenství záplavou oněch nešťastných iniciativních návrhů a odůvodňovacích řečí, které na sněmu mívají podobný účinek jako na říšské radě obstrukce. — Ve Florencii založena byla Společnost na obranu staré Florencie.
Tedy také tam! Ale raději o tom nemluvme... U nás Umělecká kommisse se
vzdala svých funkcí. Víme, proč se tak stalo. Ale je to nešťastný způsob
obrany staré Prahy. Manifestace a proklamace sebe pathetiČtějŠí a, povězme
si pravdu, často i nevkusné, dosud nic nepomohly a nepomohou asi ani budoucně.
J G.

V »Časopisu společnosti přátel starožitností českých«, 1898, čís. 2.—3. otiskl
B. Skrbek článek ^Hora Kunětická. Příspěvek к historii českých památek«.
|e to ovšem smutný příspěvek, zasluhující, aby upoutal pozornosť všech,
kdož zajímají se o osud pozůstatků minulosti. Pardubické panství, к němuž
Hora Kunětická náleží, bylo ještě do r. 1863 v držení královské komory. ..
Památný hrad, jenž dominuje celému okolí, pustl od 17. st. Císař František
po r. 1820 pečoval sám o jeho zachování, r. 1858 podniklo kroky v směru tom
i české místodržitelství a zakázalo na vždy lámání kamene (Čediče) na Hoře
Kunětické blíže hradu samého. Od r. 1881 náleží Hora kunětická umění milovnému velkoprůmyslníku vídeňskému Richardu sv. p. Dräsche^ jenž pronajal
lepší místnosti hradu — továrně na obuv a pod samými zdmi hradními, přes
hranice vytčené úřady, neustává lámati kámen! Parkány a část ohradní zdi
i„ s budovami přilehlými padly již této umělecko-průmyslové činnosti za obět.
Článek Skrbkuv líčí křížovou cestu, kterou podnikli přátelé zachování hradu:
prosby u okresního zastupitelstva, aby čediče kunětického od barona Dräsche
nebralo, prosby u zemského výboru, městské rady v Pardubicích, správce
velkostatku, barona Drascheho samého a — bezvyslednost všech proseb těchto,
č. č. H. v.
«
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Nejsmutnější úlohu hrálo při tom okresní zastupitelstvo pardubické, jež teprve
r. 1897 se usneslo, aby Horou Kunětickou nebyly nadále štěrkovány okresní
silnice. »Nyní zbývá«, praví se v článku, »již jen jediný ničitel Hory Kuně
tické — majetník baron Dräsche sám.« Ten ovšem stačí, aby za několik let
nebylo po hradu památky.
Tak to vypadá s našimi historickými památkami po venkově. le případ
kunětický není ojedinělý, lze poučiti se z posledního (11.) čísla »Lumíra«,
kde vylíčeno je spuštění a záhuba Dienzenhoferovy stavby klášterní v Mari
ánské Týnici u Královic, jež patří knížecímu rodu Metternichů. Metternichům
náležel do nedávna také nádherný zámek Kacerovský, nyní spustlá sýpka...
Kněžna Pavlina Metternichová je nadšenou podporovatelkou umění. . .
Dne 23. listopad i 1897 zemřel ve Vídni Alfons Huber, vedle Arnetha
a Kronesa nejzasloužilejší historik rakouský. Narodil se 1834 na Schlitterské
Hoře v Zillerthalu z rodiny selské, gymnasium studoval v Hallu, universitu
v Inšpruku, kde byl žákem Fickrovým a od r. 1863 jeho nástupcem jako
řádný professor vSeob. dějin. Prvé jeho práce (Die Entstehungszeit der fal
schen österreichischen Freiheitsbriefe, 1860 a Die Entwicklung der schwei
zerischen Eidgenossenschaft, 1861) jeví cele Žáka Fickrova; I. 1863 následo
vala Geschichte der Vereinigung Tirols m:t Österreich, 1865 Geschichte Her
zog Rudolfs IV. von Österreich. Když Ficker po smrti Bohmerově ujal se
nového zpracování jeho Regest, vzal Huber na se část práce: nově vydáni
regest císaře Karla IV., jež dokončil r. 1877 (Die Regesten des Kaiserr. unter
Karl IV. 1347—1378. R. 1889 dodal Huber k tomu Erstes Ergänzungsheft).
Pramenům st. čtrnáctého věnována je také jeho edice (z r. 1868) čtvrtého
svazku »Fontes rerum Germanicarum.« R. 1870 stal se Huber professorem
rakouského dějepisu v Inšpruku. Zde počal pracovati na svém hlavním díle,
jehož bohužel nebylo mu dopřáno dokončiti: Geschichte Österreichs. Prvý
svazek, jdoucí až k r. 1278, vyšel r. 1885; r. 1896 vyšel svazek pátý, kon
čící rokem 1648, jenž měl zůstati posledním. Není to práce dějepisce velkého
ducha a historika umělce, ale je to dílo veskrze solidní, líčící přehledně,
jasně a s rozmyslnou kritikou především politické dějiny států a zemí rakou
ských. Zvlášť a s pochvalou vytknouti třeba spravedlnost a nestrannost, jež
Huber v práci své osvědčil к jednotlivým národům říše a dějinám jejich.
Nezaujímají-li dějiny České rozsahem a někde i zpracováním v díle jeho to
misto, jež jim náleželo, je to víc následkem Hubrovy neznalosti češtiny a
tudy neprístupnosti vší literatury než nedostatkem dobré vůle. Maďarsky se
Huber naučil a dějinám uherským, zvlášť ve druhé pol. 13. st, věnoval zvláštní
monografie.
R. 1887 byl povolán Huber na universitu vídeňskou. Zde mimo pokra
čováni »Dějin« napsal svou výbornou příručku »Lehr- und Handbuch der
österreichischen Reichsgeschichte» (1895), jejíž druhé vydání připravoval právě
před svou smrtí a jež pro svou stručnost, jasnost, přehlednost a dostatečný
zřetel к Čechám a Uhrám zasluhuje chvály, že je nejlepší z učebnic podob
ných, vyšlých německým jazykem. V 1. 1896—98 vydal a zpravoval z pozů
stalosti appellačního radyH. tíeidtla »Geschichte der österr. Staatsverwaltung
von 1740 bis 1848,« r. 1897 sepsal déjiny vídeňské akademie věd, jejíž byl
jenerálním sekretářem. Smrt, jež jej překvapila náhle (Huber byl raněn mrt
vicí jda z university, a zemřel na ulici), učinila konec životu, jejž plnila
práce. — V Beilage zur Allg. Zeitung, 1899, č. 3 věnoval Huberovi obšírnější
nekrolog O. Redlich.
s
У P.

Josef Emler.
Česká véda a česká universita utrpěly bolestnou ztrátu smrtí
Josefa Emlera (10. února); a vlastně tato ztráta byla nastala již
r. 1896, když Emler byl nucen chorobou, s kterou tak dlouho
bojoval, odložiti péro a opustiti stolici učitelskou. Jako badatel
a spisovatel historický pracoval Emler mnoho let co nejplatněji ve
službách své vědy a stál zároveň na přemnohých místech naší
organisace vědecké a literární ve službách svého národa. Nevyšel
ze školy Palackého v tom smyslu, jako to vždy lze říci o Erbenovi
a Tomkovi, ale pracoval v duchu jeho, v rámci jeho programmu
práce historické, podle návodu a vzoru jeho. Emler patřil к těm,
kdo к Palackému přilnuli s úctou a oddaností neobmezenou, kdo
v něho věřili, jsouce hluboce přesvědčeni, že, cokoli chtěl on, bylo
dobré, kdo uznávali jeho autoritu bez výhrady. S dojemnou pietou
pronášel vždy Emler slova >pan Palacký«. Emler pokračoval na
mnohých místech tam, kde Palacký byl začal nebo kde ukázal
cestu, kterou jiti třeba. Než činnost Emlerova se připojuje ještě
к jinému velkému jménu naší minulosti. Je to jméno Dobrovského.
Jako vydavatel, jak svědčí jeho Scriptores, předstihl Dobrovský
svou dobu tak znamenitě, že při zakládání Monument (MGH.) s ním
počítáno pro edici tak těžkou (Jordanes), že musila po Dobrovském
čekati až na Mommsena ... Při založení své sbírky (známo, jak
vznikla) Pramenův Palacký si vyhlídl Emlera. Emler byl dovršil
své vzdělání historické ve Vídni, v institutu, mezi prvními jeho učni.
Zde si osvojil všechen onen pokrok, který umění vydavatelskému
vzešel zvláště z práce při vydávání Monument. Palacký ani v po
zdějších letech nepřestával býti organisátorem vědecké práce mladší
generace: i v té příčině si dovedl vybrati toho, kdo se u nás pro
takovou práci nejlépe hodil, a postavili jej na pravé místo. V pěti
svazcích Pramenův největší část — vedle toho, že řídil celek —
vydal Emler sám a vykonal i mnohé přípravy pro svazky další,
které zbývají. Je známo, že měli přijíti na řadu Staří letopisové.
Jiné monumentální dílo vydavatelské práce Emlerovy jsou
Regesta, jichž pokračování od 2. svazku (od r. 1253) převzal po
Erbenovi a která prodloužil až do svazku 4. (do r. 1346). I zde
sebral více, než vydal sám; ze sbírky Emlerovy čerpal také Huber
č. č. h. v.
6
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pro svá Regesta Karla IV. Regesta sama by stačila, aby pojistila
Emlerovi místo vynikající v dějinách české historické práce.
V pracovním programmu Palackého bylo ovšem, jak známo, více
než Regesta: byl v nich Codex diplomaticus, diplomatář. Emler,
sbíraje pro regesta, sbíral zároveň pro tento diplomatář a jej při
pravoval. Až bude vydán, bude vždy do značné míry dílem Emlerovým. Ztráta Emlerova probouzí v nás na novo stesk, že nedospěl
к vykonáni toho, nač se tak dlouho připravoval, nač se těšil, až
pak sám těžce nesl vida, že se nejvyšší cíl jeho snažení (se za
ložením českého diplomatáře by se byl stal zároveň tvůrcem české
diplomatiky) od něho vzdaluje. Zmínil jsem se na jiném místě, že
stesk po diplomatáři, kterého ještě nemáme, někdy vyznívá ve
výčitku, že diplomatáře dosud nemáme, a pověděl jsem také na
témže místě (CČH. IV. str. 6.), které překážky obsaženy jsou ve
věci samé, a jaké nebezpečenství by bylo přinášelo předčasné vy
dávání jeho. A znova musíme litovati, že právě zde Emler к cíli
nedospěl, neb on, jenž vyšel ze školy Sicklovy, byl к tomuto dílu
nad jiné povolán. Máme-li hledati ještě jiného vysvětlení, hledejme
ho v tom, že Emlerovi bylo ukládáno příliš mnoho, a snad také
i v tom (myslím, že to lze říci bez porušení piety к památce toho,
jenž nám byl právě odňat), že Emler sám si ukládal příliš mnoho.
Nemíním tím jinou tak bohatou literární činnost jeho, nýbrž ostatní
práci, kterou vedle dvojího úřadu, archivárskeho a učitelského, po
tolik let konal v naší organisaci vědecké a národní: byltě, ať o jiném
pomlčím, jednatelem Musea v době nejtěžší, když se stavělo nové
Museum, a když se stěhovaly sbírky z budovy staré; když nejtěžší
práce vykonána, pak teprve se rozloučil s tímto čestným úřadem,
jenž tolik byl vyžadoval obětavé a namáhavé práce . . . Emler byl
muž nejlepší vůle a nejlepšího srdce. Emlerovi mnoho ukládáno,
a mnoho si dal uložiti. Patřil к těm, kdo neradi říkají a někdy
říci by ani nedovedli — ne! Neměl, tuším, nepřítele; snad měl přátel
až příliš mnoho. Emler byl vždy ochoten pomáhati jiným při jich
práci; pomoci jeho bylo od přemnohých často a hojně užíváno
a někdy snad i zneužíváno. Městský archiv — to bylo místo, kam
si přicházeli, kam se obraceli pro radu a pomoc ti, kdo pracovali
v dějinách českých, doma i za hranicemi (Emler v cizím světě
vědeckém měl dobré a vážené jméno), osobně známí i neznámí,
odborníci i dilettanti. Emlerova ochotnost a také jeho shovívavá
trpělivost byla nevyčerpatelná. Městský archiv Emlerem obdržel
své zvláštní místo v organisaci české vědecké práce, svou úlohu,
ke které náleželo ještě více, nežli již připomenuto. Zde opisováno
pro sbírky musejní, pro diplomatář, zde vykonány mnohé přípravné
práce pro Prameny, pro Archiv Český atd.; sem přicházely rukopisy
z ciziny vypůjčené. Ale neběží jen o místo. Zde bylo lze najiti
pomůcky, kterých poskytovala knihovna archivu, i pomoc a radu.

69

Josef Emler.

Tak se archiv stával zároveň školou historické práce. Emler mél
také žáky, kteří nikdy neseděli »u nohou jeho< v síních universitních.
Dvojí úřad, archivářský a professorský, ukládal Emlerovi mnoho
práce, ale jich spojení přinášelo také mnoho užitku. Archiv nahrazoval
český historický seminář, pokud ho nebylo, a doplňoval jej, když
po rozdělení university byl založen. Založení jeho připadlo Emlerovi
a podepsanému; zde jsme se po léta setkávali v kollegiální práci, až
se к nám po některé době přidružil jako třetí Ant. Rezek. V se
mináři Emler nepěstoval palaeografie a diplomatiky; pomocným
vědám věnována byla vedle theoretických přednášek cvičení jiná,
v síních university a také v archivu. Byla to zvláště činnost propaedeutická při uvádění do studia historického, byla to zvláště
praktická cvičení, kterými přicházel к platnosti Emlerův paedagogický
talent a jeho zkušenost, a tu zase především v učení a cvičení
palaeografickém. Ti, kdo z české university v posledních letech
přišli do onoho ústavu, institutu Vídenského, к jehož prvním učňům,
jak připomenuto, náležel Emler, přicházeli s dobrou přípravou
palaeografickou.
R. 1895 opustil Emler archiv, r. 1896 přestal učiti na fakultě . . .
Již tenkráte jsme ho ztratili. A pro něho přišla doba poslední,
která nebyla již životem a nebyla ještě smrtí. A přece — Emler
byl šťastný člověk! Jemu se dostalo v životě místa a povolání
(připomínám to ještě jednou, že ho na to místo postavil Palacký
a s Palackým Erben, Emlerův předchůdce v archivtf města Prahy),
které odpovídalo jeho vlohám, jeho zálibě, jeho vzdělání, jeho
vědomostem; on vykonal mnoho sám, on budil a podporoval i řídil
práci jiných, on bude žiti dále v díle vlastním a v práci jiných.
А к tomu se mu dostalo v plné míře štěstí v životě rodinném . . .
Sit ei terra levis! —s
Životopisná data a přehled Emlerovy literární činnosti přináší
Ottův SI. N. (v článku Nováčkově) a 30. ročník Světozoru, bibliogra
fický seznam jeho publikací (čítající 90 čísel) Č. Č. M. 1895, podo
biznu Světozor č. 15. a Zlatá Praha č. 15.
К ocenění jeho práce srovn. můj článek o Palackého programu
práce historické v Č. Č. H. IV. a v Jubilejním Památníku Akademie
oddělení Dějepisectví.
Jar. Goll.
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Snahy F. L. Celakovského o obnovu české literatúry.
Napsal J. Máchal.

Osvětová vlna, která v st. XVIII. z Francie po celé Evropé
se šířila, dotkla se mohutným svým nárazem také národa našeho
a vzbudila ho z hluboké národní netečnosti, do níž byl dlouho
letým útiskem zabředl. Přední starostí buditelů našich bylo, aby
literaturu domácí, která tehdy jen bídné živořila, obnovili a po
vznesli. V literatuře naukové šlo to lehčeji ku předu, hůře bylo
s poesií, neboť tu nebylo ani případných vzorů starších, к nimž by
počátky novočeského básnictví mohly se přimknouti, ani řeči pro
vyšší sloh básnický vzdělané a vytříbené. Bylo tedy potřebí poesii
naši téměř ze základů budovati a vzdělávati.
Prvním vážnějším pokusem o obnovu české poesie byla sbírka
Václ. Tháma »Básně v řeči vázané* (1785). Tendence vydavatelova
nesla se přede vším к tomu, aby navázala styky se starší poesií českou,
proto otištěny tu básně M. Konáče, Š. Lomnického, Kr. Haranta,
A. Komenského, F. Radlinského aj. V tom ohledu pořadatel
sbírky té se shodoval úplně se snahami ostatních buditelů našich,
kteří hleděli vůbec obnoviti duševní spojitost doby přítomné s mi
nulou. Vida však, že tyto vzory starší jsou velmi chatrné a nepo
stačují, aby na základě jejich byla zbudována poesie nová, sáhl,
co mu bylo nejblíže, к vzorům německým; ale volba jeho nebyla
šťastna, neboť místo vzorů z rozkvétající poesie německé po Lesungovi volil příklady z doby před Lessingem. Byli to tak řečení
anakreontikové němečtí, jichž básně Thám a jeho soudruhové pře
kládali a napodobili. Tento směr poesie jakožto anachronismus do
české literatury uvedený zapustil v ní dosti pevné kořeny, a bylo
potřebí nových mocných podnětův, aby byl úplně překonán.
Co však naše národní obrození zvláště vyznačuje, jest ta věc,
že zároveň s vědomím českým budilo se i vědomi slovanské. Co
Čech — to Slovan, bylo heslem již na konci minulého století
u uvědomělých vlastenců. Slovanské studie Fort. Duricha a Josefa
Dobrovského přispěly к tomu asi nejvíce. Není tedy divu, že
tehdejší spisovatelé naši začali toužebně obraceti své zraky i к poesii
slovanské a pokoušeli se pomocí její obnoviti básnickou literaturu
českou. Snaha, emancipovali se z područí literatury německé, která
stále písemnictví naše zaplavovala, a vybudovali proti ní jako silnou
hráz samostatnou poesii v duchu i slohu slovanském, projevovala
se hned na počátku nové doby.
První uvědomělý pokus toho druhu učinil zakladatel první
novočeské školy básnické, A. J. Puchmajer, žák Dobrovského. Ne-
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mýlime se asi tvrdíce, že zdravou tu myšlenku, osvěžili zanedbané
básnictví naše na základě poesie slovanské a odvrátili básníky naše
od jednostranného napodobení vzorů německých, vštípil Puchmajerovi Dobrovský, důmyslný tvůrce novočeské prosodie. Že Do
brovský Puchmajera a jiné své žáky к překladům ze slovanské
poesie nabádal a z pokusů jejich se těšil, poznati můžeme z listu
jeho к Fort. Durichovi 14. ledna 1795, kdež mu píše: »Sunt Pragae
alumni ecclesiastici duo, qui Slavica, praeprimis Russica amant;
ódam Cheraskowii in Opyt trúdov verterunt nuper elegantissime
in Bohemicum. Utinam plures juvenes ad studia haec excitare et
juvare possem!« (Korresp. J. Dobrovského, vyd. Patera str. 327).
Z těchto theologů byl jeden Puchmajer* druhý Pišely.
Ukázal jsem při jiné příležitosti, že hlavní zásluha Puchmajerova o básnictví naše záleží v tom, že vedle vzorů německých a
francouzských jal se uváděti к nám vzory z příbuzných literatur
slovanských, snaže se jimi zvelebili poesii českou a ukázali bohatý
pramen, z něhož by básnictví naše mohlo vážiti a německého rázu
se zbaviti. Bylo to zcela přirozené, že si zvolil hlavně literaturu
polskou, z níž látku к překladům a napodobeninám svým vybíral,
neboť pro příbuznost jazykovou nebylo nesnadno z polštiny pře
kládali. Básnická dikce poesie polské byla kromě toho vysoce vy
tříbena a uhlazena, a z toho si také přirozeně vykládáme, proč
mnohé básně Puchmajerovy z těchto předloh vzniklé dikcí svou a
libozvučností se povznášejí nad básně jeho vrstevníků. Jiní vysvětlují
zjev ten z básnického nadání Puchmajerova, po mém mínění ne
právem.
Puchmajer byl si dobře vědom, jak mnoho může poesie česká
získali, bude-li se napájeli ze zdroje slovanských literatur, a vyslovil
to zřejmě v předmluvě к Montesquieuovu chrámu Gnídskému, jejž
podle překladu polského od J. Szymanowského s hojnými polonismy
do češtiny uvedl: »Konečně nebudeť snad zde nemístné, básníkům
Českým jistý ukázati prostředek, který přehojnou žilou zlata nejčistšího pro naše básnictví stati se může. My Čechové, vzhledem
ostatních Slovanů dosavad v tak hustých tmách křivých předsudků
vězíme, že majíce za to, že nelze, by z východních luk litteratury
slovanské nějaká vůně к nám zavanouti mohla, to jen do sebe
lokáme, co nám zefir od západních německých a jiných umění
polí, byť to časem i večerní nezdravou párou obtěžkané bylo, za
vi vá a nosí. A tím se stává, že obírajíce se jen Francouštinou,
Angličinou, zvlášť Němčinou a jinou těm podobnou nezdárnou
cizozemštinou, sami se den po dni více, smím-li tak říci, odčešujem
a odslovaňujem.«
Příklad Puchmajerův zůstal však osamocen, vyzvání jeho, aby
básníci čeští všímali si více literatury slovanské a pomáhali za po
moci její budovati samostatnou poesii českou, vyznělo téměř na

7J

J. Máchal:

piano, a sami nejbližší jeho básničtí soudruhové tonuli a bředli
hlavně ve vzorech, jichž jim německá literatura poskytovala, a to
dosti podružných. Jediné V. Nejedlý a J. Jungmann viděli poněkud
dále. Tu a tam vyskytl se sice též nějaký překlad ze slovanštiny,
ale v míře praskrovné.
Po Puchmajerovi byl to podnikavý К Hanka, jenž sáhl zase
vědomě do světa slovanského, aby odtud vybral vzory к české
produkci básnické. Patří sem přede vším jeho překlady národních
písní srbských, ruských a polských, jimiž po prvé poukázáno u nás
na prostonárodní poesii slovanskou jakožto osvěžující pramen za
nedbaného básnictví českého. Ale také ve svých plodech umělých,
které byly ovšem počtem dosti skrovné, napodoboval vzory slo
vinské, zejména ruské. Většinu básní jeho v letech 1816—1818
složených možno nazvati ohlasem písní ruských umělých neb lido
vých. Rovněž písně srbské a polské poskytovaly mu látky к ně
kterým umělým skladbám. A není zase bez významu, že písně jeho
současným čtenářům velice se líbily. Nebyla to zajisté jen »gessnerovská< prostoduchost, jak Jos. Jireček tvrdí, jež zjednala písním
jeho obecnou oblibu, nýbrž především duch a forma prostonárod
ních písní slovanských^ jež dovedl obratně napodobiti.
Na obnovu poesie české pomocí literatury slovanské se tedy
u nás záhy pomýšlelo. Ale nejrázovitější a také nejdůslednější zá
stupce tohoto směru jest F L. Čelakovský^ jehož snahy o obnovu
české literatury jmenovitě básnické zasluhují podrobnějšího výkladu.
Čelakovský začal dosti záhy vážně pohlíželi na literaturu do
mácí a uvažovati o současném stavu jejím. Jsa nadšený přívrženec
reformních snah hlásaných Palackým a Šafaříkem v Počátcích
českého básnictví (1818) a vzdělav aesthetický vkus svůj pilným
čítáním Herdera, Goetha, Schillera a jiných básníků jména evrop
ského, nebyl s dosavadní produkcí poesie české valně spokojen
a netajil se také ve veřejnosti touto svou nespokojeností. Čtenáři
Čechoslava (ze dne 14. února 1824) měli potěšení pobaviti se po
prvé jeho satirickými šlehy, jež namířeny byly v článku »Literatura
krkonošská* na některé nedostatky tehdejší literatury. Nad hlavou
mladého nespokojence strhla se však prudká bouře, spisovatelé, kteří
se cítili výtkami jeho dotčeni, silně ano i hrubě protestovali, takže
Čelakovský, zaleknuv se neočekávaného odporu, ve své kritice ustal.
V první řadě si vybral za terč svých ostrých vtipů nadutého,
ale obmezeného básníka tehdejšího F. B. ŠtĚpnilkU' jehož popisné
básně, příčící se zásadám Lessingovým o podstatě poesie, vykládal
právem za parodie a travestie (svlíkání a převlékání) přírody; vy
smíval se též epickým básním, jež Štěpnička podle Hájka v duchu
domněle staročeských rukopisů skládal, a vtipně odsuzoval také
příležitostné jeho básně, v nichž živé i mrtvé velebil. Podobných
Štěpničků bylo tehdy více. Břitký, ale oprávněný byl výpad Čela-
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kovského na současnou poesii dramatickou, zejména na neobratné
překládání divadelních her z němčiny, při čemž již v titulech byly
hrubé chyby, jako když Wildfang od Kotzebue přeložen byl česky
Lov na divokou zviř (od Šiesslera). Ale zvláště dorážel na české
spisovatele, kteří, buď neumějíce česky mysliti, přece rádi nalapané
nlmecké myšlenky českými slovy překrucují a natahují, nebo se ne
ostýchají »ledakdes z nlmeckých dennilkk vyvážená a třeba již
dávno všemi ulicemi prometená fintidla překládati a za své práce
vydávati.<
Ač Čelakovský v těchto článcích hrot své satiry obracel hlavně
proti spisovatelům osobně mu nemilým a nesympathickým, přece
se dotýká mnohých bolavých stránek tehdejší literatury české
vůbec a projevuje snahu po reformě. Zejména se vším důrazem
poukazuje na jednostranné a neumělé přelévání látek často i otře
paných z literatury německé do české. Vytýkaje pak řadu nedo
statků, jimiž literatura česká byla stižena, byl si již také vědom
prostředků, jimiž by bylo lze pronikavou obnovu české poesie provésti. Hlavním z prostředků těchto, na nějž Čelakovský pomýšlel,
bylo tlsnéjši přimknuti k literaturám slovanským.
Jak Čelakovský přilnul к písemnictví slovanskému, může se
dosti jasně stanovití. Bylo již podotčeno, že v Čechách hned
s počátku patriotismus domácí byl úzce spojen s vědomím slovan
ským. Jakmile se v něm probudil uvědomělý Čech, začal se cítiti
zároveň také Slovanem Bylo potřebí jen vnějšího podnětu, aby
v něm vzplála účinná náklonnost к literatuře slovanské. To se stalo
za doby studií v Linci. Tam se seznámil se spolužáky Slovinci,
od nichž se přiučil slovinštině, a prostřednictvím dr. Klicpery, hor
livého rusofila, poznal literaturu ruskou, kterou si od té doby srdečně
zamiloval. Když*se mu první ruská kniha — byly to básně Dmitrievovy s německým překladem — do ruky dostala, neuměl ještě
rusky, ale brzy si osvojil ruštinu dokonale, jak svědčí jeho listy již
v letech dvacátých plynnou ruštinou psané. V Praze, kamž r. 1820
z Lince se odebral, aby ve studiích filosofických pokračoval, nejen
záliba jeho к ruské literatuře vzrostla, nýbrž rozvinula se šíře a
obsáhla též ostatní literatury slovanské. Osobní styk s Jungmannem
a Hankou, kteří byli tehdy v Praze vedle Dobrovského hlavními
představiteli slovanské vzájemnosti, působil naň dojmem nejmoc
nějším.
Jungmann, jejž učenci slovanští při svých návštěvách Prahy
v první řadě vyhledávali, к přátelským schůzkám s těmito vzácnými
hostmi slovanskými neopomenul nikdy pozvati také Čelakovského,
jenž poznal takto záhy Vuka Karadžiče, Brodziňského, Kuchař
ského, Köppena, Lud. Gaje a jiné slavisty, s nimiž navazoval přá
telské styky. Tím jeho znalost poměrův a literatury slovanské se
rozšiřovala a prohlubovala. Hanka zase opatřoval s nevšední horli-
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vosti ze slovanských zemí knihy a časopisy, kterých mu ochotné
půjčoval, takže Čelakovský mohl dosti podrobné sledovati rozvoj
literatur slovanských. Zprávy jeho, jež o vécech slovanských
z Prahy posílal příteli svému Kamarýtovi, překvapují i zevrubností
i časovostí.
Ježto pak pojal již v Linci úmysl opustiti vlast a odejiti na
Rus, v čemž jej později i neblahé osobní osudy i nespokojenost
se zbědovanými poměry naší vlasti utvrzovaly, bylo hlavní jeho
snahou osvojiti si co možná nejobsáhlejší vědomosti ze slovanštiny,
neboť již záhy spatřoval v professuře slavistiky konečný cíl svého
života, к němuž se horlivě připravoval. Výpisky a přepisy ze slo
vanských spisů básnických i prosaických, jež v hojné míře v jeho
pozůstalosti se nalézaly, podávají zřejmé svědectví, jak obsáhlé a
důkladné byly jeho studie literatur slovanských. O tom svědčí též
bohatá knihovna Čelakovského, v níž byly zastoupeny nejen přední
spisy vědecké z oboru filologie, historie a literární historie slo
vanské, nýbrž i díla všech čelnějších básníků slovanských.
Podle toho, jak s plody básníkův a spisovatelů slovanských
se seznamoval, začal překlady svými uváděti je také ve známost
obecenstva českého. Nikdo před ním nerozvinul tak rozsáhlé
a všestranné činnosti překladatelské z literatur slovanských
jako on.
Z literatury jypbé- poznal nejdříve Iv. Dmitrieva a byl unesen
jeho lyrickým duchem. Přeložil z něho několik Lafontainských
bájek, epigrammův a erotickou báseň »Počet hubiček«. Více se mu
zamlouval sentimentální N. M. Karamzin, o němž Kamarýtovi psal:
»O 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; — ačkoli vlastně dob poetických mnoho do sebe nemá,
ale jeho obsah, úvaha, síla, slovem didaktičnost mistrná« (21./5.1821).
Z jeho básní přeložil »Hřbitov« a několik epigrammů; jak mocně
na Čelakovského působil, možno usuzovati z hojných reminiscencí,
jež se ozývají v básních Čelakovského. Čím více se seznamoval
s literaturou ruskou, tím pečlivější byl výběr jeho překladů. Pře
kládal vybrané bájky znamenitého fabulisty J. Krylova, lyrické
skladby ruského Tassa K. Qatjuškova a básně nadaného slavjanofila A. S. Chomjakova. L mladších básníkův oblíbil si zejména ge
niálního A.Picškina, o jehož činnosti básnické a osudech Kamarýtovi
podrobné podával zprávy. Přeloživ několik významných jeho básní
(Husar, Utopenec, Delibaš, Zimní večer, Dva havrani a epigrammy),
seznámil po prvé obecenstvo naše s tímto vynikajícím básníkem
ruským. Všímal si též stoupenců jeho, napodobitele národních písní
ruských barona Delvigat z něhož přeložil básně »Žádané vdovství«,
»Dvojí cesta«, »Těžko stále pannou být«, »Na smrt Dm. Veneviti
nova«, a veselého N. M. Jazyková (K básníku, Vodopád). Rovněž
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melancholický D. Venevitinov, nešťastný У. Kozlov, vážná hr. A. P.
Rostoplina, šlechetná kn. Z. A. Wolkońska, A. TimofejeV' V. Tumanskij, L. Jakubovič vešli překlady jeho v známost české literatury .
Čelakovský byl první, jenž zřetel svůj obrátil к literatuře maloruském nově se probouzející, jejíž buditelé se snažili obroditi domácí
národnost na základě prací ethnografických o svém národě. Básníci
maloruští básnili větším dílem tonem a duchem prostonárodním,
proto Čelakovský v nich nalézal nevšední zálibu, neboť i on spa
třoval v písních národních nejčistší zdroj poesie. Z básní J. P.
KotijarevskéhO' zakladatele maloruské literatury, přeložil jedinou
»Píseň«; větší píli věnoval A. Metlinskému> který proslul zdařilými
ohlasy písní národních, a uvedl ho do české literatury překlady
několika básní (»Kozácká smrt«, »Odrodilec«, »Hetman«), Zdařilý
jest též výběr ukázek z básní jihoruského spisovatele a básníka
N. J.-Kostomarova (»Pěvec«, »Dvě stezky«, »Pan Šulpíka«, »Kůň«).
Z balladisty L. Borovikovského přeložil »Loudivou píseň Rusalek«,
z haličského národního básníka M, Šaškžviče »Touhu po milé« a
z A. ŠpihockéhO' pomocníka Maksimovičova v sbírání národních
písní, báseň »Prokop a Šašenka«.
Polské literatury začal si všímati poněkud později než ruské.
Ještě počátkem r. 1821 psal Kamarýtovi, že »polštině se neučí, až
dále«. Toto »dále« netrvalo asi dlouho, neboť již roku 1823 četl
Waltera Scotta »Pannu Jezerní« v prekląd£_ polském od Sienkiewieze, který mu byl též při českém překladě vzorem. Roku násle
dujícího seznámil se osobně v Praze s prof. К, Brodzińskim^ jenž
slovem i skutkem prováděl reformu polské poesie, a přeložil vla
steneckou jeho skladbu »Legionista«; chystal se též uvésti do
češtiny jeho proslavenou idyllu »Wiesław«, ale úmyslu svého ne
provedl. Z mladších básníků polských nejvíce se obdivoval A.
Mickiewiczovi, znělky jeho kladl nad Kollárovy a nazýval ho nej
přednějším básníkem slovanským (srv. ČČH. IV. 356); působení
jeho v básnickou tvořivost Čelakovského jest sice patrné, ale
к překladům z něho nedošlo. Za to s chutí se pustil do histori
ckého románu Z. Krajinského »Agay-Han«, jehož překlad v České
Včele roku 1835 vydával. Psal o tom Vinařickému: »V příštích
číslech Včely začne se tisknouti hrab. Krasiňského Agaj-Chán, dílo
mistrovské, které vám zajisté mnohou utěšenou chvíli způsobí. Mně
aspoň básnický výtvor tento velice se líbil, a stálo mne to trochu
práce, bych čtení to populárnější učinil, než jest v originálu, o ně
kolik tonů však jsem předce spustil, než bylo u př. v Panně Jezerní«
(13./4. 1835). Z básní soudruha Mickiewiczova A. Odynce přeložil
»Kořist Litvínovu«, z Ad. Górczynského ódu »Pochvala Čech«. Jinak
si vybíral vzory pro své překlady ze spisovatelů starších: Jana
Kochanowského (»Knihy Lazarovy«), idyllisty Ss. SzyMonowicze'
který se mu zamlouval prostonárodními živly (»Zpěv Petruchy«),
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satirika T. K. W^gierského, lehkomyslného St. Trembcckého a Na
poleonského generála Fr. Aforawského. Čelakovský osvojil si polštinu
tak dokonale, že se pokusil r. 1826 skládati i polské hexametry,
které se Polákům, zejména Kuchařskému, velice líbily.
Z ostatních literatur slovanských oblíbil si zvláště slovinskou^
patrně následkem osobního styku se spolužáky Slovinci v Linci.
V literaturu českou uvedl nejlepšího tehdy básníka slovinského Fr.
Prdérna, jehož básně »K mladosti«, »Rada dceřina«, »Sonett«,
»Vojenská« r. 1832 přeložil. O významu jeho pronesl toto pozoru
hodné mínění: »Hodentě opravdu čestného uvítání v pořadí zpěvců
slovanských tento hojnými dary od přírody nadaný mladý básník
(počítaje let nyní okolo třidceti), a tím pěknější naděje pro bu
doucnost vzbuzuje, ježto viděti odevšud, že o zmnožování zásob
literních a o vzdělanost ducha svého upřímně se zasazuje. Zkusiv
své síly v básních rozličného druhu, v lyrických, elegických, satyrických, v romancích, epigramech a sonetech, v jednom každém
spůsobu na jevo dává stejnou obratnost, stejnou živost a myšlének
celkovitost. Mimo to — pokud nám o tom souditi lze — řeč jeho
jest čistá, jádrná a právě slovenská, verš hladký a plnozvučný«
(ČČM. 1832, 445—6). Článkem »Krajinská literatura« (t. str. 443
a dále) po prvé upozornil čtenáře české na probouzející se ruch
písemnictví slovinského.
Čelakovský studoval též se zálibou klassické plody literatury
dufeovnické. Psal v té "příčině příteli Kamarýtovi, jemuž se mluva
Slovanův adrijských velice líbila: »Což aby četl jejich literaturu;
neníť to tak nevzdělaný národ, aspoň nebyl, jak se mnozí do
mýšlejí. V kterém jazyku se Hekuba Euripidova (od Větráni),
Elektra Sofoklova (od Slataricha, čti Zlatarića), Jokasta, Atamanta
— v kterém jazyku se 1. a 4. kniha Eneidy (1. od Giorgi, 4. od
Bony), čtvero satyr Horacových (od Bony), skoro všecky Heroidy
Ovidovy (od Boscoviche a Bettandi), 1 kniha Metamorphos (od
Slatariche); dále Aminta, Pastor fido, Jeruzalem, Metastasio atd.
překládaly, ten již hezky vyniknouti musil« (19./1.1824). Z literatury
dubrovnické podal však toliko jedinou ukázku »Bělost vší bělosti«
Iv. Vučičeviče Bony (Buniče), který s Gunduliéem a Palmotičem
bývá počítán do trojice nejlepších spisovatelů dubrovnických.
Ze všeho jest patrno, že Čelakovský byl první, jenž všestranně
a důsledně se staral o udomácnění poesie slovanské v Čechách,
třeba bychom nemohli nazvati volbu překladů jeho vždy šťastnou.
Příkladem svým působil i na své přátele Kamarýta, Chmelenského,
Vacka Kamenického a j., kteří ho v tom následovali. Tento slo
vanský směr Čelakovský vtiskl též belletristickému časopisu České
PPčele, který v 1. 1834—35 redigoval, takže mohl proti Tylovi,
redaktoru Kvltü Českých, právem tvrditi: *My z Polsky a Kaukazu
(a ne beze cla) med přivážíme: ale co vy z Františku, ze Třeště
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a z bláznivé Chejny dostáváte, to nazvati neumím při vší původ
nosti, kterou nemáte příčiny tímto rokem honositi se. Snadnoť vám
takto býti původním, an sedna ráno za stolek napíšete, co se vám
přes noc ve snách na mozku urojilo: ale běda a třikrát béda čte
nářům!« (Č. Včela 1834, 376.)
Aby známost literárních plodů slovanských v Čechách co nej
více rozšířil, pojal r. 1830 ideu vypracovati všeslovanskou chrestomatii, v níž chtěl podati vybrané vzory poesie a prosy všech slo
vanských literatur; podle původního plánu mělo to býti dílo velmi
obsáhlé, neboť rozsah vypočten byl na 60 až 70 tiskových archů.
Plán svůj uskutečnil teprve později, a to jen částečně, vydav ve
svém Všeslovanskom počátečním čteni pouze anthologii z písemnictví
polského (r. 1850) a ruského (r. 1852).
Pilné čtení a překládání básnických plodů slovanských ne
zůstalo bez účinku na vlastní jeho činnost básnickou. Již některé
básně jeho r. 1822 ve sbírce Smíšené básně vytištěné ukazují vliv
básníků ruských. Ballada »Svatba« připomíná obsahem svým balladu
Dmitrievovu »Starinnaja ljubov«, reflexivní báseň »Trojí stesk« ob
sahuje reminiscence z básní Karamzinových, а к písni »Spokojený
harfeník« podnícen byl básník zajisté podobnou písní jeho v senti
mentálních »Pisbmach rus. putešestvennika«. Rovněž v básních »Za
svěcenec« a »Kvítenec života« (z r. 1823) probleskují místy my
šlenky z básní Karamzinových »K bědnomu poetu« a »Naděžda«,
tak jako v znělce »Po hájích šedivé se mlhy honí« (Smíš básně
1830, 70) z Karamzinovy písně »Osení.«. Ano i v epigramech
Celakovského možno vliv Karamzinův stopovali.1)
Také Ruše stolistá není prosta vlivů slovanských. V erotických
básních této sbírky básník náš zobrazil sice v první řadě své mi
lostné city, jichž původem byla spanilá Marie Ventová, ale i tu,
zejména v písních později к prvotním Pomněnkám Vatavským při
daných, kdy bezprostřední popud к nastrojení milostnému přestal
působiti, ozývají se zřejmě ohlasy milostných a něžných romancí
ruských, jichž četba Celakovského v ruských zpěvnících (pěsennicích) zajímala. Z nich čerpal přede vším onu něžnost a senti
mentálnost, ideálné zbožňování milenky, některé situace a obrazy
básnické, jimiž jeho písně milostné se vyznačují, nikoliv z Goethova
Epigram Celakovského:
»Vesele sem do lesů volával: manželství I
Ach! a ozvěna mi vždy odpovídala —
želství<
vzbuzen byl nepochybně Karamzinovým:
>Mně často echo izměnjaet:
Tveržu: Mileny ne Ijublju!
No echo v roščě otvěcaet:
ljublju.<
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Divanu, jak se často mylné tvrdívá.1) Též v reflexivních básních
Růže st Čelakovský vzdělal mnohou zdravou myšlenku, již z četby
básníků slovanských si osvojil.
Na skladbu znamenité ballady jeho Toman a lesní panna pů
sobila zřejmě ballada Mickiewiczova Świtezianka^ ač podnět к ní
poskytla mu národní píseň česká. A tak bylo by možno podrob
nějším srovnáním určití ještě mnohé jiné doklady tohoto osvěžují
cího vlivu. Čelakovský ovšem nikdy nebyl prostým echem cizích
dojmů, nepřijímal jich beze změny, nýbrž dovedl je vždy cživiti
svým duchem a zúrodniti ze zásoby svého nitra. Působení vzorů
slovanských jeví se u něho nejen v obsahu, nýbrž i ve formě
a dikci básnické, a ne bez důvodu líbil se Šafaříkovi již v Smíš,
básních jeho z r. 1822 »čistě slovanský duch v nich z většího dílu
panující«.
Uvésti v literaturu českou, zvláště poetickou, proudy umělé
literatury slovanské byla však toliko jedna stránka činnosti Čelakovského, směřující к obnově poesie naší v duchu slovanském.
Mnohem větší důraz kladl na literaturu prostonárodním
Studium lidové literatury bylo také plodem nové doby a vy
plynulo přirozeným následkem z duševního proudění XVIII. stol.
Liberálně filanthropické theorie, jež přední myslitelé evropští začali
hlásati, mocné politické události, v nichž lid se stal činitelem zá
važným, otázky společenské a národnostní, jež se počaly na všech
stranách živelnou silou projevovati, a konečně i v literatuře reakce
proti pseudoklassicismu, vše to vybízelo studovati lid a jeho duševní
výplody. Básníci a učenci počali si vysoce vážiti všeho národního.
Vše národní zdálo se jim býti něčím vyšším než civilisované, jako
nezkažená národnost, jako podání utvrzené dlouhými věky přesného
života národního.2)
г) Místo jiných dokladů dostačí na to ukázati, že již začátek první písně
v Růži stolisté:
»Luzným smáním, vnadou skvostnou
Mnohá (t. růže) se kře kouzlila;
Jedna nevinou milostnou
Zrak jen к sobě zvábila,«
jest ve shodě s písní ruskou:
»Mnogo roz krasivych v létě,
*
Mnogo bělcnbkich lilej;
Mnogo estb krasavic v světě,
Tolbko nět mně, nět milěj,
Tolbko nět milěj v predmetě
Miloj Lizanbki moej.«
V exempláru ruského zpěvníku * Novéjšij polnyj vseobščij pisennik^
(Moskva 1822, II. str. 14), který byl majetkem Čelakovského a v pozůstalosti
jeho se zachoval, verše tyto jsou tužkou zatrženy. — 8) Pěkně vznik folklo
ristických studií vykládá Pypin^ Istorija russkoj etnografii (S Peterb. 1890), I
str. 4 a d.

Snahy F. L. Čelakovského o obnovu České literatúry.

79

Toto nadšení pro všecko národní jevilo se především sbíráním
plodů prostonárodních; počátek učinil anglický biskup Percy (1765),
po něm se ujal té myšlenky horlivé .Herder, jehož příklad působil
i na jiné národy evropské, zejména také slovanské.
Celakovský vyrůstal v tomto ovzduší a stal se předním zá
stupcem folkloristických snah v Čechách. Nejdříve začal spolu s Kamarýtem sbírati národní písně české, ale se vzrůstem záliby к lite
raturám slovanským rozšířil svůj plán na národní písni slovanské
vůbec. Herder se svou sbírkou »Stimmen der Völker in Liedern«
byl mu při tom vzorem. Dvojí cíl tanul mu na mysli: předně pod
pora a utužení vzájemnosti slovanské, za druhé obnova poesie umělé
na podkladě prostonárodním.
Jaký význam přikládal národním písním, poznati možno z před
mluvy к Slovanským nár. Písním (r- 1822), kdež mimo jiné praví:
»Ještě jednou tuto zvolám, což sem již mnohdykráte činíval, ko
chaje se v národním básnictví: není nad zdařilou národní báseň! —
V této jen vidíme v živém tvaru básnickém ducha lidského; v těchto
jen zřejmě vytknutý ráz národnosti; a kde národnost к světoobčanství čili к světoběžnictví se blíží, tam nelze najiti národní
uměny.« Vyzývaje pak všecky Slovany, aby o dokonalé sebrání
těchto pokladů národnosti co možná horlivě dbali, dokládá: »Kdyby
z toho potom nám se ouplná kniha podala, a jí se pilně užívalo:
zajisté bychom zase veliký krok tam učinili, odkud nás věkové
oddalovali; к národnosti, tak pěkně nás jindy šlechtívající, a jiné
některé národy posud šlechtící; zajisté by mnohé nebásnické všeobecnůstky přestaly, a Musa nám se zase v své nelíčené kráse
zjevovala.«
Sehnati na počátku let dvacátých slušnou anthologii národních
písní slovanských bylo prací dosti obtížnou a nesnadnou, neboť
dosud tiskem byly známy toliko obšírnější sbírky ruské a srbské,
ostatní doklady bylo Čelakovskému pracně po různu shledávati
a opatřovati. Celakovský čestně úkolu svému dostál; sbírka jeho,
kterou vydal ve 3 svazcích, zůstane vždy památnou v dějinách
folkloristické literatury slovanské. V pečlivém výběru podány tu
ukázky národní poesie všech kmenů slovanských, ani vyhynulých
Slovanů Polabských nevyjímajíc. Právem chválí F. Palacký »jemný
a čilý smysl poetický«, jaký Celakovským vládl »při vybírání těch
často nepatrných zpěvů« (ČČM. 1830, 108). Celakovský pohlížel
totiž na písně národní s povzneseného stanoviska Herderova, ne
sledoval tak cíle čistě folkloristického jako cíl spíše aesthetický,
neběželo mu o sebrání všech možných písní, nýbrž pečlivě si do
klady vybíral, maje stále na paměti hlavní svůj účel, podati básníkům
našim přiměřené vzory к následování a příklady aesthetický cenné.
Jakási jednostrannost se jeví pouze v tom, že si vybíral hlavně
písně lyrické a méně dbal o delší básně výpravné, jichž mu sbírky
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ruské a srbské v hojné míře mohly poskytnouti. Ale i tento ne
dostatek hleděl později nahraditi.
Překládání národních písní slovanských bylo totiž oblíbeným jeho
zaměstnáním i po vydání Slovanských nár. písní. Sbírky písní se
stále u národů slovanských množily, z části i vlivem jeho anthologie,
a Čelakovský z nich doplňoval svou sbírku dřívější. Přihlížel při
tom jmenovitě к delším písním epickým. Doplňky se týkaly z části
národních písní ruských (Potok Michajlo Ivanovič r. 1827, Chloubazhouba v Č. Včele 1834, 64) a lužických (ČČM. 1830, 379), ale
nejvíce písní srbsko-chorvatských (Krok 1831» II. 175; ČČM. 1829,
25; 1830,143; 1832, 138; 1840, 107). Záliba jeho v poesii prosto
národní nesla se i přes oblast písní slovanských, překládal též ná
rodní písně litcvské, г nichž ukázky uveřejnil již r. 1825; potom
vydal Litevské národní písně o sobě zvlášť (r. 1827); ano přeložil
ve zvláštním oddílu i ukázky cizonárodních písní (loparských, skot
ských, anglických, rumunských, novořeckých, arménských, kavkazských, čínských, arabských, peruánských a indiánských), dílem podle
Herdera, dílem podle originálů.
Vedle písni za nejvážnější plod lidového ducha pokládal přislaví, v nichž uložena je praktická filosofie lidu, pojmy jeho o mrav
nosti, zrnka vtipu a p. I pojal již r. 1828 plán »k slovanské prosto
národní filosofii«, jíž by i tuto stránku ducha slovanského objasnil.
»Líbí se mi nesmírně,« psal 3. června t. r. Kamarýtovi, »že ze slo
vanských přísloví veliká částka na nejpěknější a nejdůležitější předměty
se dá u věsti, jako Bůh, náboženství, láska atd. a což tu rozmanitých
nauk ze života vyplývajících, a což těch, v kterých i jakási litostivost
ano i melancholičnost panuje.« Bylo to »piplavé a váhavé dílo«,
jež podnikl, a trvalo to také dosti dlouho, než úmysl svůj úplně
provedl. Teprve r. 1852 vyšlo tiskem jeho monumentální »Mudro
sloví národa slovanského v příslovích«.
Není bez zajímavosti, že Čelakovský navrhoval v literatuře
krkonošské — třeba tonem ironickým — aby místo stálého přemílání týchž látek v bájkách náměty к původním bajkám se braly
z českých přísloví, čímž by přestalo stálé vypůjčováni a vydlužováni .
stejných látek bajkových, které z literatury do literatury se pře
lévaly. Na tuto velmi zdravou myšlenku byl zase uveden studiem
literatur slovanských, neboť tanul mu patrně na mysli příklad
dubrovnického spisovatele Juraje Feriče, jenž podle illyrských přísloví
skládal latinské bájky (Fabulae ab illyricis adagiis desumptae, 1794).
Kromě písní a přísloví chtěl Čelakovský již v letech dvacátých
sbírati národní pohádky, obyčeje, kroje a jiné, jak sám praví, známky
národnosti, a to hlavně z té příčiny aby na základě této látky mohl
složití dokonalý roroán z dějin vlasteneckých, jehož podrobnosti by
se shodovaly veskrze ’s životem národním. Plány jeho к obnově
písemnictví našeho byly tedy dalekosáhlé.
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Podrobné zabývání se poesií prostonárodní mělo blahodárný
vliv přede vším v aesthetické názory Čelakovského. Vyznal to v listé
svém ke Kamarýtovi: »O nic nad národní báseň! Rekové! Osian!
Což to jiného než národní zpěv. Jak se v tomto posledním čase
velká změna se mnou stala, co se týče ponětí o básnictví. Nic sláva,
nic bohatství, nic jiné věci do mne — po věnci uměny sahám
a jestli ten mně nebude možno dosíci, tedy celý můj život bude
za málo jiného stát< (12./2. 1822). Od té doby vážil si básní v ná
rodním duchu skládaných nejvíce, jak svědčí poznámka v Slov. nár.
písních I. str. 72: »Neníť to malý dar, (dim ještě jednou), básniti
duchem národním — Herder a Göthe! — a komu více v německé
svatyni Milostky a uměny přály? Jak velmi Herder v národní uměně
se kochal, toho zanechal nejpěknější památku; a Göthe — tento
samolet —jak tak zcela v mnohých prácech svých jen dýše duchem
svého národa. Jen v národu tobě, básníku, jest živý život, snaži se,
komu dáno, písněmi národ pozdvihovat!; ještě není hluch, ještě se
toho chápe, což jeho jest, a co se od něho liší, to se do něho
’vnutiti nedá . . . Aspoň mně by se zdálo mnohem větší odměnou,
slyšeti svou píseň na venku, než aby ji desetkrát za den městská
slečinka přezpěvovala, a svou něhu ještě jednou desetkrát za den
ní kojila.«
Není tedy divu, že poesie prostonárodní měla v jeho vlastní
činnost básnickou vliv nejrozhodnější. Na znamenitých jeho Ohlasech
písni ruských a českých zakládá se vlastní jeho sláva básnická, jimi
zkypřil zanedbanou půdu českého básnictví nejvydatněji.
Ohlas písni ruských r. 1829 vydaný zřejmě dosvědčuje, že
Čelakovský měl při skládání jeho na mysli obnovu poesie domácí
prostředkem písní lidových; vysvítá to z předmluvy к této básnické
skladbě připojené, v níž autor vyznává: »Máni naději, že zalíbení
ve zpěvu národním básníky naše od oné nadutosti, oněch par
a dýmu uchrání, jenž nyní některé cizokrajné literatuře, a poněkud
i naší, více jsou na škodu, než к užitku; pokud pravda jest, že
pestrá latanina slov nikdy myšlénky samé nenahradí, která čím
vznešenější a pěknější, tím spíše takořka v tenké roucho slov se
odívá, aby více viděna a pozorována byla.«
Proč právě národní poesii ruskou si zvolil, vysvětluje se z po
měrů doby, neboť nelze pochybovati, že současné události politické,
válka ruská s Turky, v níž Rusové vítězně stanuli před branami
Carihradu, měly při tom rozhodující vliv. Vítězství Rusů vzbuzovalo
tehdy u Slovanů nadšené naděje do budoucnosti, a Čelakovský,
nesměje z politických ohledů jinak Sympathie к ruskému národu
projevovati, učinil to skrytě svým Ohlasem.
Na doklad, jaký význam v dějinách české poesie těmto Ohlasům
byl přičítán, dostačí uvésti výrok kritika nad jiné povolaného a objektivného, s nímž Čelakovský nežil nijak v přátelské shodě, totiž
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jemnocitného Palackého, jehož pochvala vrcholí v těchto slovech:
»Aspoň já tak soudím, že vedle »Slávy Dcery« ušlechtilejšího plodu
básnického nad »Ohlas« tento v novější literatuře české nemáme«
(ČČM. 1830, 109).
Čelakovský, byv povzbuzen úspěchem, jakého doznal Ohlas
písní ruských, pojal hned po vyjití této skladby úmysl, složití po
dobný Ohlas písní českých. R. 1830 uveřejnil 20 písní na ukázku
v Musejníku, a jak z poznámky redaktorovy jest patrno, chtěl již
toho roku vydatí celý Ohlas, ale práce a starosti jiné mařily dlouho
jeho úmysl, takže teprve na konci r. 1839 mohl příteli svému
Vinařickému posiati první výtisk Ohlasu českého. Zajímavý jest
prípis, kterým dar svůj doprovodil: »Nemohuť tajiti před vámi, že
tato knížečka ze všech mých prací mi jest a zůstane nejmilejší, ano
že ji ze všech i za nejpodařilejší považuji. Jiným se ovšem jinak
zdáti bude, proti čemuž nic nemám; já však mám své důvody
a příčiny, proč takto soudím, a čelnější jest ta, že jako v morálním
světě srdce nad hlavou stojí, rovně i v poesii obrazo- neb cito-e
tvorná moc srdce (neumím lépe vyjádřiti to, co Němci Gemiith,
das Gemüthliche jmenují) daleko vyniká nad obrazotvornou moc
hlavy, a protož pro nesnadnost věci spíše bych se uvolil ještě pět
Ohlasů ruských psáti, než jeden český.«
Mnohé byly tedy obtíže, jež se mu při vystihování ducha národních
písní českých v cestu stavěly, ale básník je šťastně překonal a dovedl
po obsahu i formě obsáhnouti ráz prostonárodní poesie české, ovšem
pokud mu tehdy byla známa. Nejlepší znatel našich písní národních,
K. J. Erben, právem dílo jeho pochválil: »Mezi umělými básníky
českými Čelakovský nejlépe ducha i formu písně národní pochopil;
mnohé písně z Ohlasu jeho skutečně by byly pravými národními,
kdyby se jim této třetí vlastnosti, totiž národního jmění, dostávalo.«
Význam obou podařených Ohlasů záleží hlavně v tom, že jimi
poesie česká zasazena byla pevně v půdu národní a domácí, z níž
teprve na všecky strany se mohla utěšeně rozvíjeti. Není pochyby,
že naše poesie umělá musila projiti tímto křtem poesie prosto
národní, měla-li dospěti к samostatnosti a svéráznosti. Jen po tomto
obrození a sebepoznání byla schopna dalšího vývoje a mohla pro
spěšně vzdělávati nové poetické směry, jež v literaturách evropských
proudily. Týž postup shledáváme ve všech čelnějších literaturách
novějších. Dostačí ukázati na polskou a ruskou. Zde Puškin, tam
Mickiewicz nejdříve se napojili z pramene poesie prostonárodní
a potom teprve dovedli v duchu tehdejší romantické poesie stvořiti
nesmrtelná svá díla. V Čechách byl ovšem postup mnohem zdlou
havější, a to z nedostatku tvůrčích geniů básnických. Čelakovský
provedl sice obnovu poesie v duchu prostonárodním» to je právě
hlavní jeho zásluha, ale na úplné zmodernisování její nestačily jeho
síly, které se seslabovaly stálým bojem s krutým osudem, takže
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talent jeho se nemohl volněji a mohutněji rozvinouti. To zanechal
svým mladším stoupencům, ale ti dlouho napodobovali jen mistra
svého, skládajíce písně v duchu národním, a nedovedli dlouho
směleji vykročiti v před. Mácha, jenž jediný к tomu svým nadáním
byl povolán, byl v jaře svého života poesii naší vyrván.
Stejným způsobem jako o vzdělání básnictví Celakovský dbal
o vytříbeni a zušlechtlni frosy^ třeba by působení jeho v tomto
oboru nebylo tak vydatné a zjevné. R. 1823 psal o tehdejší prose
české Kamarýtovi: »Hajme Slavie milé, zbírajíce na jejích pro
stranných polích zlaté klasy, do svých stodůlek je shromaždújíce,
а к nové úrodě přichystávajíce; zastávejme bohovský jazyk našich
předků jak v písni tak v ušlechtilé prose. Divno! — snaďs i ty
toho již okusiti musel, jak bídná, zvláště z Krameryusovy fabriky
a Lind, novin prosa za našich dnů v našem jazyku; a proto z nově
vycházejících kněh raději veršem psané čtu, nežli prosou; a chci-li
v prose čítati, vezmu mého rozmilého Komenského nebo letopisce
Trojanského.«
Není divu, že Celakovský nebyl tehdejší prosou naší, jmeno
vitě zábavnou, spokojen, neboť se živila hlavně odpadky ze za
staralých neb nezdravých proudů belletrie evropské. Mravoučné
povídky se strojenou zbožností hr. de Genlis, tklivě sentimentální
romány s pikantními episodami Äug. Lafontaine^ povídky na oko
naivního, ale v podstatě raffinovaně smyslného Claurcna, málo zda
řilé historické romány Van der Velde podávaly se tehdy jako no
vinky čtenářům našim. Pokusy o historickou povídku domácí byly
dosud nešťastné, neboť se braly fantastickým směrem a následovaly
Lindovy »Záře nad pohanstvem«. J. J. Marek a V. Kl. Klicpera
bředli na počátku své činnosti belletristické ve vybájeném a vy
myšleném světě, nikoliv v historickém.
Celakovský, seznámiv se prostřednictvím literatury polské s ve
likým romanopiscem anglickým Walterem Scottem* byl jím tak
nadšen, že pomýšlel podle jeho vzoru obnoviti také bellctrii českou.
Velký román v slohu Scottově z dějin slovanských tanuTmu tehdy
na mysli: >Kýž bychom my jenom,« psal 5. listopadu 1825 Ka
marýtovi, »jedním tak vypracovaným původním románem se vykázati mohli. A naše dějiny к tomu!! Z těch by ani za sto let se
nevyčerpal, zvláště z prostředních století. A vezmeme-li pak teprv
i jiné naše slovanské bratry, Poláky, jaký by to byl předmět
к románům z minulých dvou století: liberum veto při sněmích
o volení krále, jejich kroje etc. Což Srbové? jejich stáni pod vládou
cizí, jejich bardové, hajduci etc. A což konečně Rusové! — to jsou
toky, ale kdo smí, kdo chce nabírati, a komu taková síla jako
Skotovi, a byťby i byla, kde к tomu prostředků, seznámiti se se
vším dokonale národním v čase minulém.«
č. č. H. v.
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Sám ovšem k vykonání díla tak velkolepého, к němuž se začal
vážně připravovat!, nedospěl, ale již sama myšlenka tato r. 1825,
kdy česká belletrie byla teprve v zárodku, zasluhuje plného uznání.
Čelakovský cítil v sobě sílu obroditi belletrii českou romány z dějin
slovanských a uvésti ji na novou, ušlechtilejší dráhu. »Nic mi ne
chybí,« vyznal při tom Kamarýtovi, »jen pohodlná chvíle a trochu
upokojení pro budoucnost.« Ani toho ani onoho se mu nedostalo,
předsevzetí svého vykonati nemohl. Přece však hleděl aspoň pře
klady z belletrie ruské ukázati spisovatelům našim na jiné vzory,
než jaké zaplavovaly literaturu naši do jeho doby. Přeložil několik
povídek O. J. Senkovského (barona Brambeusa), Th. Bulgarina
а О. М. Samova. К témuž cíli směřoval také překladem románu
»Agaj-Chán« od Z. Kxasinského.
Také oblíbený tehdy druh poetický, selanky, který podle Gessnera
vešel do literatury české, snažil se uvésti na novou, domácí a slo
vanskou dráhu. Vida totiž, že Gessnerovy selanky trpí nedostatkem
rázovité charakteristiky osob a líčí příběhy málo pro moderního
čtenáře působivé z dávných dob arkadických pastýřů, jal se ve
svých selankách, jež od r. 1823 skládal, zobrazovati příběhy ze
současného života vesnického lidu, užívaje při tom i národního
podání. Ač nedovedl se ještě vybaviti úplně ze sentimentálního
tonu Gessnerovského a podati reální obrázky ze života lidu, učinil
aspoň ve volbě látek krok ku předu. Kromě toho hodlal k se
lankám vybírati též látku z dávnověkosti slovanské místo vybled
lého již arkadismu.
Znamenáme takto, že Čelakovský usiloval o všestranný pokrok
a zdravější rozvoj jednotlivých druhů poesie a prosy, při čemž
stále měl na zřeteli ^domácí a slovanský podklad. Pokud poměry
a síly jeho připouštěly, prováděl obnovu v literatuře sám, kde mu
to nebylo možno, aspoň svým vrstevníkům ukazoval nové dráhy.
Péče jeho se vztahovala stejně na obsah jako na dikci. O oboha
cování a vzdělání řeči české z příbuzných jazyků slovanských byl
téhož mínění jako Jungmann. »Dobírání však slov z ruštiny i pol
štiny i odkudkoli, jsou-li jen dobrá, nám se hodící a potřebná,
nikomu nezamezujme, ale přejme; lépeť odtud jich vyhledávali,
nežli na zdařbůh nová slova, bez potřeby, nemotorně a proti duchu
jazyka našeho, jakož jsme výše viděli, tvořiti a v nich sobě libovati.
Dobré a potřebné slovo jest jako dobrý peníz, ať jest kdekoli bitý,
jenom má-li dobré zrno neb jádro, na to se tážeme; z plechu pak
nebo cejnu peníz, byť i doma bit byl, v obchod nevejde« (ČČM.
1830, 230). Jaký důraz kladl na přesnost jazykovou, možno poznati
jmenovité z recensí současných plodů literárních, v nichž neušetřil ani
J. Nejedlého, jenž na svém slohu Veleslavínském nemálo si zakládal.
Můžeme tedy právem tvrditi, že hlavní snaha Čelakovského
směřovala к obnově literatury naší v duchu slovanském vůbec
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a českém zvlášť. Ale Čelakovský nebyl jednostranným pozorovatelem,
nýbrž měl smysly otevřeny také pro všechny jiné dojmy; všímal
si bedlivé literatury evropské vübec, mnoho četl, a kde co života
, schopného poznal, neodmítal toho, snaže se obrátiti to také ve
prospěch literatury domácí. Ušlechtilejší vzory německé, jako Ilerder^
(iQCthe a Schiller, angličtí spisovatelé Shakespeare a Walter Scott,
italský básník Petrarka, španělský Calderon a jiní byli vedle básníků
slovanských zamilovanou jeho četbou; plody některých z nich (na př.
Herdera, Goethe, Waltera Scotta, Petrarky) uváděl v překladech do
literatury české, jiní byli mu zase vzory při vlastních plodech básni
ckých. Nejvíce tu kořistil z literatury německé, což se z poměrů,
v nichž Čelakovský vyrůstal, zcela přirozeně vykládá. A činil tak
právem, neboť spisovatelé němečtí, jež Čelakovský si oblíbil, mohli
jen prospěšně na literaturu českou působiti. Není to také žádná
nedůslednost, která by odporovala hlavní jeho snaze po obnově lite
ratury české v duchu slovanském, neboť tyto vzory německé snahu
jeho jen podporovaly, poskytujíce mu podnětův a příkladů, jak
obnovu literatury domácí třeba prováděti. Nehledíme-li к drob
nějším jeho básním, nejvíce těchto vlivů cizích, zejména německých,
uloženo je v Ruži stolisté. Herder, Goethe a německá přírodní
filosofie působili nejvíce na její myšlenkové jádro.
Zásluhy Čelakovského o obnovu a zvelebení literatury české
jsou tedy nemalé. Že nevykonal ještě více, zejména že neprovedl
všech opravných plánů, jež se zrodily v jeho mysli, к čemuž jej
široký názor na literatury evropské, čilá a vnímavá mysl a vznětlivá
fantasie opravňovaly, toho příčinou byly hlavně nešťastné osudy
osobní, které jako těžké chmury se zavěšovaly na peruti jeho
jasných snah a seslabovaly vůli jeho činorodou. Čelakovský,Jako by
byl tušil, jaké útrapy životní naň čekají, psal již r. 1821 Kamarýtovi: »Jean Paul praví, že pravý básník všecko býti může, jenom
ne šťasten, ó, by tato průpověď i takto pravdivá byla, kdo vše
jiné, ale ne šťasten, ten pravý básník, tuť bych já věru byl ten
nej pravější.«
Čelakovskému bylo souzeno vypiti hořký kalich života až na
dno, ale že v tomto zápase s krutým osudem se nevzdal víry
v lepší budoucnost a nepozbyl chuti к práci ve prospěch drahé
mu vlasti, jíž všecky své síly obětavě posvětil: to právě ho šlechtí
a osobnost jeho vysoko povznáší. Zůstalť po celý život věren heslu,
které již ve svém mládí si vytkl: »Ať se mi všudy zavírají dvéře,
ať se mi zatarasí vchod i odchod, — krása a ideál bud^e heslo
mé, jim za oběť, buď jak buď, za oběť kladu mladistvou svou sílu.«
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II.
Že otroctví v Čechách v 11. a 12. století dosáhlo velikého roz
šíření) o tom vypravuje nám skoro každá stránka našeho diplomatáře.
První otázka, která při tom se vtírá, jest otázka po pramenech otroctví
a po způsobu, jakým počet otroků byl doplňován. Jako v předešlých
dobách, tak i v 11. a 12. století bylo ovšem zajímání ve válce prvním
a zvláště důležitým pramenem otroctví, hlavně ve válkách s východními
sousedy. Tak vypravuje Kosmas, že Břetislav na svém polském tažení
odvlekl veliké množství zajatců do Čech. Tito >astricti manicis ferreis
et contriti colla bagis< zdobili jeho triumfální průvod. Protože je potom
do otroctví rozprodal, dostalo se mu za to přísného pokárání od papeže.
Papež mu psal: >magnum peccatum est aliena rapere, sed majus christianos
non solum spoliare, verum etiam captivare et captivos ceu bruta animalia vendere.«1) Zásadně se sice názoru středověkému prodávání
zajatců do otroctví nepříčilo, avšak křesťané neměli bý ti prodáváni. Kdo
však stál mimo ochranný kruh církve, byl nepřítelem a bezprávným
subjektem. V názoru tom ukazuje se průběh celého kulturního vývoje
Evropy vůbec. Římskou veleříší a křesťanstvím rozšiřoval se kruh právní
a kulturní koncentricky od Středozemí dál a dále, barbarů mimo něj
ležících a proto bezprávných stále ubývalo. Než teprve ve století pře
dešlém objal kruh ten, nalezením přirozených práv lidských, veškeré
lidstvo, ani Turčína a černého otroka v plantážích nevyjímaje. Ve
středověku bylo křesťanství tímto kruhem; kdo byl mimo něj, byl bez
přirozených lidských práv. Ovšem byl názor ten pouze v theorii důsledně
šetřen, v praxi zotročovali se křesťané dosti často navzájem. Tak jako
Čechové v Polsku, tak prováděli Poláci v Čechách při válečných taženích
hony na lidskou zvěř.2) Ba i ještě pozdě v dvanáctém století (roku
1176) vtrhl vévoda český Soběslav do Rakous a odvlekl odtamtud
množství obyvatel do poroby.3) Než věc ta nebyla již tehda obecné
obvyklá, a kníže byl proto od papeže z církve vyloučen. Jeví se v tom
pokrok kulturní, který během času opravdu takové surovosti mezi vzdě
lanými národy nemožnými učinil. Avšak v době předcházející považováno
zajímání ve válce za velmi pravidelný pramen příjmů. Tak měl klášter

1) Font. rer. Boh- П. 77, 79. — 2) M. Bobrzyński, »Geneza spolczeństwa
polskiego« v Rozpravách Krakovské akademie. Tom. XIV. 11. — 3) Dici non
potest, quot greges diversi generis, quot personae diversi sexus et aetatis
abductae sint in Boemiam, quas redegerunt in famulos et famulas. Font,
rer. Boh. II. 471.
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Břevnovský zapsáno právo na »decimum hominem captivum« z plenu
vévodského. l)
Jiným pramenem lidské zboží do Čech dodávajícím byl mezinárodní
obchod otrokárský. Obchod ten probíhal celou Evropou, čerpaje svoje
zboží hlavné z pohanského východu. V říši Německé mluví se o něm
dokonce ještě r. 1226.2)
V Čechách byla Praha již koncem desátého století vynikajícím
tržištěm, kde také kvetl prodej otroků.3) Ten, kdo nám o tom zprávu
dává, arabský Žid Ibrahim Ibn Jakub, byl snad sám účasten toho obchodu.
Neboť především Židé jej obstarávali. Canapariova legenda o sv. Vojtěchu
vypravuje, jak tento světec marně o překažení tohoto židovského
obchodu s křesťanskými zajatci se zasazovat.4) Snahy takové byly marné,
neboť zlo mělo příliš hluboké kořeny. Ještě к roku 1124 vypravuje
Kosmas, že nějaký pražský Žid, pro zneuctění svátosti к smrti odsouzený,
byl od svých souvěrců vykoupen. Vévoda pak věnoval toto výkupné na
vykoupení křesťanských otroků od židovských obchodníků a zakázal
nadále Židům obchod s křesťanskými nevolníky.5) Skutek ten byl po
kládán od současníků za velice záslužný a od kronikářů stejně vynášen
jako podobné skutky matky Boleslava Křivoústého v Polsku.
Zdá se opravdu, že křesťanská láska obmezila a vykořenila tento
obchod s pokřtěnými otroky. Ovšem na pohany, podle názoru svrchu vy
loženého, lidumilnost ta se nevztahovala. Takovými nevěřícími byli hlavně
Slované polabští, pokud křtu nebyli přijali. Jak důležitým pramenem
v té příčině byli tito nešťastní kmenové, svědčí již německý název
otroka. Ale ani čeští Slované nechovali se к nim lépe. Helmold vy
pravuje, jak Bodrci, neúrodou a hladem jsouce puzeni, houfně kraj
svůj opouštěli; ti, od Pomořanů pochytáni byvše, dostali se za otroky
do Čech a do Polska.7)
Co se týče ceny takových nešťastníků, máme o ní v českých pramenech nepatrné zprávy. Roku 1078 kupují se mužští otroci po 300
denárech,8) a několik let potom cení se ženská otrokyně průměrem na
600 denárů.9) I v té době je cena ženy větší nežli cena muže, ale
nikoliv již čtyřikrát, nýbrž pouze dvojnásobně. Potřeba mužských otroků
patrně byla vzrostla.
Jiným důležitým pramenem otroctví bylo též zotročování osob
trestnímu právu propadlých. Trest ten byl, jak se zdá, v Čechách ob
1) Reg. I. 78. — -) Wattenbach v Anzeiger für Kunde der deutschen
Vorzeit 1874» 38. — 3) ČČM 1888. 295. — 4) Vojtěch zanevřel na svoji dioecesi
také »propter captivoset mancipia christianorum, quos mercator ludeus infelici
auro emerat» emptosque tot episcopus redimere non potuit. Pont. rer Boh. I.
244. — 5) Font. rer. Boh. П. 190. — G) Gallus v Mon. Pol. I. 428. — 7) Quos
illi (t. j. Pomořané) nihil miserantes Polonis, Sorabis atque Bohemis vendiderunt. M. G. SS. XXI. 91. — 8) Reg. I. 160. — 9) Reg. I. 175.
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vyklejší trestu smrti.1) Tak daroval r. 1045 vévoda Břetislav klášteru
Břevnovskému do otroctví Kiena ze Zličiny, odsouzeného к smrti, se
vším potomstvem, a rovněž pro pytláctví Lubena z Křepenic s jeho
otroky. 2) Že v nejstarší době asi také ti byli zotročováni, kdo finančních
nároků vévodských neuspokojili, lze souditi z názvu »venditiones hominum«, v 12. století pro pokuty obvyklého.3) Vždyť i právo soukromé
dopouštělo prodej neplatícího dlužníka. 4) Rovněž známo, že v nejstarší
době také cizoložníci do otroctví prodáváni, což ovšem od Břetislava
statuty Hnězdenskými bylo změněno ve vyhnanství do Uher.0)
Také svobodní prodávali se někdy dobrovovolně. Listina Vrati
slavova pro klášter Opatovický ustanovuje, že kterýkoli svobodník, jenž
by se usadil na půdě kláštera, má býti »servitute adstrictus et servilia
opera impendat.«6) Také klášter Strahovský měl roku 1143 osm ne
volníků, kteří >voluntarie se servitio subdiderunt«.7)
Ale nejvydatnějším ze všech pramenů nevolnosti byl zajisté původ
z rodičů nesvobodných. Otroctví bylo v Čechách jako všude jinde dě
dičné, a zásada ta činila je stavem. O dědičnosti jeho v Čechách
nelze míti ncjmcnších pochybností. Vždyť čteme v každé skoro starší
listině »N. servus cum omni posteritate sua«, >N. servus cum fdiis et
filiabus«. Velmi často uvádějí se děti jménem anebo aspoň jich počet.8)
Dědičnost otroctví vysvítá také ze jmen otroků zachovaných v listinách.
Jsou skoro vesměs česká a jen zřídka cizí.8) Podle toho byla většina
parobů uváděných narozena již v Čechách, a jen menší část v cizině.
Že bylo však u nás otroctví stejně stavem jako v ostatní Evropě, to
dokazují rovněž cesty, jimiž se z něho vycházelo. Jsou stejné jako
v Německu a jinde. Otrok i v Čechách docházel svobody právním
formálním jednáním. Nalézáme osvobození per testamentům. V zajetí
Vršovce Nemoje z prvých let 12. století čteme o sedmi otrocích
>haec est autem familia, quae perpetuae libertati donata est.< l0) Jiný
druh propouštění byl verbo regis (knížete). Kosmas vypravuje к roku
1003, že Dovora, který podstatně byl přispěl к vysvobození vévody
Jaromíra z rukou Vršovců, byl povýšen se svým potomstvem do stavu
svobodných. Knížecí posel rozhlásil milost tu po trzích země, a Dovorovi
J) Přemysl Otakar I. tvrdí v listině z roku 1217, že ani on ani jeho
předkové neodsuzovali к smrti. Reg. I. 581. Tvrzení to ovšem nelze zcela
slovně bráti, jak zmínky o popravených Reg. I. 297, 396 ukazují. — 2) Reg.
I. 108. — 8) Čelakovský, Povšechné české dějiny právní str. 36. — 4) V sta
tutech Konrádových v potvrzení z r. 1222 Čteme »de debito non debet aliquis
vendi, nisi in tertio termino.« C. J. В I 57. — 5) Font. rer. Boh. II. 73. —
6) Reg. I. 166. — 71 Reg. II. 2635. — 8) Tak lze vysvětlili slova listiny Stra
hovské, kde ke jménu otroka vždy >ipse quartus« >ipse octavus< a podobné
se připojuje. Reg. II. 2635. — 9) Otroky s německými jmény má kostel Vyše
hradský: kuchaře zvaného Koh a paroba Imrama v pražském podhradí. Reg.
I. 175. Rovněž dostal týž kostel později oráče zvaného Ropraht. Reg. I. 220. —
Dva čeledínové kláštera Kladrubského slouli Gumbreht a Walterius. Reg. I.
202. Zda polská neb jiná slovanská jména v listinách našich od českých roz
lišili lze, nutno ovšem přenechali slavistům. — t0) Reg. I. 190
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byla mimo to dědičné udělena hodnost lovčího v Zbečně.í) Dosažení
stavu duchovního osvobozovalo také mladé otroky od poroby. Pražský
kanovník Zbyhněv praví roku 1132 »Nescadam ad litteras posui scrvum,
si didicerit liber sit, si non servus.«2) Všechny tyto prípady ukazují,
že pouze přímá vůle pánova osvobozovala paroba z jeho dědičného
stavu. V některých jiných případech přistupovala к ní i součinnost nevolníka samého, jestliže nevolník si mohl svobodu vykpupiti. Podle rigo
rosního názoru o otroctví byl sice případ ten nemožný, neboť otrok
vlastně nemohl míti jmění. Ale již tuhé právo římské bylo v tom ne
důsledné, dovolujíc otrokovi peculium. A tak bylo i ve středověku,
a proto slyšíme i tu o vykupování se z otroctví. Tak praví r. 1078
Moravský vévoda Ota o otrocích, které pro klášter Hradišťský byl
koupil, »si aliquando velit aliquis eorum de servitute exire, reddat
pretium, quod datum est pro se, et alius ex co pretio introducatur
eodem ordine.«3) Právo vykoupení se zde tedy výslovně vyhrazuje,
a z toho soudíme, že nebývalo pravidlem u všech otroků. Ale i jiné
zprávy máme o vykupování. Obyčejně koupil neb dal vykupující se
jiného na své místo. Tak slyšíme o Nemojovi, synovi pekaře Jana,
jehož vévoda Břetislav kostelu Litomyšlskému byl daroval, že »postea
pro redemptione suimet emit servum nomine Valdic cum uxore et
filiis et filiabus.«4) Podobně praví se o jednom z nevolných strážců
kostela Boleslavského »Sina qui dědit in loco sui Sinogorum«.5)
Jest tedy jasno, že otroctví v Čechách bylo stavem. Z jiných zmínek
lze nad to souditi, že u nás otrok tak jako v ostatní Evropě neměl
v právním životě ceny osobnosti, nýbrž že podléhal právu věcnému
a tvořil část toho, co sluje fundus instructus. Často listiny názor ten
potvrzují, jako listina krále Vladislava z r. 1160, kde se daruje ves
Přeřež »cum omnibus suis appendiciis, hoc est utriusqus sexus mancipiis, areis, aedificiis etc«.6) V darováních těch klade se otrok na
roveň s dobytkem. Od vévody Oty darovány klášteru Hradišti »decem
vaccae cum bubulco, centum porci cum subulco, ducentae oves cum duobus
opilionibus et filiis eorum, quatuor vinitores cum filiis suis, quadraginta
equae cum emisariis et duobus agazonibus, šeptem aratra cum aratoribus».7) Nejlépe osvětluje se věc tím, že byl z novorozených otroků
jako z němé tváře dáván desátek.8)
l) Nam voce praeconica indicitur ubique p r fora, ut quam ipse Dovora
tam eius proles sint inter nobiles et ingenuos ad aeternum et ultra. Insuper
dant ei et dignitatem venatoriam — - Font. rer. Boh. H. 51. — 8) Reg.
I. 219. — 3) Reg. I. 160. — 4) Reg. I. 319. - 5) Reg. L 115. — 6) Reg. I.
Nro. 306. — 7) Reg. I. Nro. 160. Aratrum v době té neznamená popluží, jak
Často se vykládá, nýbrž pluh s potahem. Důkazem toho darování Břetislavovo
pro kostel Boleslavský, jímž se udílí roční dar dvou volů >ad restauranda
aratra«. Reg. I. Nro. 115. Podobné doklady Reg. I. Nro. 211, 524. Veškera
tato darování dobytka karakterisují dobu tu proti století následujícímu jako
dobu hospodářství čistě naturálního. — 8) Tak daruje Soběslav r. 1135 kostelu
Vyšehradskému vedle desátků zvířecích »decimum famulum vel famulam.«
Reg. I Nro. 220.
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Přes to však, že otrok byl pevnou částí velkostatku, mohla jej
libovůle pánova od jeho dosavadního sídla kamkoli přenésti. Tak
daroval Břetislav kostelu Boleslavskému celou řadu otroků z různých
vesnic vzatých,1) a syn jeho Spytihnév kostelu Litoměřickému >de
omni arte e quibusdam provinciis, ut ad principis decet ministerium,
virům cum uxore, filiis et filiabus «
Zdá se dokonce, že při darováních
takových nebylo ani hleděno na svazek rodinný. Aspoň daruje Vratislav
kostelu Vyšehradskému řadu žen a dětí, nikoli však jich manžely.3)
<
Véc ta nepřekvapuje nikoho, kdo s poměry otrockými západní Evropy
poněkud jest obeznámen, neboť stávalo se velmi často, že muž a žena
náleželi různým vrchnostem. Církev vždy к tomu hleděla, a synody při
kazovaly, aby manželství porobených bylo respektováno, ale právě tyto
příkazy nejlépe ukazují, že se tak namnoze nedálo.
Názor, který viděl v otroku pouhý hospodářský statek, byl velmi
zakořeněn a vymizel teprve s otroctvím samým. Ve skutečnosti ovšem
ztrácel skoro veškeru příkrost a všeobecnost. Faktické postavení otrokovo
řídilo se jeho schopnostmi a zaměstknáním. Byloť velmi různé, od po
stavení domácího sluhy až к poplatnému parobu, sedícímu někde v pod
hradí. Zaměstknání otroků bylo nejrůznějšího druhu. Velkostatek spo
čívající na základě hospodářství naturálního vyžadoval větší specialisace
práce, nežli jakou nalézáme v dobách pozdějších, kdy obchod a městský
průmysl všeobecné dělení práce v celé zemi rozšířily. Od 13. století
počínaje sloužil již velkostatek hlavně produkci surovin; průmyslné jich
zpracování prováděno v městech, a vnitřním obchodem rozváděna výměna
po zemi. Ale v dobách předešlých takového rozdělení práce národní
ještě nebylo. Obchodní styky byly malého rozsahu, a každý velkostatek
tvořil i v produkci surovin i v jich zpracování uzavřený celek. Proto
nalézáme na velkostatcích velmi specialisovanou společnost nevolníků,
kteří práci polní, domácí i průmyslovou vykonávají.4)
Jak svrchu bylo ukázáno, dělila se půda velkostatku na půdu
pánem samým t. j. jeho otroky vzdělávanou a půdu, rozdělenou mezi
jednotlivé samostatné hospodáře, svazkem více neb méně tuhým
к vrchnosti připoutané.
Ke vzdělávání pozemků panských sloužili tedy především oráči
^^’^(aratores), kteří se často připomínají ve větším množství. 5) Tito oráči na
mnoze nerozlučně jsou spojeni se svými pluhy a tažným dobytkem.
Také pěstování révy vinné bylo v době této velmi rozšířeno a, jak se
*) Reg. I. Nro. 115. — 2) Reg. I. Nro. 124. — 3) Reg. I. Nro. 175. Ženy
ty, ku konci listiny jmenované, jsou skoro vesměs provdány, nebot označují
se jako »Malovia uxor Scit< nebo »uxor Suogbog nomine Tulná«. Bylo to
takové >geneceum«, jaké i vévoda Vladislav daroval klášteru Kladrubskému.
R. I. 202. — 4) Srovnej- к následujícímu zvláště důkladné sestavení Tomkovo,
Děj. Prahy I. 56 a Vackovo, Alétheia L 171. — 5) Tak ku př. r. 1078 >septem
aratra cum aratoribus« Reg. I. 160 nebo r. cc. 1135 pět aratores servi, každý
cum filiis et filiabus. Reg. I. Nro. 220.
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zdá, pokleslo teprve v 13. století, když přímého vzdělávání půdy na
účet velkostatkářův ubylo. Často mluví listiny o vinicích a otrocích, kteří
je vzdělávali (vinitorcs);1) také »torculare« častěji se vyskytuje a i zvláštní
otroci, >adportandas lagunculas« určení.2) Vinařství příbuzné zahradnictví
obstarávali zahradníci (hortulani), mezi nimiž i zvláštní štěpaři (amputatores arborum) se vzpomínají.3) Rybní hospodářství ovšem obmezovalo
se pouze na rybolov v přirozených vodách, o jehož rozšíření přečetné
zmínky rybářů (piscatores) svědčí. I ti byli specialisováni, takže se
i zvláštní pstružníci vyskýtají.4)
Podobně, co se týče včelařství.5) Lesy, které velikou část země
pokrývaly, měly cenu hlavně pro honbu, a přísné tresty na pytláctví
v knížecích hvozdech svědčí o péči, která se jim z této stránky věno
vala. Proto připomínají se často hajní (custodes silvarum). Při honbě,
zdá se, sloužili vyjci (ululatores).6) Větší důležitost, než obyčejně za
to se má, měl v hospodářství doby té chov dobytka. Část půdy pastvě
věnovaná byla velmi značná v poměru к půdě orné. Veliká stáda koní,
skotu i malého dobytka objevují se v listinách jako dary knížat kostelům,
a s dobytkem tím darují se obyčejné pastevci koní (agazones, pastores
equorum), slouhové (bubulci, vaccarii), ovčáci (opiliones), sviňaři (subulci).7)
Všechna tato čeleď buď byla usídlena na ústředním dvoře velkostatku
nebo oživovala různé vesnice к němu přináležející.
Duší a středem celého statku byl, jak víme, centrální dvorec. Zde
pod vedením vladařovým (villicus)8) scházely se produkty všech příslušných
vsí, a zde hlavně kvetla činnost průmyslová. Některé z dvorů těch,
ve kterých kníže sídlíval, a které pro svou strategickou důležitost dobře
byly opevňovány, vyrostly v značné komplexy budov a staly se zárodkem
pozdějších měst; zvou se záhy »urbes«. Hrady ty byly oživeny četnou
čeledí a otroky průmyslem se zabývajícími. Často jeví se nám jako sklady
lidských pracovních sil, z nichž kníže čerpal, chtěje některé duchovní
ústavy obdařiti. Jen když zásoba. otrockých sil zde došla, dávána cena
otroka na penězích. 9)
Z pestré společnosti nevolníků na větších hradech10) především
slušno jmenovati služebnictvo domácí, v užším smyslu »familia« zvané.
Jsou to často připomínaní »famuli« a »famulae« nebo »ancillae«. Mužští
jsou často jako dvorští čeledínové (curiales servi) zaméstknáni anebo
mají zcela špeciálne úlohy v domácnosti. Jmenují se topiči (stubarum
calefactores), pomyjci (ablutores vestium), komorníci (camerarii). Ženské,
’) Ku př. »villam Volezlavin cum omni familia ad vineas excollendas«,
R. I. 78 nebo »vineas duas cum vinitoribus, qui sufficerent ad ipsas excollendas.«
R.I. 124. — *) R. I. 115. —3) R. I. 202. — *) R. I. 202. — 5) Ku př. praedium.
Nedosine cum apibus (et) custode earum. R. I. 319, rovněž R. 1. 160. — 6) R. I
202. — 7) Ku př. R. I. 160. — 8) O jeho působnosti obšírně pojednává
Vacek, Alétheia I. 461. — 9) Tak dával villicus Pražský kostelu Vyšehrad
skému ročně děvečku nebo 600 denárů. Reg. I. 175. — 10) К následujícímu
viz hlavně listiny Reg. I. Nro. 115, 124, 160, 175, 202; Tomek a Vacek 1. c.
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jimž ukládány hlavné textilní a odévnické práce, 9 vyskytují se od
dělené ve zvláštních družstvech. Tak daruje Vladislav klášteru
Kladrubskému »gyneceum undecim ancillarum«, Spytihněv kostelu
Litoměřickému »puellas operatrices XXX. < Vedle této domácí čeledi,
, která zvána byla >familia< v užším slova smyslu,2) chovaly centrální
^^dvory veliké množství otroků průmyslné činnosti věnovaných. Nalézáme
tu četné pekaře a kuchaře (pistores, coci), uzenáře (salsamentarii),
lahůdkáře (cupedinarii), pivovarníky (cerevisiarii). Z ostatních řemesel
vyžadovalo zpracování koží největší zručnosti odborné, a zde nalézáme
největší dělení práce. Vedle koželuhů vidíme nejen jednoduché ševče
(sutores), ale i zvláštní ševče škorní (sutores subtalarium, sutores corium),
kožešníky bílé i černé (sutores pellifices albi et nigři) ba i zvláštní ko
žešníky tchořoviny (sutores pelliones mardurinarum pellium). Oděvem
zaměstknávali se také zřídka jmenovaní tkadlci (textores) a soukenníci
(trapezitae). Také hotovení různých nádob zabavovalo různé druhy
otroků. Byli tu hrnčíři (figuli), hotovitelé číší a dřevěných nádob (caliciarii, scutellarum et cyphonum artifices, scutellarii), soustružníci (tornarii, torneatores), zvláštní soustružníci číší (tornarii scutellorum), kotláři
(caldari, paratores doliorum), bečváři (plaustrifices).
Z jiných řemesel připomínají se zvláště pkelníci t picarii, qui picarios
faciunt), štítaři (scutarii, bucularii), tesaři (carpentarii), kamenníci dapicidae), železníci (ferrarii), kováři (fabri), zbrojíři (fabri armorum), zlatníci
(aurifices, aurifabri), vápenníci (calcifices), cihláři (caementarii).
Výpočet tento, na několika málo zachovaných listinách se zakláda
jící, není ovšem zcela úplný, ale dostačuje, abychom utvořili si představu
o čilosti života na hlavních dvorech velkostatků. Všickni tito řemeslníci byli
nevolníci, a hlavně tato podrobná dělba práce jest nám svědectvím o roz
šířenosti otroctví v Čechách 11. a 12. st. V dobách následujících marně
bychom hledali zvláštní lahůdkáře, topiče, umývače nebo řemeslníky
tak podrobné specialisované. Toto rozdělování práce jest všude karakteristické pro hospodářství otrocké, silou pracovní oplývající, a ustupuje
všeobecnějším řemeslům svobodným, jakmile otroctví mizí.
Vétšina těchto nevolníků, jak se zdá, chlebila společně na dvořích
* a hradech vévodských a velmožských, pracujíc výhradné pro pány své.
Tím není však seznam nevolníků doby tehdejší vyčerpán.
Vedle otroků, kteří jako svrchu uvedení veškeru pracovní sílu
věnovali pánovi, byla jiná třída nevolných řemeslníků, která к nim stála
ve svobodnějším poměru. V podhraaícn ä”jiných místech vidíme často
řemeslníky, kteří vedle řemesla svého pro sebe drží také kus půdy.
Tak daroval Spytihněv kostelu Litoměřickému celou řadu ševců, kožeš9 Krejčí ve výpočtech průmyslníků doby té schází. Práce ta patrně tedy
připadala ženám. Tomek, Děj. Prahy I. 57. — 2) Vladislav, potvrzuje statky
kláštera HradiŠtského, vypočítává všechno jmění se všemi nevolníky a praví
ještě zvláště >Et multa familia habetur«. Reg. I Nro. 304.
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níků, tesařů a jiných, z nichž se každý se svým puplužím uvádí. l)
Totéž nalézáme v darovací listině Vyšehradské z r. 1088.2) Tito řemeslníci
nalézali obživu ve vzdělávání kousku půdy jim svěřené a byli vedle
toho zavázáni určitou část svých výrobků odváděti pánovi. Tak vidíme
r. 1052 »scutarium, qui debet sex scuta dare«8), nebo v téže skoro
době »quosdam homines, qui ter in anno scutellas et cetera utensilia
solvant. 4)
U kostela Vyšehradského jmenuje se »Modlata ferrarius cum filiis
Hotaca, Vaceta, qui solvunt ferramenta quater in anno«.6) Zde objevuje
se dokonce i řada kuchařů (coci) s poplužími.
Casto vyskýtají se také »jninisteriales« jako řemeslníci půdou
obdaření. A sice jmenují se vedle jednoduchých ministerialů také »min.
aquarii, min. qui vulgariter dicuntur rudnici, min. qui dicuntur pomizi,
min. qui dicuntur pkelnici, min. qui dicuntur luze«. Zdá se, že tito
ministerialové tvořili celá družstva ku provádění řemesel, jež vyžadovala
součinnosti několika jednotlivcův, a že proto bydlívali ve společných sídlech.
Po nich se dostalo celým vesnicím jimi obývaným jmen jako Mydlovary,
Koloděje, Voděrady, Kolomažice a pod. 6) Takové dělení práce, kde celé
vesnice jednou činností se mohly zaměstknávati, bylo ovšem jen v rámci
naturálního velkostatku možno a vymizelo v následujících stoletích uvol
něním tohoto rámce.
Vedle jiných nevolníků vyskytují se v knížecích darováních často
»custodes ecclesiae«. Tak daroval jich kostelu Boleslavskému vévoda
Břetislav skoro padesát v různých vesnicích. Tito strážcové, o nichž se
nic bližšího nedovídáme, byli asi ozbrojení nevolníci, určení к ochraně
duchovních ústavů a statků. Snad měli také podobné závazky jako
poddaní, >qui semper debent equum habere in corte«.7) V nápadných
množstvích vyskytují se také zvoníci (campanarii). Vesměs však byli
tito nevolníci ve volnějším poměru к pánovi nežli obyvatelstvo ústředních
dvorů, tvoříce přechod к třídě, kterou proti otrokům jako svobodné
poddané lze označiti. Neboť ani tato třída nechyběla na velkostatcích
vCécEách.
Již v listině vévody Vladislava z roku 1144 rozeznávají se »Olomucensis ecclesiae homines sivé sint liberi sivé sint servi«.8) Třída
poddaných osobně svobodných povstala hlavně dobrovolným poddáváním
v poddanství. Vstupování chudvch zemanů ve svazek velkostatků a to,
především duchovních, nebylo věcí řídkou. Čteme často záznamy o tom,
jako r. 1115 »Zuebor se tradidit cum terra sua«.9) Ztráta svobody
takovou tradicí způsobená mohla býti úplná nebo jen částečná. Při
bezpodmínečném odevzdání vstoupil tradens do řady otroků, kdežto

L) Reg. I. 124. — 2) Ku př. »Jazenici terra ad V aratra cum scutellariis
IV, Canaticih terra ad aratrum cum figulo, Obrini terra ad II aratra cum II
picariis« R. I. 175. — 3) R. I. 115. — *) R. I. 126. — 5) R. I. 175. — 6) Tak
jsou ve Voděradech »ministeriales aquarii« nebo »in Cloumazicih min. qui die.
pkelnic«. Reg. I 175. — 7) Reg. I. 115. — R) Reg. I. 246. — 9) Reg. I. 202.

94

Josef Śusta:

v druhém případě vstoupil pouze za pevných podmínek ve svazek
velkostatku. Tento dvojí způsob ukazuje nám dobře listina Kladrubská.
Zde čteme Dobrehc dědit (monasterio Cladrubensi) terram ad aratrum
in villa Cohcber, et ea conditione ut, si filius eius voluerit abbati servire,
serviat pro terra, et si noluerit servire, solvat hospitalitatem et cetera.1)
Zmíněnému synovi Dobřechovu bylo tedy volno buď konati nevolnické
práce a vstoupiti do kategorie otroků, kusem země obdařených, anebo
platiti klášteru hospitalitu a ostatní dávky s ní spojené.
Hospitalita jest výraz technický pro plat svobodných poplatníků
doby té, kteří byli zváni hosty (hospites). Jméno hosta znamenalo u nás
především cizince, ale rovněž tak jako v zemích sousedních poplatního
osadníka, hlavně kolonistu.2)
Velkostatek český ukazoval již záhy velikou expansivní sílu a roz
šiřoval se po půdě dosud kulturou nedotknuté. Tak roztrhal veliké spousty
lesní, které kdys dělívaly jednotlivé kmeny ve vnitru země a které
zřízením centrální moci vévodské strategickou důležitost ztratily.
Obyčejně datuje se rozsáhlá kolonisační činnost v Cechách teprve od
13. st., kdy záplava cizích osadníků do Cech se vlila. Avšak tehdy se
počala pouze kolonisace ve velkém ve hlavním hvozdu pohraničném.
Veliké lesy ve vnitru země byly již před tím kolonisovány, a to rovněž
za pomoci z ciziny. Ovšem máme o tomto rozšiřování se velkostatků
do pustin lesních jen skrovné a nahodilé zprávy. Tak vypravuje Kosmas
k r. 1039 o osídlení polského kmene Gdečanů v Čechách, jimž Břetislav
»partem silvae, quae vocatur Cirnin, non modicam< přidělil a polské
řády ponechal.3)
Pro osadníky takové ovšem neměli Čechové jiného jména nežli
»hosté«. Kosmas zmiňuje se o tomto osídlení asi pouze proto, že jeho
předkové byli mezi zajatými Poláky. Proto právě nelze z jeho dalšího
mlčení dovozovati, že by tato událost byla ojedinělá.4) Naopak jest
velice pravděpodobno, že již tehda i z neslovanských krajů kolonisté
do Čech přiváděni, a že mezi poddanými také cizí živly se vyskytovaly.
Neboť mezi dávkami venkovského obyvatelstva nalézáme již v 11. století
»refectionem, quod vulgo dicitur garmuz«.öJ Tímto německým jménem
ч mohli pouze neslovanští poddaní povinný osvěžující nápoj nazývati.
Ovšem i domácí obyvatelstvo zabývalo se již tehda klučením lesů.
Tak zmiňuje se Hroznatá v zakládací listině Tepelské o všech, jeho
vojíny v lese vytříbených.6) Ale i takoví domorodí kolonisté byli pro
krajinu, kde se osídlili, hosty, neboť nenáleželi do svazků rodových
v krajině domácích. Tím způsobem přeneseno jméno hosta na celou třídu
svobodných poplatníků velkostatku, jehož důležitou součást tvořili.

*) Ibidem. — 2) V Německu »hospes« znamená svobodného poplatníka.
Schröder, Deutsche Rechtsgesch. 437. I v Uhrách byl ten stav v 11. století
rozšířen a zeměpány podporován. Huber, Gesch. Oesterreichs I. 152. —
3) Font. rer. Boh. II. 71. — 4) Také Boleslav Křivoústý v Polsku usazoval
tak kolonisty. Bobrzyński 1. c. 23. — 5) Reg. I. 115. — 6) Reg. I. 431

Otroctví a velkostatek v Čechách.

95

Velkostatek dělil se, jak již svrchu bylo uvedeno, na půdu otroky
pro pána vzdělávanou a půdu svobodným hostům za poplatek svěřenou.
Proto rozlišuje vévoda Spytihněv »villas XIV hospitibus integras, sex
vero aratoribus cum omnibus necessariis scilicet filiis et aratris«. *)
Čtrnácte vesnic jest osídleno hosty, pouze к určitým dávkám zavázanými,
šest naproti tomu jest ve vlas ní správě a zásobeno otroky. Rozdíl
otrokův a hostů jest zjevný tím, že otrocké potomstvo i potahy rovno
cenně jako fundus instructus se uvádějí, kdežto u hostů se tak neděje.
Proto také se vždy činí přesný rozdíl mezi »terra hospitalise a jinými
pozemky. 2)
Půda, kterou hosté vzdělávali, byla jim asi od vévody neb jiného
velkostatkáře přiměřována. Ukazuje to Břetislavova listina z r. 1052,
v níž vedle desátku ze statků vlastní správy vévodské uvádí se desátek
z platů hostů. Praví se tu »quae vero sunt harum urbium tam in
longitudine quam in latitudine dimensa in hospitum rusticorumque
turma, decimam urnám mellis, tributique pacis decimum denarium persolvant«.3)
Půda ta byla tedy mezi hosty rozměřena, a oni odváděli dávky
medu a tribut míru. Tribut míru karakterisuje je jako lidi svobodné.4) Ne
placení povinných dávek mohlo ovšem míti zotročení svobodného hosta
za následek, kterýžto přísný trest průběhem času asi v peněžitou pokutu
změněn. Aspoň připomíná se »venditio hospitum« jako vévodský důchod.5)
Nejdůležitějším poplatkem byl med. V době naturálního hospodářství,
kdy oběh raženého kovu v nižších vrstvách dosud nebyl příliš běžný,
byl med pro svoji trvanlivost a snadnou přenosnost velmi cenným pla
tidlem. Proto užívají listiny pro hosty také významu »debitores mellis«.
Povinné množství této dávky bylo různé. Vladislav daroval r. 1115 klášteru
Kladrubskému pět poddaných, kteří po sedmi, dva, kteří po devíti,
a čtyři, kteří po desíti urnách medu platili.6)
Vedle otroků a hostů- nalézáme v listinách našich různá jiná po
jmenování poddaných tříd. Jmenují se často dušníci (animatores, proanimati). Tito, jak se zdá, netvořili zvláštní třídy společenské. Jméno
jejich karakterisovalo pouze původ a nikoliv stupeň poddanství, neboť
dušníky jmenují se jak venkovští rolníci tak i průmyslníci v podhradích.7)
Často to byli otroci, často zase pouzí poplatníci.8) Proto jest pravdě!) R. I. 124. — *) Ibidem. — ®) R. I. 115. Rovněž Vratislav daruje kl.
Vyšebr. v Kojaticích »ab hospitibus per totam villam decimam«. R. I. 175. —
4) Vacek, Alétheia, I. 262 vysvětluje tribut míru jako poplatek malých svobodníků, jimž skrovný majetek nedovoloval účastniti se osobně polního ta
žení. —
Reg. I. 124. — 6) Reg. I. 202. — 7) V jedné a téže listině Čteme
»Kuromirtwiche třes animatores cum terra sufficient! . . In civitate Pragensi... XXX animatores eorumque posteritatem cum XXX areis ad diversas
officinas dispositos. »R. I. 78. Dodatek »enm eorum posteritate« karakterisuje
řemeslníky ty jako otroky. — 8) Že také dušníci mohli býti pouhými činžovníky,
vysvítá z listiny kanovníka Zbyhněva z r. 1132, podle níž dušník Ostog své
popluží dědičně drží a z něho pouze 12 denárů a dva dny žně a senoseče
-do roka jest povinen. Reg. I. 219.

96

Josef Šusta:

jxjdobno, že dušníci netvořili zvláštní třídy v obyvatelstvu, nýbrž, že
byli tak zváni lidé poddaní jakéhokoliv stupně, za spásu duše církev
ním ústavům darovaní. Odpovídá to zcela názvu »ascripti, ascripticii«,
který se v polských listinách pro týž druh lidu poddanského nalézá.1)
Právnicky stejné všeobecným výrazem byl také často přicházející
název »rusticus«, jímž někdy otroci, někdy hosté označováni.2; Název
ten karakterisoval pouze zaměstknání venkovana proti řemeslníkovi, aniž
vyjadřoval míru jeho poroby. Vedle všech těchto názvů nalézáme
také několikráte jméno »originarii«, »rustici originarii«. Výraz ten značí
patrně poddané na statku samém zrozené. Než přese všechny tyto pe
strosti v názvech lze v Čechách 11. a 12. věku dvě hlavní třídy pod
danského lidu rozlišovati: otroky a frosty. Odpovídají dvěma hlavním
částem velkostatku, dominikálu a rustikálu. V době pozdější mění se
tento poměr. _S 12. stoletím mizí jedna z těchto tříd, totiž otroci,
a druhá zabírá skoro veškeren velkostatek.
Již od polovice 12. století vyskytují se řidčeji zprávy o darování
otroků v zeměpanských listinách. Brzy pak mizejí docela. Poslední zprávu
o skutečných otrocích máme z roku 1197.3) V 13. století neslyšíme
již o otroctví v Čechách. Třída otroků zmizela v době té zcela ze
společenského jeviště.
Příčiny toho byly všeobecné, nepůsobily jen v Čechách, nýbrž
i v celé ostatní Evropě. Třinácté století jest doba, kdy vymizela poroba
z celé západní Evropy vůbec. Pouze nepatrný počet moslimův a černochů
zůstal ještě jako přežitek této instituce v obchodních městech vlašských
až do novověku. Příčiny byly různé. Jednou z nich bylo pokřestění celé
Evropy, kterýmž pohanský materiál otroctví odpadl; jinou bylo zvýšení
kulturní úrovně, které zabránilo dalšímu zotročování zajatců válečných.
Nejdůležitější však příčinou byla změna v hospodaření na velkostatcích,
a změna celé jejich struktury. Souviselo to s vývojem společnosti vůbec.
Vyšší stavové odcizovali se stále víc a více svým statkům. Velkostatek
ztrácí v 13. věku svoje vůdčí postaveni v národohospodářském vývoji,
přestává býti uzavřenou společenskou jednotkou a mění tím svou povahu.
Kdežto v dobách dřívějších velká část půdy byla na účet pánův vzdě
lávána, zmenšoval se nyní tento »salland« stále víc a více rozdělením
mezi drobné kolony. Průmysl dosud na velkostatku pěstovaný potáhla
na sebe svobodná města právě vznikající; obchod rozvážel jeho výrobky
po zemi, jozdíl života venkovského a pěstského vzniká ve své ostrosti.
Tím ztrácí otrok pole svojí působnosti a proto mizí. Velkostatkář přestává
býti hospodářem a ztrácí spojení s produkcí. Velkostatek jest již příliš
venkovem od té doby, co život v městech se koncentroval, a proto
opouštěn vrchností světskou i duchovní. Nastává doba turnajů a minne-

!) Viz Bobrzyúski, Rozpravy Krakovské akad. XIV. 16. — *) Tak čteme
r. 1115 »Milgost rusticus debitor VII urnarum mellis«. Reg. I. 202. — Hro
znatá daruje totiž klášteru Tepelskému »famulos meos et ancillas«. Reg. I. 431.
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sangrů, o produkci hospodářskou stará se již jen malý venkovan. Velkostatky mizením vlastního hospodářství pánova mění se v pouhé sub-^
stráty pevných rent. *) JZrněna ta působila hluboce na postavení celých Z
vrstev lidu poddanského. Opouštěním vlastní režie a industrie na velko
statcích ztrácí otroctví půdu, otroci proměňují se v poplatníky a
splývají s dosavadními svobodnějšími poddanými v jeden selský stav.
Hlavně tato hospodářská změna to byla, která způsobila vymizení
otroctví v celé západní Evropě. -)
I v Čechách působily tytéž změny, které jsme v ostatní Evropě
viděli. Co do rozlohy učinily od druhé polovice 12. st. velkostatky i zde
veliké pokroky. Marná snaha selského knížete Soběslava, chrániti menších
statkářů proti velmožům, karakterisuje tuto expansivnost velkých držav.
Zvláště od počátku 13. st. přišel nový ruch do českého velkostatku.
Na periferii země povstávají z hraničného hvozdu ohromné celistvé
statky Vítkovců, pánů z Dubé, Lipé a jiných. Ale ohromným rozšířením
ztrácel také český velkostatek vnitřní intensivnost, jeho kulturní úloha
byla dohrána. V 13. století končí čistě naturální doba dějin hospo
dářských v Čechách, a opět jest to dynastie, která zemi na dráze
pokroku žene ku předu. Svobodná města od ní zřizovaná, učinila velkostatkářskou otrockou produkci průmyslnou anachronismem. I král i první
stavové upouštějí od vlastní správy svých půd a dávají přednost
expansivnímu kolonisování velikých lesních poloh. V 13. století skoro
již nemáme zpráv o vlastním hospodaření pánů na jejich půdách, nýbrž
slyšíme jen o dávkách poddaných. Dávky ty, v době předešlé naturální,
převádějí se na penízek) Příklad dědičné emphyteuse německými kolonisty
do země vnesený nalézá hojné napodobování. Velkostatek stává se pro
pána nikoliv již objektem přímého těžení, nýbrž pouze podkladem renty.
Změna tato byla hlavní příčinou, proč zaniklo otroctví, ačkoli
i jiné příčiny svrchu uvedené spolupůsobily. Proto máme od 13г století
v Čechách již skoro vesměs jen jednotný stav poddanský před sebou.
Není již otroků, je tu jen sedlák, který svobodně svoje popluží vzdě
lává, dávaje pánovi pouze pevný úrok a konaje nepatrnou robotu.
Sedlák ten dělá i v právním svém postavení takové pokroky, že se již
v 14. věku našli theoretikové, kteří, jako generální vikář Kuneš z Třebovle, úplnou osobní svobodu rolnického stavu hájí právnicky. Otroctví,
dříve tak důležité, vyplnivši své kulturní poslání, vymizelo úplně.
r) Pro Německo konstatoval tento vývoj Lamprecht, D. Wirtschaftsleben
im M. A. I. 888, a hlavně Inama-Sternegg, Sallandstudien. Tübingen 1889,
str. 35. — *) G. Abignente, jehož dílo »La schiavitü nei suoi rapporti colla
chiesa e col laicato.« Torino 1890, poskytuje nejlepší dějiny otroctví vůbec,
karakterisuje věc krátce str. 245) slovy >A1 sistemo dell'affitto ereditario segue
il riscatto et quindi 1’abolizione della servitů < — 5) Příklad máme již z r 1167,
kdy se praví »Hinov singulis annis dědit quatuor boves, duas vaccas et
quatuor oves, pro quibus omnibus ego Wladizlaus rex postea rogatu pauperum
ilia scilicet persolventium constitui mille et quingentos nummos accipiendos«.
R. I. 319.
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O práci historické v Petrohradě.
Napsal Jaroslav Bidlo.

Učiniti sobě jasný a úplný obraz vědecké práce ruské v oboru
historickém bylo by věcí velice žádoucí a ne bez zajímavosti i pro širší
kruhy obecenstva. Bylo by to dôležito zejména při literatuře ruského
déjepisu, kde předmět sám vyžaduje jisté samostatnosti v názorech
a zvláště v methodě bádání a těsně souvisí se studiem slovanského
dějepisu a starožitností, ježto na půdě ruské poměrně nejdéle udrželo
se v původní čistotě mnoho z toho, co lze nazvati slovanským. Několik
pokusů, které se v té příčině staly, dílem se nezdařilo (Коjalovic, jenž
se vyznačuje silné akcentovaným slavjanofilským, lépe rusifikačním sta
noviskem), dílem zůstaly nedokončeny (Ikonnikov — spíše bibliografie
velmi široce založená, Miliukov — velmi šťastný pokus o vědecké vy
líčení vývoje hlavních směrů ruské historiografie).
Pochopitelno, že se v Rusku vydává velmi mnoho. University,
vědecké společnosti, soukromí nakladatelé tisknou každoročně celé
folianty různých prací historických. К tomu řada velikých revuí, které
každý měsíc vydávají svazky tak silné, jako u nás Musejník za celý
rok, a všude nalezneme věci, které odborný historik jest povinen zařadit!
do svého inventáře. Veliké Rusko má velmi široké jeviště svých dějin
a má к svému prostranství i přiměřené veliký počet pracovníků. Od
Varšavy až do Tomska, od Petrohradu až do Oděssy, všude řada
badatelů déjin ruských, spousty publikací, jež tvořily by celé bibliotheky.
Bohužel, že orientování v tomto chaosu jest velmi nesnadné. Dosud
není jediného organu, který by systematicky registroval aspoň nejdůle
žitější z toho, co se v ruské historiografii vyskytne. Každý odborník musí
práci tuto provádéti hlavně sám. Odtud utvoriti sobě úplný obraz dnešní
ruské historiografie jest věcí velmi nesnadnou.
Jako jinde, tak i zde se práce vědecká do jisté míry koncentruje.
Do nedávna hlavním středištém historické práce byla Moskva, nověji
počíná s ní nebezpečně knnknrrnvaH Petrohrade. Cn se Petrohradu ne
dostává ve starožitnostech, to přízeň vlády ruské hledí nahradit! štědrou
podporou poskytovanou vědeckým jeho sbírkám a institucím, které po
žívají daleko větších dotací nežli podobné ústavy jiných měst. Není-li
s dostatek iniciativy soukromé, dostavuje se iniciativa státní, jež dává
vznik celé řadě vědeckých ústavů a korporací, jež mají přispívati к lesku
a chloubě hlavního města. Proto Petrohrad má veliký podíl a čím dále
tím většího nabývá v duševní produkci ruského národa. Doufám tedy,
jestliže ukáži, jak asi pracuje se tam v oboru historickém, že podám
zároveň aspoň konturu historické práce ruské vůbec.
Počínám od university, neboť ta bývá obyčejně nejlepším měřítkem
vědeckých snah a práce, tam viděti lze všecky stupně vědeckého roz
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voje: organismy odumírající, bujející a pučící vedle sebe. V Petrohradě
tím spíše, že ruská akademie, jak níže uvidíme, jest něco zcela jiného
než akademie jiných zemí. Obor historický na universitě Petro
hradské u porovnání s jinými ruskými universitami má hojnost zástupců,
avšak ruská historie. specielně na ten čas právě nalézá se v jakémsi
stadiu přechodním. Jest tu mnoho mladých lidí pracujících, snažících se,
ale dosud žádné velké autority, žádného většího jména vědeckého; vše
jest ještě tak nehotovo, že jen v několika případech lze předpověděti,
jaký bude vývoj další.
Naproti tomu dějepis všeobecný může se vykázati zvučným jménem
učence evropské důležitosti, proslulého byzantologa Vasilije Grigarjeuiče
Vasiljevského, zasloužilého řádného professora. Nejslavnější dobu své
vědecké a učitelské činnosti má Vasiljevskij již za sebou. Tíha stáří
doléhá naň chorobou opětovně se dostavující, jež značnou měrou professorskou jeho činnost paralysuje, avšak v ohledu vědeckém jest duševně
neustále činný, a péro jeho pracuje neúnavně, a plody jeho stále ještě
stojí na výši vědecké. Vasiljevskij vzdělal se na západě (v Berlíně slyšel
Mommsena a Droysena, v Jeně Adolfa Schmidta) a osvojil si tam kritickou
methodu, jejíž pomocí jeho bystrý duch objasnil řadu temných otázek
historických nebo historiografických zejména *na poli dějin byzantských,
na kteréž se dostal ze studia řeckého starověku. Většina jeho spisů
jsou práce historickokritické. V tom ohledu zejména velice cení se
spis týkající se styků byzantsko-ruských „Варяго-русская и варягоангл 1йская дружина въ Константинополе XL а XII. века“, uve
řejněná г. 1874 — 75 v Журнале Министерства Народнаго Просвещетя.1) Působě v mladších letech svých jako středoškolský učitel ve
Vilně. obíral se tam Vasiljevskij dějinami litevskými, a ovoce této práce
jest velmi pěkný »Очеркъ исторш города Вильпы“ (Náčrt dějin města
Vilna) ve 2 dílech. Вильно 1872--1874. Z oboru historické geografie
a ethnografie podal zajímavou práci „Воиросъ о Кельтахъ“ (Keltická
otázka) uveřejněnou v Жур. Мин. Нар. Проев, r. 1882 — 1883. Vůbec
v časopise tomto, jehož redakce se Vasiljevskij celou řadu let účastnil,
až r. 1890 stal se sám jeho redaktorem, větší část jeho prací jest uve
řejněna.
Již dříve, ale hlavně za jeho výborné redakce, „Жур. Мин. Нар.
Проев.“ stal se skutkem časopisem historiků, a příspěvky v něm uveřej
něné náležejí k nejlepším odborným historickým pracím. „Жур. Мин. Нар.
Проев.“ byl by na nejlepší cestě státi se časopisem nejen historiků,
nýbrž časopisem odborně historickým, který by systematicky sledoval
’) Jiné důležité práce Vasiljevského: Политическая реформа и социальное
движете въ древней Греши въ перюдъ ея упадка 1869. (Magisterská dissertace).
Матер1алы для внутренней истор1н Визанпйскаго государства v Ж. Мин. Нар.
Проев. 1879—80. Визанпя и Печенеги tamže г. 1872. ОбизрЪшс трудовъ по
византийской истории (Ж. Мин. Нар. Проев. 1887—89). Изъ исторш Византш
въ 12.-BÍKÍ. Славянский сборникъ 1876, 1877.
Č. Č. Н. V.
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pokrok vědecký. Od r. 1890 jest Vasiljevskij též členem Petrohradské
carské akademie nauk a s velikou pílí, jejíž výsledky jsou méně do očí
bijící, účastní se prací vydavatelských korporací, jako jest na př. archaeografická kommisse (o kteréž níže).
Jako kritik prospíval Vasiljevskij svým universitním posluchačům
nejvíce v seminárních cvičeních, od nichž před několika lety již upustil.
Jeho výklady seminární cenily se jako výborná škola historické kritiky
a práce. Vasiljevskij vychoval si školu, jejímž vynikajícím zástupcem jest
nynější ředitel ruského archaeologického institutu v Cařihradě Fedor
Ivanovič Uspenskij, známý i u nás svojí pěknou prací „Первыя славянckíh MOHapxiu“. Vedle Uspenského vyniká Kyjevský professor Bubnov
{Письма папы Герберта какт» исторический источннкъ) a professor
Petrohradské duchovní akademie Skabalanovič (o němž níže).
Jiní dva mladší žáci Vasiljevského jsou docenty na universitě
Petrohradské, Grevs a Regel; ti svými přednáškami zastupují svého
bývalého professora, který nyní již jen 2 až 3 hodiny týdně přednáší.
Velmi zajímavé a poutavé jsou přednášky Grevsovy, obírající se
počátky středověku, zvláště partie týkající se přechodu ze starověku do
středověku. Grevs, vzdělav se vedle Petrohradu i ve Francii, přisvojil si
jisté zvláštnosti francouzské školy. Hlavními vzory jeho jsou Renan
a Fustel de Coulanges, o něž také jeho přednášky se ponejvíce opírají.
Sem náleží i jeho pěkná magisterská dissertace „Очерки no ucTopin
римскаго землевладен!яи (Črty z dějin římského statkářství) v „Жур.
Мин. Нар. Проев.“ r. 1895. Grevs jest mistr slova, v zastoupení
Vasiljevského velmi obratný ředitel historického semináře, kde nyní pro
bírají se hlavné počátky feudalismu. Tyto vlastnosti a sympathická jeho
osobnost činí jej velmi oblíbeným u posluchačů.'
Regel jest specialista v dějinách byzantských a rediguje společně
s Vasiljevským odborný časopis „Византйсюй Временникь“, r. 1894
založený. Dějinami byzantskými též obírá se ve svých universitních
přednáškách. Vedle práce o kronice Kosmově, u nás známé, vydal ne
dávno důležitou publikaci pramennou * Fontes historiae imperii Trapezuntini.«
Zcela jiného rázu nežli tito jest Nikolaj Ivanovič Karějev, professor
novověkých dějin. Jeho vynikající vlastnost jest, že není jednostranným
specialistou. Jako každý odborník i on má svůj obor, který obzvláště
pěstuje, ale nevěnuje se výhradně jemu. Prohlížíme-li velikou řadu
jeho publikací, vidíme, že duch jeho bez velikých obtíží a rozpaků po
hybuje se v nejrozmanitějších odvětvích nejen oboru historického, nýbrž
i v jiných oborech lidského poznání. Karějev vedle své vědecké práce
jest do jisté míry i publicistou a s neobyčejným zájmem sleduje běžné
denní otázky a současný rozvoj společnosti. Připomínám tu jen jeho
„Польсюя письма“, uveřejňovaná vletech 1881--1882 a 1885 v Mo
skevské revui „Русская Мысль“, jeho brožury o sebevzdělávání, jeho
listy studující mládeži, listy o dobročinnosti atd. Karějev jest jedním
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z těch ruských západníků, kteří kromě svých jistých sympathií к ostatním
Slovanům dovedou pochopiti, proč tito nechtějí se obétovati pro jedinou
slovanskou národnost, a s toho stanoviska dívá se i na polskou otázku.
Jeho názory o té věci zejména nás, pro něž je ruskopolský spor palčivým
místem národního života, mohou uspokojiti. Polská otázka zaujala Karéjeva
ve spojení se studiem polských déjin v té dobé, když byl professorem
ve Varšavě (do r. 1885). Jako professor všeobecného dějepisu míval
přednášky o dějinách polských; přednášky ty pak uveřejnil ve způsobě
malých monografií, které dosud nepozbyly vědecké ceny. Týkají se
vesměs nejzajímavějších otázek polského dějepisu, věcí, které souvisejí
s úpadkem a pádem říše polské. Jsou to práce: Очеркъ исторш реформац1Гшаго движешя и католической реакцш вь Польш!. Москва 1884
(Ve sbírce „Очерки изъ исторш европейскихъ народовъ. N. II.),
„Падете Польши въ исторической литератур!.“ Спб. 1889, „Польckía реформы XVIII. в!ка/ Спб. 1890, „Очеркъ исторш польскаго
сейма.“ Спб. 1888.,1) z nichž dva (pád Polska a sněm polský) přeloženy
byly i do polštiny. Vedle toho přeložil Karéjev do ruštiny i polské
dějiny M. Bobrzyňského.2)
Jako v otázce polské, tak v otázce ruského slavjanofilství zaujal
Karéjev stanovisko střízlivé a vědecké. Mám tu na mysli jeho recensi
Danilevského Rusko a Evropa, evangelia to ruských slavjanofilův, uve
řejněnou r. 1889 v „Русской Мысли“ p. t. „Teopin культурноисторическихъ типовъ.“3)
Karějevův zájem о rozvoj současné společnosti evropské vedl jej
ke studiu historických jejích základů, z čehož vzniklo veliké jeho dílo
„HcTopia западной Европы въ новое время“, v posledních letech vy
dávané, jehož vyšlo dosud 5 dílů. První díl vyšel již ve druhém vydání.
Obracím pozornost našeho obecenstva na tento spis Karějevův již z toho
ohledu, že člověk východní píše tu o evropském západu. Obzvláště
zajímavý jest nepochybné díl 5., jehož jsem ještě neměl v rukou, kde
Karéjev pojednává o slovanském obrození zejména na půdě dnešního
Rakouska. S velikým zájmem sledoval jsem jednotlivé partie jednající
o době po červnové revoluci ve Francii a Anglii, které Karéjev zají
mavým a poutavým způsobem svým četným posluchačům přednášel.
Jak ve svých přednáškách, tak i ve svých spisech jest Karéjev
obratný stilista francouzského rázu, který spisům jeho dodává zvláštní
lehkosti formy a stírá se spisů jeho suchý vědecký nátěr. Tu a tam
zcela patrně jeví se u něho snaha popularisovati. К tomu ostatně nese
se snaha jeho v životě praktickém. Jako jinde, tak i v Rusku tvoří
se komitety učenců za účelem popularisování vědy a vzdělání lidí, kteří
nemohli dosíci ho ve vyšších školách. Vydávají zvláštní programmy pro
') Nárys déjin reformačního hnutí a katólická reakce v Polsku. — Pád
Polska v historické literatuře. — Polské reformy 18. věku. — Nárys dějin
Polského sněmu. — Ъ Se strany Polákům nepřející byl prý Karéjev kdysi
obviňován, že si jej Poláci koupili. — ’) Theorie kulturně-historických typuv.
8*
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sebevzdélání v různých oborech vědecké práce. V Moskvě duší spolku
takového jest professor Vinogradov, v Petrohradě jedním z nejčilejších
členů tamějšího spolku a ředitelem sekce pro všeobecnou historii jest
Karějev.1)
Jeho iniciativou vznikl a za jeho předsednictví rozkvétá čilý histo
rický spolek Petrohradský („Историческое общество“), r. 1889 za
ložený. Činnost jeho jeví se hlavně v přednáškách často konaných,
které s velikým zájmem navštěvují všecky intelligentní vrstvy Petro
hradské. Všecky moderní směry západní nalézají tu svůj náležitý ohlas.
V historickém spolku a kolem osoby Karějevovy kupí se řada mladých
nadaných mužů, jejichž heslem jest práce a pokrok, v první řadě socio
logové a političtí oekonomové. Pod záštitou university (neboť historický
spolek stojí ve svazku s universitou) lze pojednávati o otázkách, jež by
i našemu konstitutionalismu se zdály nebezpečnými. Při slabém spolkovém
životě ruském a zejména Petrohradském historický spolek má veliký
význam společenský, a přednášky jeho jsou tak hojně navštěvovány, že
největší sály universitní nestačí pojmouti všech příchozích, v nichž ovšem
nejčetnéji zastoupeni jsou studenti a >kursistky< (= universitní po
sluchačky). Přednášky historického spolku uveřejňovány bývají v jeho
organu, >Историческомъ обозрЪши , Karějevem redigovaném.
Specielní obor Karějevův jest sociologie, k níž dospěl postupným
studiem zásadních otázek historiosofie Některým pracím jeho sem spa
dajícím náleží přední místo v literatuře historické. Jest to zejména jeho
doktorská dissertace „Основные вопросы философш ncTopin “ Москва
1883, a dále poslední jeho práce „Введете въ изучете сощологш *)“
(Записки историко-Филологич. Факультета имп. С. Петербурскаго
университета. Часть XLV. Спб. 1897, i zvláštní otisk). Tyto vše
obecné práce však předcházela velmi dobrá specielní bádání, jako
jest jeho magisterská dissertace „Крестьяне и крестьянсюй вопросъ
въ последней четверти XVIII. стол.“ Москва 1879 а „Очеркъ
исторш Французкаго крестьянства“ Москва 1881.
Dějiny středověku a novověku přednáší také mimořádný (extrastatutní) professor G. V.
jehož přednášky vynikají hlavně
formou. Rozsáhlá jeho bádání historická mají za předmět hlavně
dějiny baltické otázky. V Zápiskách historicko-filologické fakulty uve
řejnil jednak materiály k tomuto předmětu (Акты и письма къ исторш
балт!йскако вопроса въ XVI. и XVII. стол. L 1889, II. 1893), jednak
samo zpracování (Борьба изъ за господства на Балт1йскомъ мор!
въ XV. и XVI. стол. 1884; Балт!йсюй вопросъ въ XVI. и XVII. стол.
1544 — 1648. I. Борьба изъ за Ливоти 1893. II. Борьба Швещи съ
Польшей и Габсбурскимъ бомомъ. 30 лЪтняя Война. 1894). Práce tyto

l) Программы чтешя для самообразования. 2. vyd. СПб. 1897. — ’) Základní
otázky filosofie dějin. — Úvod do studia sociologie. — ’) Sedláci a selská
otázka v 18. stol. — Nárys dějin francouzských sedláků.
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vynikají hlavné zužitkováním bohatých švédských materiálů, hřeší však
tím, že spisovatel nezná dostatečné jazyka polského, takže polské ma
teriály zůstávají vétším dílem neužity.
Ruský dějepis má dva přední zástupce, mimořádného professora
Sergeje Fedoroviže Platonova a docenta Alexandra SergějeviČe LappoDanilevskéh». Takového významu, jako míval kdysi Bestu&ev-Rjumin
(nebo jeho nástupce Zamyslovskij\ žádný z nich sice ješté nenabyl,
avšak každý z nich v néčem se mu podobá. Platonov svými universit
ními přednáškami, jež, jsouce pečlivé sestaveny podle dosavadní literatury,
podávají nejen výsledky dnešního bádání, nýbrž i celou řadu literárních
a bibliografických vědomostí sem spadajících, Lappo-Danilevskij obzvláště
methodou svých literárních prací. V přednáškách universitních má LappoDanilevskij, jsa docentem, mnohem volnější pole, neboť nynější zřízení ru
ských universit předpisuje professoru ruské historie čisti každoročně celou
ruskou historii, čímž velice trpí jeho specielní studium. Zbývající 2 hodiny
volného času musí obraceti na praktická cvičení, kdež jest mu vystupovati
spíše passivné nežli aktivně. Historický seminář professora Platonova zá
leží hlavně ve čtení referátů o novějších historických spisech, při čemž
probírají se též prameny a literatura a nékteré otázky z doby, do
kteréž recensovaný spis spadá. Mnoho pozornosti věnuje se vnější formě
referátů. Loňského roku probíraly se takto bouřlivé doby »Samo
zvanců«, letos vůbec 16. století. Bouřlivé doby Moskevské říše jsou
předmětem specielních studií Platonova; jejich výsledkem byl kritickoanalytický spis „Древне-руссюя сказантя о смутномъ времени XVII.
в. какъ историчесюй источникъ.“ г) Спб. 1888. О ceně spisu toho
souditi lze již z té okolnosti, že byl záhy úplně rozebrán. Texty k práci
této vydala archaeografická kommisse v 13. díle své sbírky „Русская
историческая библютека“. Platonov sám jest jedním z nejplatnějších
členů této společnosti, v níž pracuje hlavně při vydávání tak důležitého,
ale tak kriticky obtížného pramene, jako jsou ruské letopisy.
Přednášky Lappo-Danilevského (pro studenty závazné) tvoří důležitý
doplněk k přednáškám Platonova. Jakožto mimořádný professor Petrohrad
ského historickofilologického2) institutu jest Lappo-Danilevskij povinen
též přednášeti celý kurs historie ruské, a jeho lithografované přednášky
představují velmi pěknou příručku nebo učební knihu, jež vyniká vy
sokým všeobecně historickým hlediskem, srovnávací methodou a syste
matikou jednotlivých proudů historických. Ve svých universitních před
náškách jeví se Lappo-Danilevskij moderním historikem -sociologem a
pěstitelem národohospodářského směru v historii. Obírá se v nich přede
’) Staroruská vypravování o bouřlivé době 17. věku jakožto pramen
historický. — ’) Historicko-filologický institut jest internát, jehož účelem jest
vychovávati budoucí učitele středních Škol, zejména klassické filology, jichž
z universit ruských neustále velmi málo vychází. Absolventi institutu mají
přednost ve státní službě před absolventy university. Professoři institutu jsou
ovšem méně svobodni nežli professoři universitní.
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vším methodologií sociálné-historických zjevů. Sem náleží jeho „Введете
въ исторпо“ nebo „Систематика соц!альныхъ явлетй“.1) Theorie pro
brané pak applikují se na příkladech z ruských dějin: „McTopin древнерусскаго хозяйства до 12. в^ка“ а „Истор1я русскаго общества
XVIII. в.«2) Měl jsem příležitost poslouchat! značnou část tohoto kollegia,
které vynikalo velikou všestranností a při ohromném materiálu, který
autor musil prohlédnout!, neobyčejnou stručností přes to, že vyplněno
jest množstvím zajímavých kulturně-historických podrobností. (Rozvoj
ruské společnosti 18. stol, představuje se na základě ©ekonomických
podmínek, které působily vznik jednotlivých společenských tříd. Vliv
výroby a rozdělení majetku na ústrojí společenské. Vliv zjevů duševních
na společnost) Pokračováním této přednášky mají býti dějiny společen
ských stavů, jich vzájemné působení a poměr jejich ke státu. Přednášky
Lappo-Danilevského obzvláště pro svůj moderní ráz těší se hojné ná
vštěvě poslucháčstva. Obliba jeho mezi studentstvem zračí se nejlépe
v tom, že volen bývá od něho za předsedu vzdělávacího a literárního
spolku studentského, jediného svého druhu, který při universitě existuje
(„Научно-литературная беседа“.8) Jest to střediště všech fakult, v němž
přednášejí se kritické a literární pokusy z velmi různých vědeckých
odvětví podle toho, co kdo má zrovna hotového, čímž ovšem celek
značně trpí, zvláště když tu a tam popřávati jest místa věcem příliš
odborným.
Kolem Lappo-Danilevského skupena jest řada mladých absolventů
universitních, nejmladší to vědecké generace historické, k nimž náleží
na př. mladý pracovník na poli českého a polského dějepisu Nikolaj
Vladimírovi? Jastrebov^ který v „Жур. Мин. Нар. Проев.“ pilně sle
duje vědeckou literaturu českou.
Hlavní literární plod Lappo-Danilevskeho jest jeho magisterská
dissertace „Организация прямаго обложетя въ московскомъ государствЪ“ 4) (Спб. 1890), spis vynikající jak množstvím materiálu po
užitého, tak i širokým rozhledem a uměleckým zpracováním. Nyní
obírá se autor jeho národohospodářskými dějinami Kateřiny II. V tom
ohledu podařilo se mu objeviti zapomenutý projekt svodu ruských
zákonů zřízený již za Kateřiny IL, o kterém letos právě vyšel spisek
„Собрате и сводъ законовъ российской iiMiiepiu составленные
въ царствовате ими. Екатерины II. Спб. 1898, který spolu s jiným,
o něco dříve vyšlým pojednáním „Очеркъ внутренней политики
императрицы Екатерины II.“ Спб. 18985) jsou předchůdci velikého
díla o vnitřních dějinách Ruska za Kateřiny II.
*) Úvod do dějepisu. — Systematika sociálních zjevů. — ’) Dějiny staroruskěho hospodářství do 12. století. — Dějiny ruské společnosti XVIII. stol. —
•) Vědecko-literární beseda. — *) Organisace přímých daní v říši Moskevské. —
•) Sbírka a svod zákonů říše Ruské sestavený za vlády Kateřiny II. — Nárys
vnitřní politiky Kateřiny II.
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V době svých universitních studií obíral se Lappo-Danilevskij
archaeologií a již tehdy podal dílo, které dosud nepozbylo ceny:
„Скиесюя древности“ r. 1887. V novější době vrátil se ke studiím
archaeologickým spisem „Древности кургана Карагоденакъ“ (r. 1893),
a četné jeho recense spisů archaeologických, uveřejňované v »Жур. Мин.
Нар. Проев.“, nasvědčují tomu, žc dosud nepřestal stopovati odborné
literatury archaeologické. Mimo to účastní se i vydavatelských prací
archaeografické kommisse při spisech právnických, zejména »piscových
knihách« (писцовыя книги), které se podobají našim urbářům.
Z ostatních docentů ruské historie nikdo ještě obzvláště nevynikl.
Spis N. D. Čečulina »Вн!шная политика Poccíh въ начал! царствовашя Екатерины II.« Спб. 1896, obírající se mezi jinými vécmi ob
zvláště i polskou otázkou, ač od university přijat za doktorskou dissertaci,
vyvolal přece odpor některých členů jejích (jako Karéjeva a Lamanského),
takže Karějev ozval se proti němu i veřejnou polemikou, v níž úplně
zvítězil, ježto dokázal, že spisovatel neznal polštiny.
Velmi vážný pracovník jest ó*. M. Stredani^ který zdá se vstupo
vali v šlépěje záhy zemřelého nástupce Bestuževa-Rjumina, professora
Zamyslovského, jenž se obíral hlavně historickým zeměpisem Ruska.
Co Zamyslovskij učinil s Herbersteinem (t. j. kriticky probral jeho
zprávy o Rusku), učinil Seredonin ve své dissertaci při Fletcherovi,
poslu anglické královny Alžběty v Rusku koncem 16. století).l) Od
pokračování v tomto směru však bylo Seredoninovi na nějaký čas upustiti, poněvadž svěřeno mu sepsání officielní historie »komitetu ministrů« 2)
k stoletému jubileu tohoto úřadu.
Docent 5* P. Senigov podal dosud kritickou práci o Novgorodských
letopisech.3) Nejmladší z docentů ól V. Růžděstvenskij objevil se teprve
loni (1897) s velmi pěknou a na rozsáhlých archivních studiích zalo
ženou magisterskou dissertaci »Служилое землевладеше въ Московскомъ
государств! въ XVI. в.«4)
Docent N Р. Lichačev má před sebou velmi nesnadný úkol při
svém studiu ruské diplomatiky, která dosud leží téměř ladem. On razí
první stezky. Odtud také obsažná a pracně sestrojená studia jeho z to
hoto oboru vyznačují se malou přehledností a srozumitelností.0)
Ke studiu ruského dějepisu velmi těsně přiléhá studium dějin cír
kevních. Professor jejich У. E. Trojickij^ přednášející obyčejně vždy jeden
kurs dějin všeobecně církevních a jeden kurs dějin církve ruské, neA) Сочинеше Джильса Флетчера >On the Russe Common Wealth« какъ
исторпч. источиикъ, 1841 v Запискахъ историко-Филолог Факультета Спб. уни
верситета i zvlášť. — *) Instituce (zvláštní rada), do jejíž kompetence spadají
věci, které nelze přiděliti žádnému stávajícímu ministerskému ressortu. —
a) О древнЪЙшемъ л!тописномъ свод! Вел Новгорода. — 4j Služebnické statkářstvo
Moskevské říše v 16. stol, v Запискахъ ист. фил. Фак Спб. 1897 i о sobě. —
Ä) Бумага и бумажные мельницы въ Poccin. 2 díly. Спб. 1891. Разрядные дяки.
Спб. 1896.
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vyniká tak literárni plodností jako polyhistorickým vzděláním a sečtlostí.
Jeho soukromá bibliotheka cení se jako jedna z prvních.
V řadě požadavků, které se absolventům historicko-filologických
fakult při zkouškách předpisují, stojí také znalost dějin slovanských
národů, avšak po celý čas svých studií dozví se posluchač právě z to
hoto oboru nejméně, ač právě veliká říše slovanská této věci mohla by
si všímati nejlépe. Avšak dosud nedospěly věci v Rusku ani tak daleko,
aby pro tento předmět zřízeny byly zvláštní kathedry. Dějiny Řeků a
Římanů, kteří přece mají pro ruskou kulturu daleko podřízenější význam
nežli pro evropský západ, přednášejí se od odborníků, pro středověk
římsko-némecký setkáváme se dokonce i s autoritami prvního řádu, ale
dějiny slovanských národů jsou pouhým přívěskem slovanské filologie,
která vůbec sobě usurpuje lví podíl slavistiky. Zdá se mi, že valná
část rozhodujících kruhů ruských nenaučila se ještě dívati se na ostatní
Slovany jinak než na zjev méně cenný, nežli byli Řekové a Římané. Ostatní
Slované bez toho jsou odsouzeni к zahynutí, a proto nezasluhují ani té
pozornosti jako mrtví Řekové a Římané. Dějiny Slovanů přednášejí a
jimi se obírají větším dílem neodborníci, filologové. Proto jsme v tomto
oboru neustále ještě v počátcích. Podle mého názoru, má-li se zde státí
nějaký krok ku předu, zejména v srovnávacím studiu institucí slo
vanských. musí nastoupiti důsledná methoda retrospektivní, která i jinde
se osvědčila, а к tomu povolán jest v první řadě odborný historik slo
vanský. Ale kde ho vžiti, když se takoví nevychovávají?
Výjimečně přece vyskytují se slavisté-historikové, kteří však při
dnešním zřízení ruských universit nemohou si vychovati školu.
Mám tu na mysli zejména jednoho z nejproslulejších slavistů-historiků ruských, Vladimíra Ivanoviče Lamanského. Říci o Lamanském
slavista-historik jest velmi málo - a oceniti mnohostrannou činnost to
hoto ruského učence, к tomu nedostává se mi sil. U nás znám jest
Lamanskij hlavné jako politik, jakožto jednostranný slavjanofil. Dlužno
však míti na zřeteli, že Lamanskij nebyl nikdy celým přívržencem jed
noho směru, že byl vždycky svůj; že ve svém životě prodělal mnoho
fasí v nazírání, dávaje se vésti více citem nežli chladným rozumo
váním. Dnes na př. Lamanskij, jak se mi zdá, není již tím, čím býval
ještě před 10 lety. Dnes by nás již nechtěl prodati Němcům, v nichž
vidí největšího nepřítele Ruska proti všeobecnému mínění ruskému, jež
nejvíce bojí se Anglie. Přese všecky své osobní libůstky, politické ná
zory a projekty ve vědě Lamanskij zůstává vědcem. Nedávno v Petro
hradské universitě hájil svou historickou dissertaci známý professor jedné
ruské university. Práce byla ne tak vědecká jako tendenčně protipolsky
vlastenecká — Lamanskij byl jedním z nejvážnějších a nejpřísnějších
odpůrců jeho při veřejné disputaci. Dobu plodné činnosti spisovatelské
má dnes Lamanskij již, jak se zdá, za sebou, avšak čilý jeho duch stopuje
vše to, co dříve začal, tedy jak běhy politické, tak rozvoj literatury
svého oboru. Mluvívá se obyčejně o škole Lamanského. Rozumíme-li
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školou jistý vědecký směr nebo methodu, pak o škole Lamanského ne
můžeme mluviti, neboť za žáky jeho počítají sebe lidé z nejrůznějších
táborů, zbytky slavjanofilů i jejich protichůdci. Lamanskij nebyl tak
učitelem jako spíše povzbuzovatelem, spiritus movens svých žáků, jež
nabádal к práci, ponechávaje jim úplnou samostatnost, což činí až dosud.
Při ohromných vědomostech a úžasné sečtlosti Lamanského nejen ve
slavistice, nýbrž i v jiných oborech (na př. ve filosofii, geografii a p.)
jsou impulsy jeho věc neocenitelná, a stal-li se vůbec nějaký pokrok ve
studiu slavistiky v Rusku, náleží Lamanskému z toho největší díl zásluhy.
Všecko takořka studium české historie a literatury i hlavně husitství
a bratrství, zejména Chelčického a Komenského) v Petrohradě i jinde
vyplývá z iniciativy Lamanského. Podle mladších obzvláště soudě, vy
nikají žáci jeho náležitým porozuměním a dostatečnou znalostí našeho
historického rozvoje i nynějšího našeho postaveni, jakož i důkladnou
znalostí literatury předmětu.
Za mladších let svých býval Lamanskij mnohostranně činný, takže
se na škodu své literární činnosti roztřišťoval. Znám jest jeho veliký
význam politický, jeho působení jakožto člena Slovanského dobročinného
spolku. Nicméně téměř všecky spisy jím vydané mají značnou literární
cenu. Ovšem ku poznání Lamanského celého nestačí uvésti dva neb
tři důležitější. Bylo by potřebí projiti celé serie časopisů »Славянский
Сборпикъ« (od r. 1875) а »ИзвЬспя славянскаго благотворительна™
общества«. Z vědeckých spisů jeho vytýkám jen magisterskou dissertaci,
neobyčejnou erudicí vynikající: »Объ историческомъ изучена грекославянскаго Mipa въ ЕвропЪ« (г. 1870), a jednu z posledních jeho
edicí: »Les secrets d’Etat de Venise et les relations de la république
ä la fin du XV. siěcle avec les Grecs, les Slaves et les Tures. Documents,
extraits, notices, études.« St. Pétersbourg. 1883.
V posledních letech soustředúje se vědecké studium Lamanského
v zeměpisném spolku Petrohradském, jehož organ „Живая старина^
od r. 1890 Lamanskij rediguje, uveřejňuje v něm své články z oboru
ruské ethnografie. Mimo to připravuje spis o dějinách Slovanů (asi dvoj
dílný).
Z ostatních slavistů jen professor Soiolevskij má bližší styk s hi
storií tím, že přednáší slovanskou palaeografii, jejímž vlastním zakladatelem
v Rusku pokládati dlužno f Srezněvského. Kdo v tomto ohledu chce
prospěti, musí vedle spisů Srezněvského navštěvovati a studovati uni
versitní přednášky Sobolevského. Vedle toho do oboru ruské historie
spadají znamenité práce professora ruského jazyka a literatury Ždanova
o ruském národním eposu. Z poručení fakulty přednášejí v zastoupení
Lamanského, který již dávno vlastně má vyslouženo, dějiny slovanské
docenti Syrku a Łoś^ kteří jsou odborní filologové (Łoś více literární
historik polský). Stanislav Ptaszycki^ který má vynikající místo v lite
rární polské historii, býval úředníkem při t. zv. litevské metrice, nežli
byla převezena z Petrohradu do Moskvy.
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Pro studium dějepisu na universitě Petrohradské má důležité místo
ještě professor ruského práva na fakultě právnické Vasilij Ivanovič
Sergějevič, rektor university, který se vyznačuje zvláštními názory
o ruské historiografii. Historikové ruští počítají jej k t. zv. právnické
škole ruské historiografie (Solovév, Kavelin, Čičerin). U nás známy jsou
jeho výborné práce: '„PyccKÍfl юридичесюя древности“. L 1890, II.
1893, Спб. i) Hlavní jeho snahou jest ukázati všeobecně evropské základy
ruského práva. Kromě spisu právě jmenovaného vyloženy jsou zásadní
jeho názory a bádání ve spise я.1екцш и изел-Ьдовашя по истории
русскаго права“ z г. 1883. Vedle svého vědeckého postavení jest
Sergějevič výborným professorem, těšícím se značné popularitě student
stva. Přednášívá obyčejně dějiny ruského práva až do 18. století a
parallelně s tím probírá v jiné přednášce dějiny nejstarších pramenů
ruského práva. Poněvadž je v plné životní síle mužného věku, lze od
něho ještě mnoho čekati.
Dějiny práva ruského v době císařství přednáší žák Sergějevičův
Vasilij Nikolajevič Latkin, Jako Sergějevič obíral se hlavně věčem, tak
Latkin zase podobnou pozdější institucí, t. zemskými sněmy („Земсюе
соборы древней Руси сравнительно и съ западно европ. представи
тельными учреждешями“ 1885), a vydal k tomu příslušné materiály
„Матер1алы для исторш земскихъ соборовъ XVII. стол.“) Mimo to
vydal r. 1888 „Лекцш по внешней исторш русскаго права“. Od
г. 1894 rediguje „Журпалъ Спб-скаго юридическаго общества“.
Na fakultě východních jazyků působí vynikající historik-archaeolog
Nikolaj Ivanovič Veselovskij, který ve svých četných literárních pracích
obírá se historickými styky Ruska s Asií, zejména pak s Persií. Ostatek
věnuje se téměř úplně východní archaeologii. Za účelem těchto studií
konal r. 1884 cestu do Turkestanu. Nyní obírá se starožitnostmi skythskými, jichž vykopávání velmi rychle postupuje. Většinu jeho prací
z tohoto oboru lze nalézti v „Отчетахъ Археологической комисш“
a v „Запискахъ восточнаго археологическаго общества“.2)
Našim theologickým fakultám odpovídají v Rusku zvláštní duchovní
akademie, jež vzdělávají lidi, kteří chtějí se věnovati stavu duchovnímu.
U porovnání s našimi theologickými fakultami a semináři vládne v ruských
duchovních akademiích daleko svobodnější duch. Jednak sama pravo
slavná theologie jako nauka vede si mnohem svobodněji, podpírajíc svou
methodu hlavně spisy protestantskými, jednak i professoři náležejí větším
dílem stavu světskému. Avšak čistě vědecké snahy jen výjimkou mají
zástupce na duchovních akademiích. Odtud časté případy, že professoři,
kteří nezdají se buď svými spisy nebo přednáškami působiti v zájmu
pravoslaví, bývají odstraňováni. Tudíž i vědecké práce vycházející
l) Ruské právní starožitnosti. — Odkazuji zde na referáty Kadlcovy
o spise tomto v Č. Č. M. a na »Několik kapitol z oboru slovanského práva«
v Osvětě r. 1894. — 2) Zprávy archaeologické kommisse. — Věstník východní
archaeologické společnosti.
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z duchovních akademií bývají valnou měrou tendenční. Petrohradská
duchovní akademie jest náležitě opatřena historiky; jsouť tu professoři pro starověk (1), všeobecný dějepis novověký (1), všeobecný cír
kevní dějepis (1), pro ruský církevní dějepis (1), pro dějiny slovan
ských církví (1) a pro ruský dějepis (1). Z těch pro védu historickou
mají význam jen někteří. Vasilij Vasiljevič Bolotov (přednášející vše
obecné dějiny církevní) obírá se hlavně církvemi východními staré doby.
Zná výborně východní jazyky. Nejlepší jeho pracę měla za předmět
učení Origenovo o sv. Trojici; celá řada menších jeho článků nalézá se
v časopise vydávaném Petrohradskou duchovní akademií „Хриспянское
MTenie“ (vych. od r. 1821). Nikolaj Aíanasěvič Skabalanovič* žák Vasiljevského (viz shora) (professor všeobecného dějepisu), vynikl znamenitou
prací: „Визант!йское государство и церковъ въ XL bíkí“, jež však
způsobila mu nelibost některých členů akademie, jsouc málo pravoslavná.
Dále professor ruských dějin církevních Pavel Fedorovič Nikolaevskij
pracuje hlavně o dějinách těchto v 17. století („Изъ сношетй Poccin
съ Востокомъ въ XVII. Bticfe. Спб. 1882“. „Жизнь IlaTpiapxa Никона
въ ссылка“ . . . Спб. 1886.). Ivan Savič Palmou professor dějin slo
vanských církví, znám jest dostatečně v naší literatuře historické svými
pracemi o husitství. Vedle prací z českých dějin obírá se studiem historie
i nynějšího stavu slovanských církví na poloostrově Balkánském; články
o nich uveřejňuje v časopisech: „Христ1янское чтете“ а „Церковный
ВЪстникъ*. Professor ruských dějin Žukovič obrací se hlavně ke studiu
církevních dějin polských, zejména dějin unie Břestské. Známa jest jeho
práce z většího dílu kompilativní гКардиналъ Гоз1й и польсская церковь
его времени“ (г. 1882).
Ke vzdělávacím ústavům, о nichž byla řeč, druží se dále archaeo.logický institut Petrohradský. Ústav tento vznikl z dosti skromných sou
kromých prostředků nadšeného pracovníka a mecenáše ruského dějezpytu N К Kalačova. Na 2. archaeologickém sjezdě v Petrohradě
r. 1871 1) Kalačov četl pojednání o špatném stavu ruských archivů a
docílil toho, že sjezd se zasazoval u vlády o zřízení zvláštní archivní
kommisse, jež by se starala o vše, co souvisí se zřizováním archivů a
vůbec přechováváním listin. A skutečně již r. 1873 zřízena archivní
kommisse, jejímž předsedou a hlavním pracovníkem byl sám Kalačov až
do své smrti (1885). Kommisse tato obírala se mezi jiným pilně i otázkou
odborného vzdělávání archivářův. Byla toho názoru, že jest potřebí dvou
institucí, jedné, jež by připravovala specialisty, druhé, v jejíchž rukou by
spočívala administrace všech archivů. Vládě předložen posléze projekt
státního archaeologického institutu, který měl odpovídati francouzské

J) Slovo archaeologie má v Rusku mnohem širší význam nežli u nás.
Archaeologický sjezd z r. 1880 rozdělil celé pole archaeologické na tato od
dělení: 1. Prvotní starožitnosti, 2. starožitnosti pohanské a mohamedanské,
3. památky křesťanské, 4. památky umění literních a výtvarných, 5. památky
jazyka a písma, 6. linguistika, 7. historický zeměpis, 8. národopis.
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»Ecole des Chartas«. Když vláda nenacházela s dostatek peněz na to,
Kalačov odhodlal se zříditi ústav podobný z vlastních prostředků s po
mocí soukromých sbírek. R. 1878 (v lednu) institut otevřen, a teprve
po 8 letech dostalo se mu nepatrné podpory vládní (6000 rublů), která
teprve loni zvýšena byla na 18.000 rublů.
Vzdělávání budoucích archivářů děje se jednak přednáškami, jednak
praktickým zaměstnáním posluchačů v archivech. Celá řada ruských
archivů veřejných i soukromých dostala se do pořádku prací členů
archaeologického institutu. Kalačov sám zřídil při institutě zvláštní
archiv, v němž by ukládány byly obzvláště archiválie, kterým jinde by
hrozilo nebezpečí zničení. К tomu přimělo Kalačova bezohledné zničení
cenných archiválií, které provedeno bylo v některých archivech depar
tementu říšských statků. Vedle toho má institut pěknou bibliotheku a
museum starožitností (skládající se z oddělení předhistorického, církev
ního a numismatického).
Starožitnosti vedle archivního vzdělání jsou nejdůležitějším studijním
předmětem archaeologického institutu. Studium samo má programm velice
široký. Přednáší se: 1. Nauka o archivech s praktickými cvičeními
(rozbor archivu, sestavování lístkového katalogu, inventáře a p.). 2. Palaeografie všeobecná a ruská s praktickými cvičeními. 3. Numismatika.
4. Metrologie. 5. Archaeologie všeobecná a starověká východní. 6. Právní
starožitnosti. 7. Církevní starožitnosti. 8. Polsko-litevské starožitnosti.
9. Slovanské starožitnosti. 10. Ruská diplomatika.
Řádnými členy institutu bývají absolventi vyšších škol — nejen
již absolvovaní posluchači historie — mimořádnými každý člověk s ja
kýmsi vzděláním. Kurs studijní jest bezplatný a trvá d.vé lét-u Kdo chce,
podrobuje se pak odborným institutním zkouškám a, obdrží-li vysvědčení,
stává se řádným členem institutu, ostatní pak mimořádnými členy korrespondenty. Přednášky dějí se ráno (10—12), к čemuž jako doplněk připínají
se večerní praktická cvičení a čtení referátů ve veřejných schůzích jednou
za měsíc konaných. *) Pro poznání archivů a bibliothek konají se letní
exkursy. Institut má svůj vlastní tiskový orgán, v němž se uveřejňuje
kronika institutu, historické materiály a práce o starožitnostech. Předními
přispěvateli jsou ovšem členové institutu. Vydával se nejprve „Сборникъ
арх. института“, nyní pak „ВЪстникъ apxeoxoriii и ucTopiw“, který
z nedostatku prostředků vycházívá velmi nepravidelně.
Nedostatečné finanční prostředky jsou také hlavní příčinou, proč
archaeologický institut není tím, čím měl býti podle intencí svého zakla
datele. Většina učitelů jeho jsou jen výpomocnými učiteli tohoto ústavu,
majíce své hlavní zaměstnání na ústavech jiných.
Ředitelem archaeologického institutu stal se nedávno nadaný badatel
v oboru archaeologie, zejména církevní, M. V. Petrovskiy člen archaeoTěchto účastní se nejen posluchači, nýbrž i skuteční členové institutu,
tedy absolventi.
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logické kommisse a archaeologického spolku v Petrohradě, u něhož lze
očekávati, že se mu podaří institut povznésti. Studovav církevní staro
žitnické památky v Římě (po katakombách), ve Florencii, v Paříži a j.,
vydal r. 1880 „Происхождеше древне-христианской базилики“. Po té
oddal se výhradné studiu starožitností byzantských a studoval za tou
příčinou v Cařihradé, na Athoné, v Soluni, Římě a Paříži. Četné práce
jeho v různých časopisech uveřejňované mnoho osvětlily v době staro
věku křesťanského. R. 1893 vydal znamenitý spis „Евангел!е въ памятникахъ иконограФШ, преимущественно визанпйскихъ и русскихъ“.
Jest professorem archaeologického institutu téměř od jeho počátků, vy
nikaje znamenitým způsobem přednášek a velikou erudicí.
Institut archaeologický má značnou zásluhu v tom, že od doby
svého vzniku zřídil již celou řadu provinciálních archivních kommissí,
které svými vydáními obohatily místní dějepis, zřídily archivy a staro
žitnická musea (na př. v Kaluže, Kostromě, Niž. Novgorodě, Rjazani atd).
Veliká vada institutu však záleží v tom, že dosud není ústavem
státním, tudíž že svým absolventům nemůže zaručiti pevného postavení.
Následek toho jest, že přichází do něho mnoho dilettantů, bez dosta
tečné přípravy; na př. pensisté z dlouhé chvíle jej navštěvují, lidé z nej
různějších oborů zaměstnání — tím trpí ti, kdož by jinak měli upřímnou
vůli a snahu vzdélati se důkladně.
Obracím se od ústavů vzdělávacích k vědeckým společnostem a
korporacím. Nejvyšší autority vědecké zvykli jsme na západě viděti
v akademiích, avšak císařská ruská akademie nauk v Petrohradě celou
svojí minulostí jest něco jiného. Petr Veliký, vštěpuje svým Rusům zá
padní kulturu, byl by rád paradoval již i s výsledky této kultury,
byl by rád měl také nějakého autoritativního představitele ruské vědy,
jako viděl v Paříži. Poněvadž však jí ještě nebylo, proto měla ji prozatím
nahráditi véda německá, jíž měl připadnouti zároveň úkol vychovávací.
Podle návrhu sestaveného r. 1724 osobním lékařem Petrovým Blumentrostem měla akademie býti spíše jakousi universitou nežli akademií.
První akademikové, větším dílem Němci, a to ne právě přední důleži
tosti, byli povinni sestaviti učebnice pro učící se mládež a každodenně
hodinu přednášeti svůj odborný předmět. Každý z nich měl připraviti si jednoho nebo dva chovance (z domácího obyvatelstva), kteří měli
pak po nich zaujmouti jejich místa. O něco později (1747) akademie tato
rozdělena byla na akademii a universitu, a při universitě jako přípravka
zřízeno první ruské gymnasium ; počet jeho žáků, kteří postupem času
měli se státi akademiky, ustanoven na 30 ročně. Akademikové byli po
vinni vedle své paedagogické činnosti vykonávati vše, k čemu vláda
jejich odborných vědomostí potřebovala. Za tím účelem též Kateřina II.
akademii podřídila přímo panovníku, a svěřen dohled na ni zvláštní kommissi. Za Alexandra I. (r. 1802) vyjádřen účel akademie takto: Vypiso
vali z cizích časopisů zprávy o pokroku řemesel, umění a zemědělství,
překládali je do ruštiny a uveřejňovali. Jedním z důležitých úkolů
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vládou akademii uložených bylo (již kone. 18. stol.) sestavování země
pisného atlantu říše Ruské. Vedle toho méla sbírati i historický materiál,
ale při praktické potřebě vždy více v akademii převládalo pěstování
věd přírodních a mathematických. Vše, co se týkalo ruské historie, na
lézalo více místa a porozumění v později zřízené (r. 1783) »rossijské
akademii«, která r. 1841 spojena s akademií nauk jakožto zvláštní »oddělení ruského jazyka a slovesnosti«. Nyní dělí se celá akademie na
tři oddělení: fysicko-mathematické, oddělení ruského jazyka a slovesnosti
a na oddělení věd historických a filologie. Členové akademie jsou stát
ními úředníky s určitým platem (3000 rublů ročně), a bývají jimi
jmenováni druhdy i lidé nedosáhnuvší ještě výše svého vědeckého vý
voje, lze-li se od nich nadíti, že budou moci pracovati. Hlavním úkolem
ruských akademiků jest, aby spíše pracovali sami, nežli byli soudci jiných.
Na jakosti členů Petrohradské akademie záleží proto též ráz jejich
publikací. Poněvadž jak v 2. tak 3. oddělení převládají filologové, proto
v publikacích akademie dějepis zaujímá místo jen podřízené.
Vlastní historie, zvláště ruská, větší platnost zjednává si v publi
kacích oddělení ruského jazyka a slovesnosti, ve »Sborníku« a »Věst
níku«,1) zejména co do ruské literární historie a historiografie. Stav
osob tohoto oddělení vykazuje také několik zvučných jmen. Vedle
Vatroslava Jagiče dlužno jmenovati místopředsedu Leonida Nikolajeviče
Majkova^ vynikajícího literárního historika ruského, autora pojednání
„О былвнахь Владимировскаго цикла“ (r. 1863), v níž on první po
stavil se na historické stanovisko při posuzování ruských bylin. Ruský epos
podle něho jest věrný ohlas ruského života, v bylinách cyklu Vladimírova
odráží se obraz Kyjevské Rusi.
Vedle Majkova jedním z nejpřednějších členů tohoto oddělení jest
Nestor ruských literátů a politiků, skutečný státní rada, ředitel světo
známé veřejné bibliotheky Petrohradské Afanasij Fedorovič Býčkov, žák
Pogodinův. Vlastní význam Byčkovův záleží více ve vedení, iniciativě a
velikých odborných vědomostech nežli ve vlastních jeho literárních
pracích, ačkoliv vydaná jím „Письма и бумаги Петра Вел.“ (I. 1688 až
1701, II. 1702—1703), Спб. 1887 а 1889 přispěla velice ku poznání
doby přetvořování Ruska v novověký stát evropský. Jako mladý a ne
obyčejně obratný člověk musil se Býčkov obírati z poručení vládního
věcmi, které vyžadovaly veliké píle a rozhledu, přinesly mu jméno
státníka a vysoké veřejné postavení, ale do jisté míry oloupily jej
o jméno velikého literáta. Od r. 1850 súčastnil se vydávání velmi dů
ležitého pramene, pocházejícího z 2. oddělení vlastní carské kanceláře,
tak zv. „Дворцовыхъ разрядов!»“ (1612- 1701 — 4 díly), načež
spolupůsobil i při pracích kodifikačních a pracích týkajících se projektu
nového zákonodárství (za Alexandra II.). Velkou zásluhu má Býčkov
J) „Сборннкъ отдЪлешя русскаго языка u словесности“ а >Изв1ст1я отдЪлгюя русскаго языка и словесности".
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jakožto ředitel veřejné bibliotheky o její uspořádání a celé řízení. Jeho
veliký védecký význam jeví se nejlépe tím, že jest předsedou nebo
místopředsedou různých vědeckých korporací (na př. místopředsedou
carské historické společnosti, předsedou kommissc pro rozbor a popis
archivu svátého synodu) a, ač kmet již osmdesátiletý, vyniká velikou
čilostí ducha a neúnavnou pílí.
Jiný důležitý veterán v oddělení tomto jest Fedor Ivanovič Buslajev,
bývalý professor Moskevské university, jehož literárně-historické práce
náležejí mezi základní spisy ruské literární historie. Jsou to hlavně jeho
„Историческая христомат!я церковно-славянскаго и древнерусскаго
языковъ (Москва 1861)“ a pak řada monografií týkajících se ruské
národní poesie a umění, vydaných pod jednotným titulem „Историчесюе
очерки русской народной словесности и искуствъ“ ve 2 velkých
dílech (Спб. 1861).
Jiný vynikající literární historik 2. oddělení jest Alexander Nikolajevič Veselovskiy jehož hlavním předmětem jsou obšírná bádání z dějin
literární výměny mezi východem a západem. Byzantská říše podle něho
jest tu prostředníkem S tím souvisí i jeho bádání o ruském eposu
i o eposu vůbec.x)
Velmi výdatného a talentovaného pracovníka získalo 2. oddělení ve
svém nejmladším členu, v Alexěji Alexandroviči Sachmatovu* někdy do
centu slovanské filologie v Moskvě. Pod jeho vrchní redakcí vydává
nyní ohromný slovník ruského jazyka, který slibuje býti jedním z nej
větších a nejlepších jazykových pokladů. Vedle toho dostal se Šachmatov
na velmi vděčné, ale dosud málo vzdělané pole ruské historiografie,
v němž v popředí stojí hlavně otázky týkající se původu a rozvoje roz
sáhlé ruské annalistiky, kde bude nutno celou věc systematicky prostu
dovat! s daleko většími obtížemi nežli při annalistice německé. Řada men
ších monografií Šachmatova obírá se znovu otázkou >Nestorovskou«, toli
krát již ventilovanou. Avšak Šachmatov přehlíží zároveň celou osnovu ne
smírně spletitých a téměř na každém kroku zásadních otázek ruské
historiografie vůbec a annalistiky zvlášť. Jakkoliv polemika E. Sčepkina
(v Archivu f. slavische Philologie Bd. XIX.) ukázala, že Šachmatov neřekl posledního slova, přece práce jeho přinesly tolik nových, originelních,
důmyslných i pracnou četbou a srovnáváním textu získaných názorů a
vývodů, že práce Šachmatova budou tvořiti novou aeru ve studiu ruské
historiografie.2) Jest naděje, že Šachmatov nepřestane v počátcích svých
mnohoslibných studií a že během času podá kardinální nějaké dílo
v tomto ohledu.3)
!) Заметки и сомнкиш о сраиниплыюмъ изучснй| среднев!коваго эпоса
v Ж. М Н. Проев. 1848 а Южнорусская былины v Заппскахь 2. отд. Ак. Наукъ
1881—1885. — Ъ Doufám, že svým časem bude mi možno o pracích
těchto blíže pojednati. — 3) Dosavadní práce jeho sem spadající jsou: Ни
сколько словъ о Нссторовомъ житш св. Оеодошя. Спб. 1894. О начальномь
Кювскомъ л1тописномъ свод! I.—III. Москва 1897. Житю Антош я и печерская
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Třída historicko-filologická neměla dlouho své zvláštní publikace,
nýbrž uveřejňovala své věci ve všeobecné publikaci „Записки“, kdež
však téměř úplně pánem byly články přírodovědecké a mathematické,
psané větším dílem jazykem německým. Teprve od r. 1895 vydává se
filologicko-historické oddělení »Zápisek«, ale dosud nelze registrovali
pojednání spadající úplné do historie. Z členů tohoto oddělení není také
kromě Vasiljevského (o němž výše byla řeč) nikdo opravdový historik.
Vašilij Pavlovič Vasiljev jest spíše ethnograf-orientalista. Potřeby státní
snad jsou toho příčinou, že ve třídě této jest orientalistu několik.
Vasilij Vasiljevič Latyšev^ klassický filolog a archaeolog, vyniká
v oboru řeckých inskripcí, jichž veliké množství v Kavkaze a na po
břeží moře Černého sám zbádal a vydal pod názvem: »Inscriptiones
antiquae orae septentrionalis Pontis Euxini graecae et latinae« (I. díl
r. 1885). Díl II. (r. 1890) obsahuje inskripce císařství Bosporského, a
o ně opírá se „Крапай очеркъ ncropin Воспорскаго царства“ (1890),
kteréžto oba spisy byly velmi příznivě svého času od znalců přijaty. Na
základě těchto studií pak spočívají dále pěkná bádání Latyševa o dě
jinách a politickém ústrojí řeckých kolonií na sev. pobřeží Černého
moře. Jest to zejména jeho doktorská dissertace „ИзслЪдовашя объ
HCTopiu и государственномъ cTpot города Олбш“ (1887). Nová jeho
bádání ohlašují se pak menšími články a materiály uveřejňovanými
v Zápiskách archaeologického spolku Petrohradského („Записки ими.
археологическ. общества“). Připravuje se třetí díl řeckých a latinských
inskripcí.
Z mimořádných členů akademie nemůžeme pominouti mlčením bibliothekáře akademické knihovny (znamenité) Arista Aristoviče Kuniką a se
kretáře akademie generála Nikolaje Fedoroviče Dubrovina. Kunik zemřel
počátkem února t. r. jako stařec 851etý. Jeho jméno bude vždycky
jmenováno, kdykoliv bude se mluviti o palčivé kdysi otázce VarjagoRusů, neboť on první při studiu tomto užil historicko-genetické methody
linguistické.J) Vůbec v staré historii a ethnografii ruské a v dějinách
styků byzantsko-ruských práce jeho náležejí k nejdůležitějším.
Dubrovin^ bývalý gardový dělostřelecký důstojník, jest historikem
vojenským. R. 1868 kommandován byl k hlavnímu štábu k vůli vojenskohistonckým pracím, od r. 1891 jest členem akademie, od r. 1893 jejím
sekretářem. Od počátku let sedmdesátých jest Dubrovin literárně činný
a podal celou řadu cenných monografií a edicí, jako jsou: „HcTopifl
войны и владычесгва Русскихъ на Кавказ^“ 1885 — 1888, „Пугачевъ
и его сообщники“ 1884, „Матер1алы для исторш Кримской войны“
(1871 — 1875), „Отечественная война въ описахъ современников!»4
1890. Velikou důležitost má vydávání spousty materiálů náležejících do
л!топись (Ж. M H. Пр. 1897). ДревнЪйппя редакщп понести временныхъ л!тЪ
(Tamtéž). К1свопечерс1ип патсрнкъ и печерская лЪтопнсь I. - II. Спб. 1897.
Отзывъ о сочниеши Eugen ŠČefkin »Zur Nestorfrage« Спб. 1898. — г) »Die
Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slaven« (1844).
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doby Petra Velikého a do prvních let po jeho smrti ve »Sborníku
ryské historické společnosti« (Сборникъ руескаго историческаго об
щества. Томы: 35. 56. 63. 69. г. 1886—1889): „Доклады и при
говоры Правительств. Сената при Петр! Вел., Протоколы, жур
налы и указы Верх, тайнаго сов!та“ 1720—30 гг. a ještě větší
„Сборникъ истории. матер!аловъ извлечепныхъ изъ архива собств.
Его И. В. Канцеларш« (Спб. 1889).
Petrohradská akademie nauk hned ve svých počátcích neodpoví
dala nadějím, které v ni od Petra Velikého a Kateřiny II. byly kladeny.
Co se dotýče studia historického, vyvíjelo se větším dílem mimo
akademii. Akademie nevykonala ani to, co podle svého tehdejšího rázu
bylo by jí plným právem náleželo, totiž systematické vydávání pramenů
ruských dějin. Hrabě N P. Риумапсои- (známý mecenáš ruské vědy)
složil v akademii 25.000 rublů na vydávání ruských letopisů, avšak
peníze zůstaly ležet. Teprve po letech podařilo se historikovi P. N. StrojevU) spolupracovníku Rumjancova ve sbírání historických materiálů,
získati od akademie podporu k podniku, v němž mu připadla hlavní
úloha. Tak to, co jinde o mnoho let později začali, v Rusku již ku konci
let 20tých našeho století stalo se skutkem. Vysvětluje se to tím, že
věci se chopil nadšený člověk, který v tom viděl i část svého životního
úkolu. Také po jeho smrti dílo jeho značně pokleslo a neprovedeno
v tom směru, jak on je zamýšlel. Podle jeho plánů mělo se provésti
systematické a co nejdůkladnější prohlédnutí rukopisných sbírek všech
klášterů, kostelů i duchovních škol, a sbírky ty měly býti podrobeny
co nejdůkladnějšímu rozboru a« popisu. Strojev sám představoval si úlohu
tu daleko snadnější, nežli byla ve skutečnosti. Nicméně během 6 let
1829—1834 přes veškery nesnáze, jež se mu stavěly v cestu, prohlédl
pouze se dvěma pomocníky 200 bibliothek a archivů severního a střed
ního Ruska. To jsou počátky t. zv. archaeografické kommüse* o jejíž zří
zení se Strojev* staral. Definitivně zřízena byla kommisse tato teprve
r. 1837 statutem z 18. února, a to při ministerstvě osvěty, jemuž jest
podřízena. Jedna část úkolu jejího připomíná úkol rakouské archivní
rady — jest to do jisté míry orgán dozorčí, ač později pro to, pro co jest
u nás archivní rada, zřízena jiná archaeologická kommisse (o ní viz níže).
Archaeografická kommisse pokračovala v úkolu, který jí zanechal po sobě
Strojev, t j. v revisi bibliothek a archivů. Vedle ruských archivů hle
děno zjednati si přehled toho, co se nalézá pro dějepis ruský i v cizo
zemských archivech, a v té příčině mnoho udělali muži velmi zvučných jmen,
jako Turgenév, Golovackij a Solověv. Hlavní úkol však archaeografické
kommisse, úkol, za kterým byla zřízena, a který přirozené byl by připadnouti měl podle toho, co svrchu řečeno, akademii nauk, byl jiný: t. vy
dávání materiálů sebraných »archaeografickou expedicí« (t. j. výpravou
Strojevovou) a vůbec pak historického materiálu včetně do r. 1700.
Podle svého statutu má archaeografická kommisse vydávati: 1. práce
z oboru slovansko-ruské literatury hlavně obsahu historického; tedy zeĆ. Č. H. v.
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iména letopisy, kroniky, rodopisné knihy a p., 2. státoprávní akty, na
př. listiny, zákony a urbáře (писцовыя книги) atd. Jakožto společnost
vydavatelská zasluhuje archaeografická kommisse jednoho z prvních míst
v evropské literatuře historické. R. 1896 vydala kommisse katalog svých
vydání čítající 96 stran („Подробный каталогъ издашй археографи
ческой kommhccíh министерства народнаго просвищет« вышедшихъ
въ св1тъ съ 1836 до 1896 года.“ Спб. 1896). Z 59 souborných čísel
katalogů vytknu zde pouze nejdůležitější vydání sbírek:
1. „Полное собрате Русскихъ ЛЪтописей“ — dosud 16 dílů
in folio s velmi pěknými ukazateli. Prvních šest dílů vydáno pod vrchní
redakcí A Ä Byčkova.
2. „Русская дотацией въ отдйльныхъ издашяхъ“ — jsou to
zvláštní otisky nejdůležitějších ruských letopisů, jako kodex Laurentijský
(„Летопись по лауренпйскому списку“ ), Ipatijský, Novgorodský letopis
podle kodexu synodálního a 2. a 3. letopis Novgorodský.
Vedle toho t. zv. Nestor z prvních tří jmenovaných kodexů vy
dán zde i fotograficky.
3. „Акты историчесюе“, „Допольнеше къ актамъ исторпческимъ“
ve 12ti dílech.
4. „Русская историческая библиотека“ — čítající 15 velikých svazků
— obsahující, větším dílem memoirové a listinné prameny k dějinám
Ruska 16. a 17. století.
5. Historica Russiae monumenta se Supplementem, obsahující akty
čerpané z neruských archivů a vydané Turgeněvem.
6. Vydání spisů cizinců o Moskvě píšících, jako Massy a Herkmana,
Heidensteina a Žólkiewského.
7. Veliké vydání aktů týkajících se Ruska západního (t. Litvy a
Polska) a Ruska jižního a západního: „Акты относяпцеся къ исторш
Западной Poccin“ (5 dílů) а „Акты относящ!еся къ исторш южной
п западной Poccin“ (15 dílů).
8. Documents servants ä éclaircir ľhistoire des provinces occidentales
de la Russie, ainsi que leurs rapports avec la Russie et la Pologne (jeden
sv., r. 1865).
9. Russisch-Livländische Urkunden — od 12. do poč. 17. věku.
10. Новгородсюя писцовыя книги (4 díly).
11. Письма русскихъ государей (1. díl).
12. Велиюя минеи-четш — životy svátých pravoslavné církve (od
1. září do 31. října v 6ti velikých dílech.)
13. Собрате русскихъ медалей (foliové vydání) — 5 svazků.
14. Летопись заняпй археографической комиссш — obsahující
obyčejně 4 oddělení: 1. Bádání, 2. Materiály, 3. Bibliografie rukopisů
a aktů, 4. Výtah z protokollů zasedání archaeografické kommisse. Dosud
10 dílů.
Vrchol vydavatelské činnosti archaeografické kommisse spadá do
let 80tých. V posledních letech poněkud ochabla, avšak zdá se, že
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přibráním nových mladých sil nastalo opět vzpružení, takže v nejbližší době lze očekávati opět rychlejší postup prací. Připravují se к vy
dání věci ne poslední důležitosti, jako jest na př. litevská metrika, jedna
z nejznamenitějších to státních registratur. V kommissi zasedají vybraní
historikové, a to nejen Petrohradští, nýbrž i »provinciální«, zejména
Moskevští. Předsedou kommisse jest čilý vydavatel a inšpirátor histo• rických pracovníků Afanasij Fedorovič Býčkov. Hlavní redaktor cizo
jazyčných listin byl do nedávna Arist Aristovič Kunik. Členové jsou tito:
Fedor Ivanovič Buslajev (akademik), Leonid Nikolajevič Majkov (aka
demik), Aleksej Štépanovič Pavlov (professor Moskevské university, pro
slulý právník-kanonista), Georgij Fedorovič Ständmann^ Vasilij Jegorovič
RumjanceVy Michail Aleksejevič Veneritinov^ Nikolaj Platonovič Bar
sukov (správce archivu ministerstva osvěty, od něhož máme pěkný živo
topis zakladatele archaeografické kommisse Strojeva; nyní vydává obšírný
životopis Pogodinův — již díl 11; mimo to sestavil katalog rukopisů
archaeografické kommisse), jeho bratr Alexander Platonovič Barsukov^
(sepsal hl. obšírnou práci Родъ Шереметевыхъ 1881—1888, 5 dílů),
Vladimír Antonovič Uljanickijy Ivan Afanasjevič Býčkov^ syn předsedy
kommisse, bibliothekář rukopisného oddělení veřejné bibliotheky Petro
hradské, Nikolaj Petrovič Lichačev (známý pěstitel ruské diplomatiky),
Sergěj Fedorovič Platonov^ Alexander Sergějevič Lappo-Danilevskij^
Ivan Vasiljevič Pomjalovskij a Vasilij Grigorjevič Družinin.
Vedle archaeografické kommisse má Petrohrad ještě jednu vědeckou
společnost, jejímž účelem jest sbírání a uveřejňování materiálů к ruskému
dějepisu 15. stoletím počínaje. Jest to „Императорское русское исто
рическое общество“, r. 1866 založené, které, majíc v čele svém za
předsedu hraběte Alexandra Alexandroviče Polovcova a za členy vesměs
lidi z nejvyšších (aristokratických) kruhů ruské společnosti, posky
tuje spíše veliké prostředky peněžité nežli vlastní práci svých členů.
Prostřednictvím vysoce postavených členů tohoto spolku docházejí vy
dání materiály veliké důležitosti a zajímavosti, z nichž mnohé z různých
malých i velikých ohledů politických obyčejnému vydavateli navždy by
zůstaly tajemstvím. Spolek ovšem za sebe obyčejné ukládá některému
vynikajícímu historikovi vydání materiálů, které uznal za dobré vydati.
Od počátku spolku toho vydáno až dosud 105 velikých foliových
svazků »Sbornika«
ve stkvělé vnější úpravě. V posledních letech
publikují se tu hromadné materiály k dějinám ruským z 18. století
(hlavně ruské diplomacie), takže budoucí historik této doby bude
zápasiti s přebytkem svých pramenů. Pro starší doby důležitá jest tu
publikace „Памятники дппломатическихъ CHomenift древней Россли
съ державами иностранными“, jež obsahuje „Памятники диплом,
сношешй Московскаго государства съ Крымомъ, Нагаями и Турщею“
(1508—1521). Vydávají Karpov a Ständmann.

*) „Сборннкъ ими. русскаго псторнческаго общества'.
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Iniciativa vyšších a nejvyšších kruhů jest dosud v Rusku nezbytnou
podmínkou zdaru každého podniku vědeckého, neboť na život spolkový
vláda ruská nepatří příliš příznivě. Veliké přízni vládnoucích kruhů těší
se proslulé „Императорское русское археологическое общество“
(r. 1846 založené), jehož předsedou je velkokníže Konstantin Konstantinovič. Vydalo již celou řadu cenných publikací i pro historiky, ježto
v programmu jeho jest i studium písemných památek. Má pěknou biblio- *
theku a museum.
Co do materiálu historického též „Общество любителей древней
^ письменности“, jehož předsedou jest kníže Sergčj Dmitrijevič Šeremetěv^
má význam pro ruské historiky, ježto založeno bylo (r. 1878) k vydá
vání staroslovanských a ruských památek do doby Petra Velikého. Ve
svých sbírkách má mnoho starých tisků a rukopisů, které popsal Loparev
(1892—3: „OiiHcanie рукописей общества любителей . . . I., И.).

drobnější články.
2. Zpráva kommisse pro vydávání pramenů 4c novějším dějinám
rakouským, rozeslaná na počátku tohoto roku, vzbuzuje oprávněný
zájem v kruzích historických. Vznik této nové instituce a místo její
v řetězu příbuzných ústavů jest, tuším, známo (viz Č. Č. H. IV. str. 350).
К úkolu, který si vytkla, anebo který jí byl ministerstvem vyučo
vání vymezen, jen v cizině bychom našli poněkud případnou analogii:
v bavorských listech a aktech k dějinám Wittelsbachů, ve francouzských
instrukcích vyslanců, r. 1884 A. Sorelem začatých, v Collection de
documents inédits, v pruských aktech k dějinám Velkého kurfirsta,
korrespondenci Fridricha II. ve sbírce Acta borussica atd. Prameny,
o jichž vydávání jde, jsou dějinné prameny se zřetelem k mezinárodní
politice a postavení Rakouska; má totiž kommisse na mysli prozatím
tyto čtyři kategorie publikací: 1. korrespondenci panovníků a vynika
jících členů rodu panovnického. 2 korrespondenci státníků, 3. zprávy
cizích líxslapců, 4. státní smlouvy. Tedy především politiku zahraničnou.
Nejde nyní o theoretické ocenění plánu. Kommisse je učinila zbytečným,
poněvadž se hbitě chopila otázky prakticky, a první, čím po roce na
veřejnost vystupuje, jsou výsledky činnosti. Vyčítá ve zprávě 49 archivů,
v nichž zjistila korrěspondence a akta v obor její spadající. Malá stati
stika její imponuje: zaznamenala 324 korrespondenci více méně samo
statných a zaokrouhlených; autory jejich jsou 22 členové rodu panovni
ckého a 84 státníci; obsáhají léta 1464—1848. Lví podíl náleží stol. 17.
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a 18. Tato orientační činnost obmezila se prozatím na archivy soukromé;
ze 49 prohlédnutých archivů jen 6 bylo korporačních, žádný vládní,
ostatní šlechtické. Zřetel к archivům šlechtickým jest pochopitelný.
Jako značná část diplomatického archivu papežského jest roztroušena
po knihovnách kardinálských rodů, tak se tušilo a vědělo, že tomu tak
jest i v Rakousku. Státní akta zůstala po smrti ministrů v majetku
rodiny. Nelze to rozptýlení nazvat právě neštěstím. Vždyť vládní archivy
ještě pro 16. století jsou chudy prameny povahy mezinárodní. Nejen
proto, že velká část jich, jak zpráva potvrzuje, zůstala v majetku soukro
mém, ale i proto, že dřívější správa státní nebyla dbalá archiválií. Co
se tu zachovalo, stalo se náhodou, ale nikoliv systematickou péčí.
Vždyť na př. fondy ministerstva zahraničných záležitostí ve Francii, kde
byla monarchie záhy absolutní a výborně organisována, zachovány jsou
nepřetržitě teprve od Westfálského míru. V Rakousku tomu není jinak.
Možno tudíž říci, že šlechtické archivy zachránily, co po případě v státních
archivech by se bylo nedochovalo. Lze pak také souhlasiti se Zprávou,
že materiál jejich jest velice cenným a že jest nad očekáváni bohatým
doplňkem materiálu státních archivů.
К ocenění jednoroční žně otiskujeme ze 324 zmíněných korrespondencí ty, které pocházejí z knížecího Lobkovického archivu v Roudnici:
Před r. 1534 korrespondence Vojtěcha z Pernštejna s Moricem Saským. —
1556 Dopisy Ferdinanda I arcikn. Maxmiliánovi. — 1561 —1591 Korresp.
nejv. kancléře Vratisl. z Pernštejna s cis. Maxmiliánem II., arcikn. Ferdi
nandem tyrolským, cis. Rudolfem IL, arcikn. Matyášem, Ferdinandem
štýrským (32 svazků). — 1573—1576 Listář Ladisl. Lobkovice politi
ckého obsahu. — 1592 Poslání Ladisl. Lobkovice do Saska. — 1598
až 1600 Dopisy cis. Rudolfa II. Zdeňkovi Lobkovicovi. — 1598 —1626
Korresp. Zdeňka Lobkovice s cis. Matyášem, arcikn. Albertem, Leopoldem
tyrolským, Carlosem ď Austria, Ferdinandem IL, Kieslern, Dietrichsteinem,
Harrachem, Martinicem, Slavatou, Fabriciem, Barvitiem, Michnou, Trautso-,
nem, Žerotínem. — 1600—1606 Denníky Zdeňka Lobkovice. — 1600
až —1626 Listy z denníků Zd. Lobkovice. — 1610—1648. Korresp.
Oldřicha Adama Lobkovice. — 1612—1614 Kopiár dopisů Karla Žerotína (z Duchcovského exempláře). — 1618—1619 Jednání Zd. Lobkovice
s českými stavy. — 1621 —1626 Karel Liechtenštejn císaři Ferdinandu
II. — 1621 —1622 Kardinal Dietrichstein témuž. — 1623 —1627 Valdštejn
Zd. Lobkovicovi. — 1626 Korresp. kardin. Dietrichsteina s Lamormainem.
— 1627 Valdštejn Ferdinandu II. — 1632 Akta processu v příčině
bitvy u Lützenu. — 1635—1647 Zprávy Oldřicha Adama Lobkovice
o mincovnictví a hornictví. — 1636—1672 Korresp. Václava Eusebia
Lobkovice s Ferdinandem III., Leopoldem I. (5 svazků), cis. Eleonorou
(3 sv.) a s adressáty, jimiž byli: arcikn. Leopold Vilém, Jan V. Auersperg,
Ferd. J. Liechtenštejn, kard. Harrach, Egon Fürstenberg, Oňate, Khevenhüller, Sinzendorf, J. M. Lamberg, J. A. Schwarzenberg, Hocher, Abele,
Jörger, Strein, Weissenwolf, Löwenstein, Vil. Königsegg, Crane, Volmar,
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Max. Trauttmannsdorff, Plettenberg, Goes (240 sv.). — 1640 Poslání
Václ. Eus. Lobkovice do Mnichova. — 1645—1646 Jednání Oldř. Ad.
Lobkovice v Sasku. 1645—1647 Akta dvorské vojenské rady. —
1655 — 1715 Korresp. Ferd. Aug. Lobkovice (42 sv.) — 1665 —1670
Václ. Eus. Lobkovic a tajná rada. — 1665 Poslání Oldř. Kinského do
Polska. — 1665—1673 Jednání Mayera z Mayersbergu v Polsku.
1669 Poslání Krist. Leopolda Schaffgotsche к volbé král, v Polsku. —
1670—1671 Zpráva Boh. Windischgraetze z Paříže. 1679 — 1684
Poselstvo Václ. Ferd. Lobkovice do Solnohradu a Bavor. 1682 — 1688
Dopisy Boh. Windischgraetze z Řezná. — 1685 — 1688 Poselství Václ.
Ferd. Lobkovice do Francie. — 1689—1699 Korresp. V. F. Lobkovice
s cis. Leopoldem I. o věcech francouzských a španělských. — 1691
až 1693 Korresp. Ferd. Aug. Lobkovice, člena principální kommisse
v Řezně. — 1704—1710 Josef I. Leop. Mat. Lambergovi. — 1780,
1782—87 Dopisy Josefa П. Karlu Bor. Liechtenštejnu. 1793—1814
Denníky Morice Liechtenštejna za válečných tažení.
Dlužno připomenout, že výzkumy ani šlechtických archivů nejsou
ukončeny; z českých obsaženy jsou ve Zprávě, mimo Roudnický, pouze
Švarcenberský v Třeboni a Windischgraetzský v Tachově. Na Moravě
probádáno archivů 7, v Slezsku 1. — Další činnost kommisse bude míti
ještě jeden výsledek; tím, že upozorní majitele archivů na význam archi
válií, že po případě odporučí vhodné síly, ano ponese část nákladů,
přiměje mnohé z nich к uspořádání archiválií. Kdysi se doufalo, že
v tomto směru blahodárná bude činnost archivní rady, že jejím příkla
dem i soukromníci věnují péči archivům. Naděje zklamala. Tentokráte
asi nezklame; jest přirozeno, že vyhlídka na publikaci pramenů a tudíž
nepřímo na slávu rodiny jest lepší pobídkou než pouhá akademická
idea: pořádek v archivu.
Kommisse dbá o to, aby místní síly v archivech byly získány к spolupracovnictví neb pomoci. Se zpracováváním sebraného materiálu míní
začíti ihned v hlavních archivech, a sice tak, že se obmezí na určitou
periodu a sebere pro určitá vědecká themata pokud možno všechen
materiál. Nezdá se jí vhodným obmeziti bádání na jednotlivý druh pra
menů, neb na obsah jednotlivých archivů. Rychlejší neb volnější postup
závisí na výši subvence. Na všechny přípravné práce, honoráře a
náklady s vydáváním spojené požaduje — zajisté velmi skromně —
dotaci 3000 zl. ročních. Ovšem к rychlejšímu tempu, к současné práci
v několika sekcích, bylo by třeba summy dvojnásobné.
Posavadní práce kommisse a další plány jiště ospravedlní očekávání;
řízení podniku jest v osvědčených rukou. Ty jsou zárukou, že ona fáse
dějepisectví, kdy autoři, rozsekavše látku na monografie, proměnili
přímou řeč aktů v řeč nepřímou a monology obratnou stilisací spojili
v jediné pásmo vyprávěcí, jest fásí odbytou. Sbírají se nejen zprávy a
korrespondence státníků, které jsou nad míru živým, ale přec jen pod
řízeným materiálem o aktuelních, pomíjejících otázkách politických, nýbrž
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i státní smlouvy, které jsou mezníky mezinárodního vývoje, a instrukce
stálým neb mimořádným vyslancům, které jsou illustrací cílů státní
politiky.
Důraz kladený na politiku zevní, jest přirozený poněvadž politika
vnitřní převahou na ní závisí. Ovšem zase zdar a nezdar zevní politiky
ne tak od obratnosti diplomatů, jako od vnitřního vývoje státních prvků
jest odvislý. Historik musí vždy toto dvojí hledisko podržet. Bylo by
tudíž žádoucno, aby kommisse sběratelům, jako předešlé kategorie aktů,
i ty s důrazem odporučila, které se týkají důležitých momentů vnitřního
života ústavního, společenského a hospodářského. Takovéto rozšíření
programmu jest prohloubením jeho a v důsledku svém i prohloubením
názoru dějinného. Jest třeba tak učinit hned nyní, a také z důvodů
oekonomických. Kdo pro určitou dobu probádá archiv se zřetelem
к diplomatickým pramenům a státním smlouvám, snadno zaznamená
i pozoruhodná akta к dějinám ústavním. Právě případ Roudnického
archivu jest i к tomu dobrým dokladem. Snáze, s menším nákladem
času tak učiní, než aby nový pracovník po letech znovu přicházel a
znovu se zapracovával do archivních zásob. Výsledek na tomto poli
ovšem nelze očekávati ze soukromých archivů stkvělý, za to však z korporačních, zemských a vládních.
Referát tento jsme napsali, nehledě k referentské povinnosti, tentokráte
příjemné, poněvadž věc sama jest i pěkná i slibná, také za praktickým
účelem. Chceme upozornit historiky, kteří dlí z povolání svého v blízkosti
archivů po venkově, že se naskýtá tentokráte příležitost uplatnit i schop
nosti i práci za jiných dob nevděčnou: regestování archivních pramenů.
Kommisse pomoc vděčně přijme, a nádavkem zbude pracovníkům látka
na příklad к článkům do výročních školských zpráv, o kterouž bývá
nouze.
V. Kratochvil.

LITERATURA.
Fr. v. Krones, Das Cisterzienserkloster Saar in Mähren und seine
Geschichtschreibung. Heinrich der Mönch und Chronist des mährischen
Cisterzienserklosters Saar und Heinrich von Heimburg der Annalist; die
»Genealogia fundatorum« und das »Chronicon Zdiarense«. Quellenstudie.
Archiv für öst. Geschichte 85, p. 1—130. Wien 1898.
Připravuje pro třetí díl Pramenů dějin českých nové vydání Leto
pisů Jindřicha Heimburského, uveřejnil Josef Emler v Zprávách král,
české Spol. Nauk na rok 1878 (str. 340—344) neveliké — ne více než
5 stránek zaujímající — německé pojednání »Über die Identität des
Verfassers der Chronica domus Sarensis mit dem Annalisten Heinrich
von Heimburg«. V pojednání tom vyložil Emler způsobem velmi jasným
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a přesvědčivým své mínění, že Jindřich Heimburský, skladatel annálů,
r. 1861 Pertzem poprvé vydaných (MG XVII. str. 716 násl.), jest totožný
s Jindřichem, mnichem Žďárského kláštera a skladatelem t. zv. většího
letopisu Žďárského (veršovaného), jejž 1854 poprvé vydal Roepell a po
druhé 1875 Emler v druhém díle Prám. děj. č. Mimo totéž jméno obou
annalistů byly hlavními důvody Emlerovými týž rok narození a vůbec
nápadná podobnost jejich osudů životních, stejně příznivé smýšlení o Pře
myslu II. a bisk. Brunovi a zcela patrná shoda některých míst v obou
zmíněných letopisech. *) Domněnka Emlerova však nedošla uznání ně
meckých badatelů.2) Zejména Lorenz odbyl Emlera, nazývaje jeho do
mněnku »málo šťastnou«.3)
Teprve v poslední době dostalo se Emlerovi úplné satisfakce, a to
téměř současně se dvou stran. Koncem r. 1896 byl znova vydán větší
letopis Žďárský od Dietericha (MGSS ХХХД, p. 678 sq.), jenž v před
mluvě proště přidává se к mínění Emlerovu, podotýkaje: Josephus Emler
cronicam domus Sarensis ab Heinrico de Heimburg presbytero . . . compositam esse accuratissime demonstravit; neque omnino est, cur hoc in
dubium vocemus. O málo později vyšlo svrchu naznačené pojednání Fr.
Kronesa, Štýrskohradeckého professora, známého četnými a rozsáhlými
pracemi z oboru rakouských dějin. Krones sám — podle slov úvodu —
těžiště své práce spatřuje v důkaze, že Jindřich Heimburský jest táž
osoba jako Jindřich, skladatel většího letopisu Žďárského, kteréžto do
mněnky svojí prý Emler dosti přesvědčivě neodůvodnil. V rozsáhlé práci
Kronesově však marně hledáme nových důkazů, vyiímaje snad jediné
upozornění, že Jindřich Heimburský ve svých annálech se zvláštním
zájmem všímá si událostí, týkajících se řádu Cisterckého, čímž ovšem
zvyšuje se pravděpodobnost domněnky, že jest totožný s Cisterckým
skladatelem Žďárského letopisu. Ve zvláštním »exkursu« (str. 113—115)
uvádí Krones značnou řadu parallelních míst z obou kronik, ale všechna
důležitější nalézáme již v článečku Emlerově. Argumentace Kronesova
liší se od Emlerovy — ovšem ne к svému prospěchu — téměř jen
svou obšírností. S obšírností, snad zbytečnou, pojednává pak Krones
o obsahu obou historických spisů Jindřicha Heimburského, o jejich pra1) Ještě stručněji vyslovil se Emler o této věci v úvodě к vydání Jin
dřicha Heimburského FRB III. p. 305. — 2) Wattenbach ani v nejnovějším
vydání svého známého díla Deutschlands Geschichtsquellen z r. 1894, ačkoliv
uvádí (str. 323. druhého sv. v poznámce) životopisná data Jindřicha He:mburského, o domněnce Emlerově ani se nezmiňuje. Krones tvrdí (na str. 9.
nadepsaného pojednání), že Dudík následoval v tom Wattenbacha v VIII.
díle své Gesch. Mährens r. 1878 vyšlém, což jest nesprávno, poněvadž Dudík
tehdy rozpravy Emlerovy ještě neznal. Krones sám ve svém Grundriss der
öst. Gesch. 1882 na str. 287 praví o Jindřichu Heimburském: nach Emler
zugleich als cisterz. Mönch zu Saar . . . Verfasser der Chronica domus Sarensis.
— 3) Emler hat mit wenig Glück in jenem Heinrich (t. j. v skladateli většího
letopisu Žďárského) den Heinrich von Heimburg vermuthet. Lorenz O., Deutsch
lands Geschichtsquellen I. 1886. str. 292.
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menech a o tom, pokud jich později jako pramene bylo užíváno. Pro
dobu do r. 1125 užito Kosmovy kroniky, ne však přímo, nýbrž z ně
jakého odvozeného pramene, nám neznámého. Pro dobu pozdější neužil
Jindřich žádného ze známých nám děl letopisných. Naopak též nelze
vypátrati, že by letopisů jeho bylo užito v některé pozdější kronice.
Vznik obou historických spisů Jindřichových klade Krones ve shodě
s Emlerem do doby po návratu Jindřichově do kláštera Žďárského, to
jest po r. 1294.
Dále jedná Krones o poměru většího letopisu Žďárského к prosaickému kratšímu letopisu Žďárskému akt. zv. genealogii fundatorum.
O této genealogii (ze XIV. stol.), která jest jen stručným prosaickým
výtahem z veršovaného většího letopisu Žďárského, domnívá se Krones,
že původcem jejím jest Jan z Augšpurka, dle vší pravděpodobnosti písař
veršovaného letopisu Žďárského v rukopise Vratislavském, a že tento
Jan byl nejspíše člen kláštera Žďárského. To, co Krones široce vykládá
o kratším letopise Ždárském (z poč. XVI. stol.) a o genealogii rodu
Obřanského a Kunštatského, neobsahuje nic, co by v hlavní věci již
dříve nebyl pověděl Roepell, Palacký, Tenora a konečné Krones sám.l)
Zde máme vše pohromadě. — Ze tří dodatků na konci pojednání větší
zajímavost má druhý, jednající o článku Jos. Teige »Die Vorgeschichte
des Klosters Saar.<2) Teige pokusil se spojití nedatovanou listinu,
v Reg. I. jako n° 497 uvedenou a dle příkladu Bočkova (CDM II. n° 30)
v dobu »cca 1206« položenou, s nezdařeným plánem Jana z Polně založiti na svých statcích klášter Cistercký, jak o tom vypravuje větší
letopis Žďárský. Listina by pak náležela do let 1232—34.3) Krones
upozorňuje na některé závažné okolnosti, výkladu Teigovu odporující.
Kamil Krofta.

Dr. M. Klimesch, Norbert Heermann, Rosenberg'sche Chronik.
Prag 1897. Verlag der к. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. 8°, '
str. 299.
Vzornou péčí prof. Dr. M. Klimesche a nákladem Učené Společnosti
české vyšla právě Rosenbergsche Chronik od tak zvaného Heermana.4)
Pravím, tak zvaného Heermana; neboť muž ten nemá na překladu, tím
méně na sepsání tohoto spisu žádné účasti. Překlad jest starší jeho a
upravení spisu, jak se právě vydává, nijak mu neprináleží. Balbin, který
s Heermanem důvěrně obcoval a jeho ochotu několikráte velebí, o nějaké
překladatelské neb vědecké činnosti jeho se nezmiňuje, aniž ho v Bo
hemia docta uvádí. A to platí i o domácích historicích klášterních.
*) V čl. Die Anfänge des Cisterzienser-Klosters Saar in Mähren und
sein Chronist Heinrich von Heimburg (Zeit. d. Ver. für die Gesch. Mährens
u. Schlesiens 1897. seš. 4. str. 17—40. — *) Studien u. Mitth. aus dem Benedictiner- und Cisterzienserorden 1892, XIII. str. 81—84. —
Ostatně již Pa
lacký v poznámce na konci prvého dílu Regest (str. 624) klade listinu tu do
let 1230—40. — 4) Tak se píše sám.
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P. vydatel mél štěstí v tom, že, ač ani třetiny rukopisů neprohlédl,
přece vzal za základ pravý rukopis, Novohradský; chybil však, že
z Lobkovického rukopisu dedikaci, jíž Heerman spis valně rozšířený
a pro poměry kláštera Třeboňského upravený nejvyššímu purkrabí hra
běti Adolfu Vratislavovi ze Šternberka r. 1694 věnoval, v čelo Rožm
berské kroniky postavil, dedikaci, která ku přítomnému spisu nijak ne
patří a také v Novohradském rukopisu nikdy nebyla. Proto také o tom
nemůže býti řeči, že by právě řečený rukopis Novohradský mohl býti
autograf Heermanův. Jméno jeho bude tedy třeba z řad českých histo
riků vypustiti.
Rožmberská kronika jest překlad českého díla, a Heerman ani česky
neuměl. Podle četných shod překladu s Březanovým Sumovním výtahem,
podle toho, že četné listiny celé do vypravování pojaté v archivu Tře
boňském se chovají aneb aspoň dříve tu byly, které jenom Březanovi
byly přístupny, dle rozvržení látky a způsobu vypravování není žádné
pochyby, že máme před sebou spis Březanfwy a to spis před rokem 1601
v Krumlově sepsaný. Tím se také vysvětlí neshody mezi tímto spisem
a pozdějšími díly Březanovými, jako Sumovním výkladem; přišelť Břežan
dalším studiem к odchylným resultátům, jež v Sumovním výtahu se
vyskytují, kdežto v Rožmberské kronice jaksi prvotní recense se za
chovala. Nejsou to vlastní první tři díly jeho velké Rožmberské historie,
ale jest to první náčrtek к nim. Popírá-li p. vydavatel, že by byla velká
ta historie z 5 dílů sestávala, přehlédl, že Břežan životopis p. Petra Voka
jasně označil jako pátý dil historie Rožmberské'. Co se tedy předmluvy
páně vydavatelovy a podobného článku v Mittheilungen d. D. i B. dotýče, nemůžeme vývodům jeho přisvědčiti. Za to zasluhuje upravení
textu Rožmberské kroniky všechnu chválu; p. vydavatel nespokojil se
s věrným otiskem — a ten bude к určení písaře důležitý — nýbrž
kontroloval všechny údaje bohatou literaturou, v níž jenom asi 4 články
neradi pohřešujeme, a uvedl je kriticky na pravou míru. Spis zakončen
jest pěkným rejstříkem jmen vlastních a rektifikovanou genealogickou
tabulkou rodu Rožmberského. V apparátu tom leží těžiště svědomité
práce vydavatelovy. Kéž by byl místo vložených listin, jichž překlad
jest nepřesný a často necelý, hned znění originálů postavil!
Pro odůvodnění všeho toho není tu místa, to si к jiné příležitosti
ponecháváme. Chtěli jsme tu prozatím na důležitost a důkladnost nové
publikace upozorniti.
Frant. Mareš.
♦

*

*

Věstník král, české Společnosti Nauk (tř. filosof.-histor.-jazykozpytná)
za rok 1898, má opět obsah většinou historický. F. Marat otiskuje tu z rukp.
křižovnického archivu * Soupis poplatnidva 11 krajův král. Českého, r. 1003^
(vlastně »Urbář lidí J. M. C. a všech stavův a obyvatelův král. Čes.), velmi
důležitý to příspěvek pro poznání sociální a hospodářské struktury Českého
státu poč. 17. st., především ovšem pro statistiku zámožnosti svobodných oby
vatelů celé země i pro počet obyvatelstva, vedle toho pak pro místopis a
genealogii — po jednotlivých krajích je zajisté každý svobodný poplatník
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vyčten zvlášť zejména. Publikace doplňuje se se Sedláčkem vydaným (1869
v Uč. Spol.) »Rozvržením sbírek a berní r. 1615< a Gindelyovou »Gesch. der
böhm. Finanzen« (1869). Hlavní resultáty početné zpracoval autor ku konci
v přehledných tabulkách a zhotovil i rejstřík. К Schulz podává z registratury
chované nékdy na zámku Litomyšlském * Drobné zprávy o Albrechtu z Valdstejná z L 1626 ai 1633.* Jsou to zprávy (43 listy) zajímavé a důležité,
první od desíti let nový příspěvek pramenný к historii Valdštejnské. Mimo
vlastnoruční li >t A. z Valdštejna hr. M. Trautmannsdorfovi z 8. kv. 1630 jsou
tu otištěny kopie čtyř listů vévodových: č. 32 z 6. říj. 1633 (známé, ale zde
s Českým dodatkem vlastnoručním), č. 35 z 12. říj. 1633 (nové), Č. 36 téhož
data (známé) ač. 14 (nové . Důležitější jsou listy č. 1 (z r. 1626), zajímavé
relace (lat.) pana Severyna Táhlo z Ronšperku u Horšova Týna z léta 1633
do Vidné, ukazující jak nedůvěra ve vojenská i diplomatická opatření vévo
dova v Čechách tou dobou již hluboce byla zakořeněna, jak proskakovaly
zprávy o jeho zrádných jednáních atd., pak zejména č. 26 (tuším nejdůležitější
list ze všech, daný patrně Trautmanns iorfovi na cestu jeho do ležení poč.
září 1633), Č. 27—28 (zajímavá nova), 41 (císař M Trautmannsdorfovi z 29. list.
1633) a Č. 43. V regestech možno tu a tam opraviti nedopatření (č. 20; v č. 23
hr. Turinský je Thurn; v č. 28 jde o vév. Františka Albrechta, nikoliv
o kurfirsta), také čtení a data dopisů patrně velmi špatně zachovaných jeví
někde omyl (list Č 74 nemůže býti z 12. října, je-li č. 35 к němu přílohou,
nýbrž asi z 17. říj.; srv. Č. 3<, kde však patrně místo »mit schlesuig« má se
čisti »mit Schlesien«; nemožné je také tuším datum č. 30 na 28. září a musí
býti z poČ. října, nejspíš ze 4. říj. jako č. 31). V. Novotný otiskuje studii
Listy Husovy, Poznámky kritické a chronologické. Jest to prvá část kritic<ých
studií o spisech Husových, studií, jež mají po úmyslu autorové především
dobu vzniku jejich, u sporných nebo nepovšimnutých autorství Husovo zji
stit! nebo odmítnouti Novotný snesl poprvé všechen materiál korrespondence
Husovy a kus za kusem ubírá se otázkou jejích dat a jejích adresátů, ev.
pisatelů. Tabulka na konci znázorňuje remltáty velmi záslužné a svědomité
práce. Jsou to zejména dopisy psané v Kostnici, v nichž podařilo se docíliti
dat přesnějších nebo dat vůbec a zjistiti odesýlatele a adresáty lépe než do
posud. V, Nováček podává v článku Šetějovice, vesnice škol kutnohorských
1600—1622 příspěvek к dějinám stavu sedlského v Čechách, především к ma
jetkovým poměrům osedlého poddaného a vykonávání práva ve vsích skrze
vrchnost H Gross otiskuje novou malou práci kronikáře V. Březana Paměti
o Vládykách Olbramich ze Štěkně, sepsané r. 1612 a zmiňuje se o několika
jiných, Herm. Jireček podává řadu důlt žitých příspěvků životopisných pod
titulem Životopise některých právníku českomoravských ze 13 a Ij. věku (Mar
tinus Polonus, Gozzius de Urbe Veteri, probošt Jan Rajhradský, M. Jakub
z Prahy, Jan, písař Brněnský, Jan z Humpolce, Jan z Gelnhausen, M. Štěpán
z Uhřetic, Ludovicus de Padua, Vilém Herborg, M Matěj z Mutěnína, M. Bo
huslav z Krnova, M. Kuneš z Třebovle, M. Adam z Nežetic, M. Georgius de
Bora, Ota ml. z Bergovaj, Vavř. J. Dušek podává v čl Archiv král, města
Loun zprávu o svém srovnání archiválií lounských a o jejich ceně a obsahu
a otiskuje hojně ukázek z toho, co se mu zdálo zajímavým (zejm. obšírný
výčet knih zůstalých po M. Mat. Kolínském) Archiv zasluhuje pozornosti širší;
tři knihy soudní jsou ze 14. stol., dále se zachovaly gruntovní knihy vesnic
lounských z 16. st., počty obecní jdou od r. 1450; zajímavé je Palackému
ještě neznámé prohlášení měst českých poslům královským z konce ledna
1514, zde otištěné na str. 64 č. 5., zápis jednoty Loun a Žatce z r. 1482
(č. 8). S p. autorovým uspořádáním archivu bude lze asi tu a tam nesouhlasili.
V. Tille otiskuje poprvé a to diplomaticky Francouzský rukopis o cestě císaře
Karla TV, do Francie v l. 1317—18 z paříž. bibliothéky arsenału, práci, jejíž
skrovný materiál důležitějších zpráv znám je již od let z výtahů. Ale nejen
к dějinám dvorské etiketty, i к poznání Karla, Karla lze říci intimního, je

126

Literatura.

důležitá relace o této cestě, motivované touhou spatřiti ještě jednou milá
místa, kde stráveny byly šťastné doby Karlova mládí. J. К Novák v po
sledním Článku »Věstníku« vydává Studijní řád kathedrálni školy Olomoucké
z let šedesátých 16 st. Kromě toho obsahuje Věstník několik pojednání z oborů
jiných a pojednání F Hommelovo Hethiter und Skythen und das erste Auf
treten der Iranier in der Geschichte.
J. P.

Čas. Česk. Musea, 1898, seš. 4—6. — J. Ya^rník O působení děje
pisných prací Fr. Palackého na novější belletrii Českou ísrv. ČČH. IV., str. 454);
A. Lisický Spor o i а у (zajímavý příspěvek к době probuzení, seznamující po
drobně se spory jazykovými a jejich pozadím osobním; poznáváme tu spo
lečnost českých literátů a buditelů v jejich bojích a záštích, neštítících se
ani denunciací ve Vídni); J. Kudłała Osudy Didaktiky Veliké za živobytí
Komenského (dokončení malého pojednání, jevícího ovšem podrobnou znalost
věci; Kv. dotýká se krátce i ceny a cílů »Didaktiky« a praví, že Komenský
nechtěl jí uvésti život duchovní vůbec pod jakési pravidlo, nýbrž něco mnohem
konkrétnějšího, cestu к opětnému povznesení své zničené vlasti); Jul.Pazout
otiskuje Článek P. Slámy z r. 1831, zaslaný do Čas. Mus., (ale neotištěný
Palackým), jenž jc obranou českého selského lidu, obranou jeho ryzí povahy
a obšírným výkladem o jeho nedůvěře к pánům a příčinách jejích. (Článek
je psán velmi pěkně, jeví zralý a bystrý úsudek a značné vzdělání; patří
vůbec к těm projevům, iež mohou náš respekt před českým knězem doby
předbřeznové ještě sesíliti. Je to dokonalá, podařená studie o českém sedláku
a tím i o postavení českého národa v prvé polovici tohoto st.); Jar. Čelakoňským Příspěvky к dějinám židů v době Jagellonské (první tuším toho druhu
větší práce v naší literatuře, provázená hojnými doklady listinnými ; velmi
důležitý a vítaný příspěvek к čes. dějinám kulturním a sociálním. Čelakovský
ukazuje zejména, jak stavům podařilo se dostati v moc svou z rukou krále
i regál židovský a jak tím ovšem postavení židů se zhoršilo); Jar. Čelakovský^
M. Jan z Gelnhausen a staré městské knihy Jihlavské (autor kvituje konečný
důkaz, že stanovisko jeho a F. Tadry v příčině M. Gelnhausena — že není
totožným s Janem z Humpolce — ignorované německými badateli, zejm. prof.
Tomaschkem, je cele správným a podpírá je novými ^doklady); Hanuš Kujfcier
Dra. Hugona Tomana »Válečnictví husitské z doby Žižkovy a Prokopovy« a
bitva u Lipan (obsáhlé pojednání — 53 str. — nanejvýš zajímavé. Je to vlastně,
přímo i nepřímo, kritika velkého díla Tomanova; autor píše o něm, jakož
slušno, šetrně a uctivě, ale z práce jeho je patrno, že Toman nedosáhl všude,,
co chtěl, to j. rozuměti dobře válečnictví husitskému. Kuffner je ovšem od
borník a po dlouhé době máme v naší literatuře práci Českou, jež s odbor
nými vědomostmi z věd válečných spojuje zároveň neobyčejnou míru histo
rického porozuměni a kritickou bystrost. Bitva u Lipan je tu velmi pěkně
a jasně vyložena a znázorněna; z článku Kuffnerova poučíme se o husitském
válečnictví snad nejdokonaleji. Bylo by lze jen vytknouti, že autor užil svých
pramenů z Tomana, nikoliv přímo; autor však zároveň rozmnožil řadu pra
menů o bitvě zajímavými zprávami z knih Českobrodských, z nichž je na př,
patrno, že vojska ležela u Lipan proti sobě před bitvou aspoň dva dny);
Jak se nakládalo s Čes. Bratry po vydání královského mandátu
r. 1548 (doklady z archivu musej). V Liter. Hlídce je obšírný referát prof.
V. E. Mourka o Naglově a Zeidlerově Deutsch, österr. Literaturgeschichte a
Kollmannův o publikaci Kiewningově (srv. ČČH. IV. str. 409). Ostatek jsou
obvyklé rubriky.
J. P.
Osvěta. 1899., č. 1., 2. — Miki J., Vissarion G. Bělinský (literární studie
o nejpřednějším kritiku ruském; jeho osudy z mládí až do vyloučení z uni
versity, vliv německé filosofie, pobyt v Petrohradě a tamní poslední rozvoj);
Šubrt F. J., Dramaturg Prokop Šedivý (Seznamuje s obsahem her divadel-
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nich vlastních i přeložených; o osobnosti Šedivého přiznává Š., že nelze
na ten čas zevrubnějších údajů podati); Prášek J. V, Vysoké Školy mo
ravské (přehled dějin university moravské na základě rukopisu knihovny stu
dijní v Olomouci; práce porušena je některými omyly a nedopatřeními. Cerroni
nebyl nikdy jesuitou^ ale gubernialním sekretářem moravským. Svěcení kněž
ského nedostalo se Prusinovskému ve Vlaších, r. 1567 nedali papež a císař
předběžné svolení к universitě, ale ke směně klášterů, r 1569 nebylo ustano
veno 5000 zl. rýnských ze statků tam jmenovaných kolleji jesuitské, 1570 nedal
biskup a kapitola svolení ke zřízení university, ale к dotaci roční atd. —
-výsledek omylů a chyb, které zavinil rukopis z konce minulého století).
Věstník České Akademie VII. č. 9. — Jos. Truhlář^ Paběrky z ruko
pisů Klementinských XVII. Latinsko-česká slavnost vánoční z doby okolo
r. 1400. XVIII. Spisy Mikuláše z Drážďan (Mikuláš z Drážďan, bakalář
Pražské university z ŕ. 1396, přišel později do Čech zase; byl pokládán za
přívržence učení Valdenského. Dosud jsme věděli o dvou jeho traktátech,
o přijímání pod obojí a o lichvě, oba v rukopise III. G. 9. Ale také rukopis
IV. Gr. 15. obsahuje spisy jeho).
Zeitschrift des Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens.
III. 1899. 1. — Bretholz B,t Ein neuer Bericht über die Belagerung der Stadt
Brünn durch die Schweden im Jahre 1645 (Otiskuje novou relaci к této udá
losti a provází ji poznámkami, pokud se shoduje neb odchyluje od jiných
pramenů, užitých autorem v jeho publikaci o obležení Brněnském); Ralteder A.,
Die Herrn von Krawarn (Dokončení o větvi Strážnické pánů Kravařských
s rodokmenem); Lechner K.. Beiträge zur Fra^e der Verlässlichkeit des »Codex
Diplomaticus Moravíáe< (Další opravy ve čtení listin ze sv. X. а XI. CDM;
několik listin opět otištěno plně); WotkzKt Zu den »Moralitates Caroli quarti
imperatoris Nr. I.« (Dva doplňky к rozpravě minulého ročníku).
Museum Francisceum Annales. 1897. Brno 1898. — Bretholz B.f Brünns
Stadtbilder (Popisy pohledů na Brno v topografických slovnících, popisech
zemí i práce malířů až do r. 1750 s reprodukcemi); Klvana Jos,, Kroj lidu
slovenského na Moravě (Pokračování); Schram W., Mährische Aquarellisten
(o pracech Stöcklera, Rektoříka, Ethlera, Teltschera, Mosera, Úprky, Rzehaka
a Muchy); Šujan J.t Starší literatura česká ve Františkově museu v Brně
(seznam nad míru chudičké kollekce českých knih staré a střední doby české
literatury); Franz A, Mährische Zunftsiegel (zevrubný výčet cechovních pe
četí moravských s reprodukcemi); Kameniček Fr,, Rukopisná sbírka Josefa
Valentina Zlobického (regestuje listiny ze sbírky Zlobického, většinou opisy,
ve Františkově museu, Brna se dotýkající).

Slovenské Pohľady. XVII, 1897. 11.—12. а XVIII. (1898). — Škulle'ty J.,
Štefan Moyses (Životopisná črta vrstevníka Šafaříkova, Kollára a Hollého);
Malunák AL, Turecko-uhorské boje v severo-západnom Uhorsku ^dokončen;
z let 1562 až 1564 na hojném materiálu z archivů báňských měst Sloven
ských;; Holuby Joz. L., Rozsobášna pravota pred ev. a. v. kontuberniom
horno-trenČianskym 23. okt. 1608 prevedná (příklad z praxe prot. práva man
želského z protokolů kongregace Žiliňské); Pamätníci Moysesa u Horvatov
(několik zpráv o Moysesovi od jeho přátel); Rizner L. V.t Prehľad folklori
stickej literatúry slovenskej od prvopočiatku" (To konca r. 1896. — XVIII.:
Vlček J., K dějinám literatúry slovenskej (II. Z veršov Markovičových, Šrám
kových a Rožnayových. III. Stará katolická literatúra trnavská; doplňuje se
s autorovými Dějinami české literatury d. II, č. 1., str. 31.—52.); MatunáLM,,
Nové Zámky pod tureckým panstvom. 1563—1685 (místopisná studie z litera
tury i látky dosud netiŠtěné); Křižko P,, Velká Mútna a jej páni (s použitím
■nových listin archivu Kremnického již ze 14. věku); Kvačala
Jedna exu
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lantská rodina česká (Figulo-Jablonská. Nové zprávy o rodině zetě Komen
ského, Petra Jablonského. Synové jeho Jan Theodor a Daniel Arnošt prosluli
v Prusku; Daniel Arnošt vstoupil na dvoře Berlínském do styků s Leibnizem.
Autor líčí tyto styky na základě korrespondence, kterou nyní vydal v Aktech
jurjěvské university. V učené společnosti Berlínské, pozdější to akademii,
tiskl Daniel první její publikaci, u dvora zasazoval se o unii obou církví
protestantských. Jan Theodor stal se sekretářem berlínské učené společnosti).

Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs. XXL 1898. —
C. Jahnel, M. Luther und Wolf v. Salhausen (pokrač. z před, ročníku);
A Paudier, Spitzberg und Wachberg (o valech na jmenovaných horách);
A Pa^dUr, Überraschungen und Bestätigungen (jedná mimo jiné o tom, že
místní jméno Gastorf je původní, české Hoštka pak z něho přeložené a ne
naopak); A. Peitsche, Beiträge zur Entwicklung des Postwesens in Nordböhmen
(od doby Marie Teresie); J Paudler, In den Weinkellern (příspěvky к dě
jinám vinařství Žernoseckého); К. Richter, Vom alten Zunftwesen in Gastorf
(z 18. stol); E. Neder, Die Schäferei Rilkenberg bei Bensen (dějiny řečeného
dvora od 17. stol.); C. Jahnel, Nach der Schlacht bei Kolin (otiskují se
zprávy o pohybu vojsk po bitvě [od 30.‘Čna do 21. čce.] z >Danziger Bey
träge zur neueren Staats- und Kriegsgesch. 1757«); R. Lahmer, Lehrerexistenz
in der guten alten Zeit (příjmy učitele v Krásné Lípě r. 1653 a protokol
o námluvách učitele v Rumburku z r. 1564); A. Paudler, Egranus oder
Waldenauer ikrátký přehled životopisný); J. Bergmann, Der fünfte Bischof
von Leitmeritz (Moric Adolf Saský f 1759); G Nowak, Zur Geschichte des
Seilerhandwerkes (z Čes. Kamenice); A. Paudler, Die Preusen in Leipa und
Reichstadt 1757 a j.
Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft 1898. —
L. Schneider, Suevisch-slavische Ansiedelungen in Böhmen.

Monatshefte der Comenius-Gesellschaft VI. (1897) ses. 7.—10. — Die
Pläne des Comenius zur Gründung eines Collegiums lucis in Ungarn 1651
(otiskuje se kus, který našel v Lešně J. Kvacsala); Tollin, Des Joh. Duraeus
Empfehlung des Comenius an den schwedischen Hofprediger Joh. Matthiae
(z r. 1642; otištěno). — VII. (18q8) ses. 1.—10. — Herm. Ball, Das Gymna
sium zu Lissa unter Mitwirkung und Leitung des Comenius (výňatek z knihy
Ballovy o školství bratrském srovn. Č. Č. H. IV. str. 353); Otto Krebs, Co
menius und die Volksschule; W. Bickerith, Die Geistesrichtung des Comenius.
Weiherede beider Enthüllung des Comenius-Denkmals zu Lissa; Dr. Reber,
Der Briefwechsel des Comenius (obšírný referát o sbírce Kvascalově).
Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiser
hauses. XIX. Band. 1898. — Bolheim Wendelin, Die aus dem Kaiserlichen
Schlosse Ambras stammenden Harnische und Waffen im Musee ďartilerie in
Paris. Stať pojednává o oněch brněních a zbraních, jež r. 1806 za invase
francouzské odvezeny z Ambrasu do Paříže; většinou měly vztah ku králům
(Františkovi L, Karlu IX.) neb historickým osobnostem francouzským Mezi
nimi nachází se též brnění na koně, kteréž zhotovil InŠprucký brníř Jörg
Seusenhofer r. 1539 pro Ferdinanda I., a jež do r. 1564 nacházelo se v Praze
a teprve pak po smrti Ferdinandově do Ambrasu se dostalo. Velká část oněch
brnění zhotovena Seusenhofrem z nařízení Ferdinanda L, nebyla však do
Francie zaslána, ježto r. 1540 přerušeny přátelské poměry s Františkem I.
Při odevzdávání těchto brnění assistoval se strany rakouské vlády známý
konservátor hradu Ambrasského Primisser a setník Václav baron Voith ze
Šterbec. Schlosser J., Tommaso da Modena und die ältere Malerei in Treviso.
Článek skládá se z 5 statí. V prvé pojednáno o loggii de Cavalieri v Trevisu.
Zevně i vnitř této loggie nacházely se malby provanuté duchem rytířským,
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pocházející z přechodu ze XIII. do XIV. st. Stať 2. jedná o tabulových ob
razech Tomáše z Modeny ve Vídni a na Karlštejně. O Tomášovi pojednáváno
v literatuře častěji; posledně v díle Neuwirthově »Mittelalterliche Wand
gemälde und Tafelbilder der Burg Karlstein in Böhmen« 1896. Schlosser
opravuje některé omyly a mylné názory do tohoto díla se vloudivší. Uváděje
nápis třídílného obrazu, nyní v obrazárné Vídeňské chovaného, právem za
vrhuje chybné Čtení »Rarisini« místo »Batisini«. V české literatuře odborné
již na základě zpráv Palackého a Vocela správné jméno dávno se ujalo. Otázku,
byl-li Tomáš skutečně v Čechách, či zda jen obrazy jeho sem byly poslány,
považuje Sch. za podřízenou; než soudím, že jí podceňovali nelze, neboť
osobní vliv na umění vrstevníků jest vždy dalekosáhlejší než dojem výtvorů
od jinud přinesených. Crowe a Cavalcaselle připsali směru Tomášovu některé
malby kaple sv. Kateřiny а к náhledu jich poukázal jsem již ve svém článku
v Památkách XI. Avšak Neuwirth jde ješté dále a hledí dokázati autorství
Tomášovo při freskách apokalyptických kostela panny Marie. Náhled tento
zamítá Sch. z důvodů stylistických rozhodně a právem; případné jest též po
ukázání к rozdílu písma, gotické minuskule stěnomaleb Karlštejnských a
charakteristické majuskule, kteréž užívá Tomáš ve svých tabulových obrazech
(Karlštejnských) a na freskách v Trevisu. Avšak zamítnouti náhl d, že ve
freskách apokalyptických se jeví vliv vlašský, tak rozhodně jako to činí
Schlosser, nelze. Proti mínění Neuwirthovu, že se Karel IV. mohl sejiti s To
mášem r. 1354 v Trevisu, dovozuje Schlosser, že se to setkání mohlo státi
teprve r. 1368. V Trevisu samém zachovala se díla Tomášova a o těchto
jedná třetí stať: »Die Werke Tommasos in Treviso«. O freskách kapitolní
síně tamního dominikánského kláštera podal zprávu již Vocel v ČČM. 1853
»Některé výsledky archaeologické cesty r. 1852 konané«. Str. 96. Schlosser,
jenž podává obšírné popisy, článku Vocelova nezná. Nápis, jejž Vocel v transskripci uvádí, souhlasí v podstatě úplně s nápisem, jak jej Schlosser repro
dukuje. Dle něho »Tomas pictor de Mutino« provedl fresky zdejší r 1352.
Kromě fresek kapitulní síně, připisuje Schlosser Tomášovi, prozatím hypotheticky, též fresky v kostele sv. Markéty v Trevisu, o nichž jedná ve stati IV
Jinak odmítá však některá díla, jež Crowe a Cavalcaselle mu připsali, jmeno
vitě obraz galerie Modenské z r. 1385, jenž platil za poslední známé dato
vané dílo Tomášovo. Ve stati V. Die Fresken der cappella vecchia auf San
Salvatore de Colalto, vyslovuje Schlosser domnění, že fresky tyty jsou pracemi
Tomášova mládí, ale domněnka tato, poněkud odvážná, vyslovena jest s pa
třičnou reservou. Rozsáhlé práci přidány jsou výborné reprodukce; veliká
barevná reprodukce známého Karlštejnského obrazu (nyní ve Vídni) Tomá
šova jest velmi zdařilá. — Druhy dil »Jahrbuchu« obsahuje listiny a regesta
domácího dvorního a státního archivu ve Vídni (dodatky a pokračování),
vydal Dr. H. Voltelini, a inventáře z archivio del palacio v Madridě vydal
Dr. A. Beer. První vztahují se na dobu od r. 1451-1611; některé z listin a
regest dotýkají se Prahy a jsou i jinak důležitý, zvláště pro seznání doby
Rudolfínské. Tak ku př. č. 16.186, 16.194, 16.206, 16.211, 16.218, 16.233 (Keppler
žádá Rudolfa II. o roční plat), 16.292—16.294, 16 296, 16.407, 16.448 (rozpočet
pro stavby na Hradě); 16.462 (seznam dluhů komorníka J. Makovského za
práce zlatnické); 16.667 (Keppler), 16.673 (rovněž;; 16.877 a 16878 (Kašpar
Lehmann); 16.886—16.890, 16.893, 16.894, 16 897, 16.909 (týkají se vesměs
vyšetřování s F. Langem zavedeného); 16.918 (Jan z Cách, malíř, o záležitosti
Langově) a mnoho jiných důležitých a zajímavých zpráv.
K. Chytil.
Listy filologické. Ročník XXV. — Jos. КгаЦ O přízvučném napodobení
starověkých rozměrů časoměrných. Prosodie české část druhá (Pokusy takové
se objevují v Italii již v 15. století, pak následují v 16. Francouzové, Angli
čané a Němci, Rusové, Srbové a Chorváti v 17., Poláci v 18., u nás počátek
učinil Blahoslav; oněm nevíme, znal-li pokusy Němců neb Francouzů, о Ко-
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menském víme, že je znal. To je obsah historického úvodu); Frant. Groh,
Studie к Aristotelovu spisu X&qvaítov woltteta; Frant. Grok, Příspěvky epigrafické (o nápisu Athénském z r. 446/5 a o nápisu týkajícím se chrámu
v Eleusině); V Klasobrani po rukopisech. K. Černý otiskuje spisy ChelČického
obsažené v ruk. Pařížském; nejdůležitější je replika Rokycanovi; O nových
příspěvcích к poznání literární Činnosti Husovy. I. K. Novák, O novotvarech
u Husa. II. Jos. Král, Přízvučné verše Husovy. (Oboje se obrací proti po
jednání Flajšhansovů v Č. Č. M. 1898.) V úvahách a zprávách oznámeny neb
posouzeny mimo jiné tyto spisy: P. Allard, Le christianisme et 1’empire
remain; F. Hueppe, Zur Rassen- und Sozialhygiene der Griechen (E. Peroutka
posoudil nepříznivě; všecky záhady chce spisovatel řešit hravě methodou
anthropologickou; je to spisek venkoncem dilettantský); O. Fr. Vaněk, Ani
mismus (Fr. Krejčí: mnoho materiálu, kterého však spisovatel neovládl do
statečně); U. Wilcken, Die griechischen Papyrusurkunden; W. Soltau, Livius*
Geschichtswerk srovn. Č. Č. H. IV. 142; J. Guth, Hry olympické; Ягичъ,
Повыл письма Добровскаго, Копитара atd. srovn. C. Č. H. IV. str. 285; A.
Brijękne^ O Piaście (ref. Pastrnek. Pojednání vytýká hned v úvodě četné
shody v státním a společenském vývoji u Čechů a u Poláků; i potom při
výkladech etymologických, které jsou jeho hlavním obsahem, přihlíží často
také k věcem českým); M. Můrko, Miklosichs Jugend- und Lehrjahre). —
Na konci přidán seznam spolupracovníkův a jejich příspěvků v ročnících
21—25 (1894—1898).

České Museum Filologické IV. — J. К Pralek., Herodot a Sparta
(odkud čerpal Herodot svou známost Sparty a kritika jeho zpráv; to aspoň
hlavní thema); K. Kořínek, Adam Mickěvič (obsah některých básní — na př.
Wallenroda, ne však Dziadů ani Tadeáše — a bezmála nic více); H. Vysoký,
Dodonské studie (pojednání archaeologické); J. V. Prálek, Otázka hittitslčá;
Ant. Truhlář, Příspěvky k dějinám studií humanistických o Čechách. I. Jan
Kocín z Kocinétu. — V úvahách a zprávách referáty o těchto dílech (mimo
jiné): M. M. Flinders Petrie, A history of Egypt (Prášek); К. Lanciani, The
ruins and excavations of ancient Rome (R. Novák), Soltau Livius’ Geschichts
werk (R. Novák, srovn. Č. Č. H. IV. str 142), J V. Prásek, Dějiny staro
věkých národů východních seš. 1,—3.; G. Friedrich, Učebná kniha palaeografie (R. Novák; kniha podává poučení úplné, věcně na největším díle správné
a srozumitelné; vytýká se omyl, co se týče t. zv. Anonyma Valesii), E. Norden,
Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrh. v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance
(R. Novák; dílo velmi důležité a zajímavé); Jar. Charvát, Dějiny římské za
císaře Valenta (R. Novák, srovn. Č. Č. H. IV. str. 426); Fr. Doubrava, Kon
stantin V. 305—311 (týž; pojednání v programmu gymn. o Žitné ulici 1898;
je to kompilace nepřinášející nic nového).

ZPRÁVY.
Dne 25. led. 1899 zemřel ve Vídni, stár 87 let, sekretář nejv. kasaČního dvora
ve výsl. Antoni Fr. KJbička Skuteřský, spisovatel velmi pilný a plodný v oboru
historických věd pomocných v nejširším slova smyslu. Hlavní dílo jeho, ^Přední
Iřisitelé národa Českého. Boje a usilování o právo jazyka českého začátkem
přítomného století«, vyšlo ve dvou dílech v 1. 1883—84, jež tvoří však prvou
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část jeho, obírajíce se velikou většinou vlastenci a buditeli doby nejstarší a
přinášejíce v podstatě materiál biografický. Co chtěl na širším základě v Prešpurku vykonati Palacký, o to pokusil se Rybička, nazvav svou práci dobře
»pomůckou к vlasteneckému Plutarchu а к domácí historii kulturní«. Rybička
byl jedním z předních našich pracovníků v genealogii, sfragistice, heraldice,
topografii, psal také o dějinách právních, (zejm. biografie právníků českých)
o archaeologii, ovšem i o literár. historii, ano i o dějinách průmyslu (»Po
můcky к dějepisu průmyslu domácího«, »Zřízení řemesla zlatnického v Če
chách«, monografie o českých zvonařích a j.) — veliký počet těchto prací je
uložen v Čas. Mus., v Památkách, v Riegrově Slov. Nauč., starém Lumíru,
v spisech Uč. Spol., Právníku, Světozoru a j. Srv. čl. V. Zeleného v Osvětě
1882 č. 11 a J. V. Jahna ibidem 1899, č. 3.

Dne 13. ledna 1899 zemřel v Moskvě vynikající professor dějepisu při
tamější universitě Michail Sergějevič Korělin, o němž v předešlém ročníku
Č. Č. H. (1898 str. 18) stala se zmínka. — Koncem února 1899 zemřel v Petro
hradě mimořádný akademik historik Arist Aristovič Kunik (viz o něm v pří
tomném Čísle Č. Č. H.) ve věku 85 let.
Přednáška Ot. Hostinského ze dne 2. prosince 1898 o uměleckém ruchu
v národě českém za posledních padesáti let vyšla v Almanachu České aka
demie a také ve zvláštním otisku (srovn. Č. Č. H. V. str. 2). — Dr. Karel Chytil
vydal svou pěknou přednášku o historickém vývoji a rázu Prahy ze dne
27. listopadu (srovn. Č. Č. H. V. str. 65) v plném znění.

Jaroslava Vlčka Dějin české literatury vyšel sešit osmý; věnován je
první polovici 18. století. Z bohatého obsahu (spisovatel právem neobmezuje
se na produkci literární v jazyku českém) upozorňujeme zvláště na kapitolu
třetí nadepsanou Jansenismus na půdě české. Ze zástupcem Jansenismu u nás
byl hr. Frant. Ant. Sporck (f 1758), »rodem Němec, vychováním Francouz«, to
dosud známo nebylo. Nyní teprva rozumíme, co Sporck vlastně byl a co chtěl.
Dobře nazval J. Máchal svoje pojednání v 1. sešitě letošního ročníku
Listů Filolog. ^Hankovy ohlasy písni ruských* příspěvkem к dějinám prove
nience RK. Ve sporu o RK. zbývá již jen ukázati, jak byl udělán. V knihovně
musejní jsou dosud knihy, sbírky to ruských písní, podle kterých Hanka
kolem r. 1817 délal své básně (také známou »Na sebe«), kde najdeme vzor
pro Píseň pod Vyšehradem (v předloze Jaroslavlb gorod) — a tím též autora
Hanku. A také písně RKého jsou ohlasy písní ruských. »Na shodu tuto —
praví Máchal — bylo již dávno ukázáno; novou a překvapující jest však ta
okolnost, že všecky parallely mohou se doložiti z Čulkova a Mosk. Pěsenniku,
tedy z knížek, které byly jistě od r. 1816 majetkem Hankovým, z nichž Hanka
ruské písně překládal a z nichž přejímal mnohdy i do slova látku к písním,
jež pak za své vlastní plody vydával.« Kdysi Erben se domníval, že ruské
vzory se dostaly do Čech v 12. století, nyní víme, že to bylo v 19., nedlouho
před r. 1817. A lyrické kusy RKého jsou Hankovy (zde máme již plný důkaz)
ohlasy písní ruských Ale řečené dvě sbírky ruské jsou zajímavé, i co se týče
epiky RKého. Pro začátek Beneše najdeme vzor u Čulkova; a také pro za
čátek — Lib. Soudu!

Historie medicíny, kterou v dřívějších letech na Pražské universitě za
stupoval V. Janovský, má nyní na české lékařské fakultě svého zástupce
v docentovi Ondřeji Schrutzovi. Jeho přednáška vydaná ve Sbírce přednášek
a rozprav z oboru lékařského (pořádá J. Thomayer) »Lékařská přednáška
č. č. H. v.
10
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na Pražské fakultě lékařské z prvých dob trvání university Karlovy« jedná
o Mistru Albíkovi, pozdějším arcibiskupovi, na základě rukopisu universitní
knihovny. Spisovatel soudí o Albíkovi jako učiteli velmi příznivě. V jeho
přednáškách hlásí se již »ranní renaissanční ráz«, jenž se tím vysvětluje, že
Albík mnoho čerpal z původních, cizím přepracováním nezkalených spisů
Hippokratových.
Nákladem Jednoty českých filologů vydány VácL Sládka Dějiny řecké
literatury doby klassické (436 str ). Dějepisectví věnovány 4 hlavy (str. 261
aŽ 294).
V Moskvě vychází od r. 1896 pod redakcí prof. P. G. Vinogradova
»Книга для чтешя по исторш сргднихъ в!ковъ“, jakási příruční kniha dějin
středověkých pro professory na středních školách a pro žactvo vyšších škol.
Není to soustavné a souvislé vypravování o dějinách středního věku, nýbrž
řada článků, na základě nejnovéjších výsledků pojednávajících zevrubněji
o vynikajících osobnostech, událostech neb institucích; látka nemá jimi býti
vyčerpána úplně, nýbrž mají se jednak vystihnouti nejdůležitější momenty
z dějin středověkých, jednak poskytnouti čtoucímu hlubší názor v ducha té
které doby aneb ráz dějin té které země. Celá sbírka má obsahovali 4 svazky.
Letos vyšel svazek 3., v němž mimo jiné zastoupeny jsou též dějiny české
dvěma články: Přemysl II (Fr. Hýbl) a Karel IV (V. Novotný).

Časopis „Новое Время“ přináší v novoročním čísle (roč. 1899) přehled
nejdůležitějších Čísel historické literatury ruské za rok minulý („Русская
историческая литература въ 1898 году“). Vytýkáme z nich spisy zasluhující
obzvláštní pozornosti: 1. Prof. Lebedev (Moskva), „Церковная историография
въ главныхъ ея предетавителяхъ съ IV. по XIX. в!къ. (Církevní dějepisectví
v hlavních svých představitelích od 4. do 19. stol.) — obsahuje vylíčení vzniku
a rozvoje dějepisu církve řeckovýchodní. — 2. Tiktin^ „Византшекое право какъ
нсточникъ Уложешя 1648 года и Новоуказныхъ статей“ (Byzantské právo ja
kožto pramen »Uložení« a »Novoukazův«). — 3. Třetí díl „Путешеств1я антюxincKaro naTpiapxa Макар1я въ Pocciio въ XVII. в!к!" (týká se r. 1655 — Cesta
antiochijského patriarchy Makaria do Ruska v 17. století) — z arabštiny pře
kládá prof. Mukos. — 4. SHder^ Императоръ Алекса ндеръ L, его жизнь в цар
ствование (Císař Alexander L, jeho život a vláda). Obšírný, nádherné vypra
vený a illustrovaný spis, opírající se o množství nevydaného archivního ma
teriálu a vynikající slušnou objektivností. — 5. M. Dakonov* Очерки изъ исторш
сельскаго насслешя въ Московскомъ государств! XVI. и XVII. в!ка (Črty z dějin
selského obyvatelstva říše Moskevské v 16. a 17. stol.) — jest důležitý pří
spěvek k literatuře tohoto předmětu. — 6. Storozenko^ „Къ ncTopiíi Ma.iopoeciňскихъ казаковъ въ конц! XVIII. и въ начал! XIX. столепя“ (К dějinám kozáků
ku konci 18. a poč. 19. století). — Z publikací periodických vytknouti' sluší
101.—104. díl «Сборника Имп. Русскаго Общества«, obsahující řadu cenných
materialií k dějinám diplomacie ruské. Pak 12. díl cenného životopisu Pogodinova od N. P. Barsukova (Жизнь и труды M. II. Погодина), kdež množství
zajímavých podrobností ze styků Pogodinových se Šafaříkem a jinými českými
literáty té doby. — Vyšly 3 díly Pypinovjch Dějin ruské literatury (Истор1я
русской литературы), jediného to dosud svého druhu spisu, vynikajícího všemi
přednostmi spisovateli vlastními. Dílo i pro naše obecenstvo nevyhnutelné.
„Собраше сочннешй Кавелина« (Sebrané spisy Kavelinovy), obsahuje řadu
článků týkajících se historického rozvoje selského obyvatelstva, Šlechty, majetnictví půdy a p.

S titulem Monographien zur Weltgeschichte vydává firma Velhagen a
Klasing (v Bielefeldú a Lipsku) sbírku monografií v pěkné úpravě, s bohatými

Zprávy.

133

(Ilustracemi a v levné ceně (po 3 markách). Redaktor sbírky Ed H^ck sbírku
zahájil č. 1. o Florencii v době Medícejské, číslo 2. (Erich Mann) věnováno
Alžbětě Anglické, č. 3. (Hans Scholz) ValdŠtejnovi, č. 4. (Ed Heyck) Bismarkovi, č. 5. (týž) Maximilianovi I, číslo 6. vydané r. 1898 má nadpis Das ältere
deutsche Städtewesen und Bürgerthum. Spisovatel Below patří к předním
znalcům tohoto předmětu, dějin a vývoje měst a měšťanstva a zaujímá
v otázkách kontroversních své zvláštní stanovisko. Než zde neběží o jich
řešeni. Kniha je populární, ale složena od znalce, a to je všude patrno. Vy
obrazení je v knize neméně než 134, reprodukce starých obrazů měst, vy
obrazení hradeb, bran, budov dosud stojících; Praha je zastoupena mosteckou
věží Staroměstskou a orlojem. — U nás se mnoho illustruje. Nemělo by se
vydati podobné dílo o městech v Čechách? [Ilustrace by zachovaly v paměti,
co jsme — na mnoze ještě nedávno — měli, co dosud máme, co však nej
spíše brzy také zmizí.
J. Friedrich vydal (v Mnichově 1898) první svazek životopisu Döllingrova, obsahující léta 1799—1837. Hlavním pramenem je, jak v nadpisu na
značeno, Döllingrova literární pozůstalost a korrespondence. Celé dílo je vy
počteno na tři svazky. Referent F. X. Kraus (Deutsche Literaturzeitung 1899
č. 1.) nazývá Döllingra největším katolickým učencem své doby (welcher
einem ganzen Geschlechte als der grösste katholische Gelehrte Deutschlands
galt). Dílo Friedrichovo v mohých věcech ho neuspokojuje.

A. Saitze Popsáni velkostatku Krumlova se zvláštním zřetelem na jeho
lesy (nákladem České lesnické jednoty, 1898) jest práce jenom příležitostná,
jejíž rozsah byl napřed určen a obmezen; přece ji však pokládati dlužno za
cenný příspěvek к dějinám lesů a lesnictví na Šumavě a v Pošumaví. Spiso
vatel Čerpal svoje zprávy vedle pramenů tištěných z největší části z archivu
panství v Č. Krumlově. Pro historika jsou zajímavý zvláště kapitoly : 1. Histo
rické záznamy (doba Viléma z Rožmberka). 2. Dřívější hospodaření; tu ze
jména pozoruhodný: plavba polenového dříví na Vltavě, plavební řád Petra
Voka z Rožmberka, pokusy o upravení řečiště Vltavy u Čertovy stěny, к němuž
již známý stavitel Zlaté stoky u Třeboně, Štěpánek Netolický, návrhy a dobrozdání podal, vyměření a stavba Vídeského kanálu neboli Švarcenberské
stoky od inženýra J. Rosenauera 1788, 1821, poslední kolonisace Šumavy,
osady dřevařů (1770—1848). O pěstování lesa s určitou tendency hospodářskou
zachovaly se zprávy teprve z doby Eggenberské, císařské a Švarcenberské.
Hned první majitel z rodu tohoto, kníže Adam František, nazývá r. 1722 lesy
Krumlovské »nejen nejkrásnějším pokladem svých panství, ale i společným
pokladem celého království Českého, který udržen a pěstován býti musí«.
3. Honba; zprávy o oborách Viléma z Rožmberka u Krumlova a Petra Voka
u Červeného dvora, o lovu dravé zvěři; poslední medvěd zastřelen r. 1856
v revíru Zelnavském.
H Gross.

V Lipsku založen nový časopis Archiv für Papyrusforschung und ver
wandte Gebiete. Je známo, že v posledních letech mnohá mezera v klassické
a starokřesťanské literatuře vyplněna nálezy aegyptskými, a tak pochopíme,
že specifikace jde již až к založení zvláštního časopisu s tímto programem,
který však se přece neobmezuje na aegyptské papyry, nýbrž věnován dějinám
aegyptským vůbec v době hellenismu od Alexandra až do počátků panství arab
ského v 7. století po Kr. — Jiný nový časopis, který r. 1898 počal vycházeti,
je Archiv für Religionswissenschaft (redaktor Achelis).
Wattenbachovy Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter jsou sice
dílo uznané ceny, ale nejednomu Čtenáři budou snad příliš obšírnými. Tomu
10*
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by dobře posloužil výtah, který z nich pořídil H. Vildhaupt pod titulem Hand
buch der Quellenkunde zur Deutschen Geschichte* (Arnsberg 1898).
Lehautcourtovu knihu Süge de Paris oznamuje RH. jako nejlepší dílo,
které dosud bylo napsáno o Pařížském obležení r. 1870
Tamtéž se regi
struje francouzské zpracování německého díla o uherské ústavé, které složil
Radó: De Bertha La constitution hongroise. Referent A. Lichtenberger praví,
že Uhři těží ze sporu Slovanů a Němectva v mocnářství našem. Kdysi prý jim
hrozilo zaniknutí v Rakousku, dnes snadno lze již předpověděli, že ti, kdo
byli utiskováni, budou utiskovali brzy sami... Je to ovšem vlastně již —
vaticinatio ex eventu. — Pochvalně se zmiňuje RH. o novém díle Eduarda
Delaulta Question d’Orient depuis ses origines jusqu’a nos jours.
Na české filosofické fakultě habilitoval se Dr. G. Friedrich\ od letního
semestru svěřeno mu supplování professury pomocných věd historických.

Opravy. V předešlém čísle na str. 18. v 16. řádku zdola místo učitel
čti: ručitel^ na str. 28. ve 4. řádku shora místo Tenny Čti: Tim\ na str. 31.
v poslední řádce má býti Colmar Grünhagen. — Ná žádost p. prof. J. Luňáka
v Oděse doplňujeme zprávu svou o spisku jeho Gostynskoje čudo (srv.
Č. Č. H. IV. 427) připomenutím, že zmínka o Slovanech v severozáp. Čechách
v 2. st. p. kr. v sousedství Markomannů sídlících spočívá na domněnce prof.
Domaszewského a že pověsť o spasení křesťan na Hostýně známa byla již
r. 1669.

V čísle z 25. led. t. r. otiskla »Alétheia« ve formě posudku o čtvrtém
ročníku Č. Č. H. útok na náš list, o němž možno říci jen tolik, že jej napsal
člověk nepříčetný nebo v nepříčetném stavu. To platí také o pokusu obrany
nebo důkazu v čísle »Alétheie« z 25. února. — Jiného v podstatě rázu byly
stížnosti a výtky, jež skoro současně vyskytly se ve »Vlasti« a v >Katol.
Listech« a jež ze stanoviska našeho listu к pracím probošta Dra A. Lenze
chtěly dovozovati zásadní naše nepřátelství a nespravedlivou kritiku prací
historických stojících na stanovisku katolickém. Odmítáme klidně ale roz
hodně výtky takové. Můžeme tu poukázati na referát o témž ročníku našeho
časopisu, o němž psala svým způsobem »Alétheia«, v Sborníku Historického
Kroužku družstva »Vlast« (1898), a to referát pochvalný a příznivý. Odmítáme-li některou práci, děje se to proto, že je vědecky nedostatečná, nikoliv
že je psána ze stanoviska katolického. Stanovisko to dobrých a cenných prací
v oboru historie nevylučuje, jak ovšem pozorovati lze více u prací katoli
ckých historiků německých (Grisar, F. X. Kraus, Finke a j.) než u nás. Forma
odmítnutí našeho konečně bývá mírná a urbánní; byla-li někdy ostřejší, byla
jistě zasloužena.
Red. Č. С. H.

Chronicon Treboniense.
Napsal Frant. Mareš.

Nesnadné otázce o poměru kroniky Třeboňské к Starým
letopisům textu A věnoval studii ve Věstníku České společnosti
nauk na rok 1897 Kamil Krofta pod názvem: O pramenu t. zv.
kroniky Třeboňské str. 1—10. Tato práce dokazuje, jak těžko jest
určitě vystihnouti poměr obou těchto pramenů; neboť, ačkoliv
Krofta hledí vésti důkaz, že Chronicon Treboniense jest překladem
Starých letopisů českých, přece musí konstatovali str. 4—6 četná
místa, kde Chronicon Treboniense, majíc více než Staré letopisy
české, nemůže býti od nich odvislé, nemůže býti jejich překladem,
takže by závěrečné vývody mohly téměř týmž právem opáčně
zníti. Názor ten nabývá značné posily, povážíme-li, že Chronicon
Treboniense neni dilem samostatným* nýbrž jest výňatkem ze souvislé
práce obsáhlejší* Cronica Boemorum zvané* výňatkem od vydavatelů
učiněným a tak nazvaným; že ne teprv s rokem 1419* nýbrž již od
počátku* tedy s rokem 1338* Staré letopisy leské v textu A shoduji se
s naší Kronikou ieskou; a že nám tedy jednati jest ne tak o po
měru kroniky Třeboňské, jako spíše latinských letopisů Čech
к Starým letopisům českým. Tím pak, že text A Starých letopisů
českých tvoří základ téměř pro všechny ostatní texty, nabývá
otázka na první pohled tak nepatrná důležitosti nemalé, znějíc spíše
tak: Jsou Staré letopisy české původní, a jest Cronica Boemorum
překlad z nich či jest tomu naopak? Studie naše trpí také tím,
že ani poměr samých textů českých mezi sebou není dosud přesně
zjištěn, že Staré letopisy české po nové revisi a větší část Cronicy
Boemorum tištěny nejsou, a že to, co z Cronicy jest vydáno, stiženo
jest takými chybami, že se téměř ani к srovnávání nehodí; neboť nejen
hemží se chybnými čteními, nýbrž i celé řádky scházejí. Než к ře
šení vlastní otázky přikročíme, musíme několik řádků věnovati ruko
pisům, v nichž se Cronica Boemorum nám zachovala, a grafické
stránce podání (otázce u nás obyčejně pomíjené), protože i z toho
můžeme již souditi na způsob skládání.
Text latinské Cronicy Boemorum zachoval sé nám, pokud dnes
víme, ve dvou rukopisech archivu Třeboňského A č. 7 a A č. 10.
Papírový rukopis A č. 7. jest známý rukopis v 16°, obsahující české
písně, staročeská svftáníčka, jak tištěny byly v Č. Č. M. 1827, 1838,
1839 a ve Wiener Sitzungsberichte 1862. Zde tedy na stránce T
počíná naše Kronika česká a jde až do str. 27'. Počátek kroniky
až к roku 1321 (str. 13) psán jest známou běžnou rukou Oldřicha •
č. č. H. V.
ii
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Kříže z Telče, a sice jedním tahem beze vší změny. Na straně 13
počíná jiná ruka s písmem větším, stojatým; na str. 13' ukazuje
písmo téhož písaře, ale je mnohem hrubší. Pak stává se písmo
téže ruky souměrným, určitým a pěkným a jde beze vší změny
tahu neb inkoustu к roku 1433 na straně 25'. Na stránkách 25'
a 26 následují zprávy к roku 1433 (Höfler I. 101—2), k r. 1433,
1434, 1437, 1438 а 1439, tištěné jako Notae ke kronice Třeboňské
u Höflera I. 63—64, a zprávy k r. 1439, 1455 a 1471 dosud nevy
dané. Záznamy tyto na str. 25' a 26 psány jsou rukou Křížovou,
ale tak, že každý rok v jinou dobu byl zapisován. Na straně 26'
začínají opět další souvislé zprávy к 1. 1402, 1407, 1408, 1409,
1415 a 1418, psané opět Křížem, ale v jednom tahu, tak že i tu
jest viděti, že Kříž toho sám nespisoval, nýbrž prostě z nějaké před
lohy opisoval; tištěny jsou u Höflera I. 76—8. Na straně 14'—23'
(1338 — 1431) nacházíme latinské znění Starých letopisů českých
textu A; část jich od r. 1419—1439 (str. 16'—25') vydal Höfler
I. 50—64 jako Chronicon Treboniense. Vlastní sepsání letopiscovo
týká se roku 1432, kdy letopisec nejspíše žil a psal.
Druhý rukopis jest tenoučká kniha v 16° ze století 15.; v ní
hned na 1. stránce počíná naše Cronica Boemorum a jde, psána
jsouc týmže pěkným stojatým písmem bez změny tahu neb inkoustu,
až do roku 1431 na straně 16'. Str. 12—15 (1338—1418) jest
opět latinský text Starých letopisů českých, kdežto následující
zprávy к 1. 1419, 1421, 1427 a 1431 jen tomuto rukopisu přiná
ležejí; tištěny jsou u Höflera I. 64—65. S kapitulním rukopisem, jenž
obsahuje text A Starých letopisů českých, má tento rukopis tu
další podobnost, že následují i v něm posloupnost knížat a králů
českých do krále Václava IV., jakož i posloupnost biskupů a arci
biskupů Pražských?) psané -touže rukou jako Cronica Boemorum.
Text A Starých letopisů českých jest kratičké sebrání příběhů
českých od roku 1338 —1432 v rukopisu téměř souvěkém kapituly
Pražské, jenž přešel potom větším dílem do textů D—N slovy
nezměněnými.2) Kompilátor jeho žil za času sboru Basilejského,
což i sloh i ruka 15. věku dosvědčují.3) Zprávy jeho kryjí se do
r. 1418, případně do r. 1431, s oběma rukopisy dříve jmenova
nými téměř doslovně; text český má jenom к roku 1432 drobné,
toliko sobě vlastní zprávy. Bohužel nejsme o grafické stránce ruko
pisu tohoto dostatečně zpraveni.
Jest tedy A č. 7 str. 14'—23' (1338—1431) a A č. 10 str. 12
až 15 (1338—1418) latinský text Starých letopisů českých, a Chro
nicon Treboniense (1419—1439) = Staré letopisy české 1419 až
1431 -j- samostatnou zprávu 1432 -j- dodatky 1433—1439. Kdo tudíž
*) Script, rer. Boh. II. 428 a 437. — 2) Palacký, Staří letopisové čeští, str VII.
— 3) Pelzel-Dobrovský, Script, rer. Boh. II. XXXIX.
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srovnával kroniku Třeboňskou se Starými letopisy českými, ten
provedl toliko část úkolu, srovnávaje jen znění zpráv z r. 1419
až 1431 místo části mnohem větší 1338 — 1431, a vývody jeho mohou
býti toliko přibližné, bez moci průkazné.
Označíme-li si pro krátkost znění rukopisu A č. 7 pís
menem A, text A č. 10 písmenem В a konečně text A Starých
letopisů českých literou C a srovnáme-li je mezi sebou, shledáme,
že A jest mnohem delší než B, že jsou však v В vynechány
toliko věci, jež se zdály písaři patrně méně důležitými,1) a že
oba texty А а В mají společnou předlohu. A má po roce 1410
některé vsuvky, označující se již porušenou chronologií, které proto
v В scházejí. Naproti tomu má В též vlastní vsuvky o založení
řádu Kartouského 1092, řádu Praemonstrátského 1119, řádu Tem
plářského 1105 (sic), řádu Kazatelského 1204, o sepsání dekreta
a liber sententiarum Gracianem a Petrem Lombardským 1151,
o sepsání scolastica historia od Petra Comestora, o přenesení
tří králů z Milána do Kolína, o založení měst Míšně a Zhořelce
1131, o poddání se Chebu králi Českému r. 1265. Text C, počínající
teprve s rokem 1338, má věci obsažené v A i v Bt pokud nejsou
pozdější vsuvky, a jest tudíž zřejmo, že všechny tři texty At В, C
pošly neodvisle od sebe z prvotextu jenom nepatrně od nich od
chylného. A v jaké řeči byl tento prvotext sepsán? Než přikro
číme к odpovídání na tuto otázku, zastavme se na chvilku u pramenů,
z nichž patrně náš prvotext byl čerpán, a u kompilátora, jenž jej
sestavil; snad i tím přiblížíme se к vlastnímu punctum saliens,
zvláště když neznáme pro nejstarší část do roku 1337 ani če
ského znění.
Kompilace sama uvádí se těmito slovy: Incipit Cronica Boemorum ab inicio conscripta, de multis excerpta aliis provincie
illius cronicis, que ita breviata indicit posteris etc., dávajíc tím jasně
znáti, že se nepovažuje za práci samostatnou, nýbrž za kompilaci.
Svého pramene dovolává se kompilátor ještě jednou při roce 1215
řka: quare exulavit, in cronica patet. Kronikou tou pak rozumí se
Půlkava, a sice, jak ze zprávy o smrti blažené Anežky vysvítá,
třetí rukopis kroniky té. Jí drží se věrně náš kompilátor od nejstarší
doby až do roku 1283. Rukopis В přidal většinu svých vsuvek
z Letopisů českých Font. rer. Bohem. II. 380—2, něco též II. 212.
r) Jako výpis z Pulkavy V. 15. Nota, quod cronica Boemorum ab inicio
usque ad presens et hue per annos domini distincta non fuit, que narrat
tamquam de paganis, que tarnen in sequentibus, distinqwetur, prout melius
poterit. Nebo: A. d. 1045 Guntherus monachus in Brzewnovia moritur. A. d.
1047 dedicacio Boleslaviensis. A. d. 1319 rex Johannes irritatur contra reginam.
A. d. 1319 fait exaccio sivé berna recepta per Johannen regem ab omnibus
civitatibus, claustris, inventa propter quandam curiam celebrandam et
tornamenta et hastiludia. O úmrtích v král, rodiné v Anglii, Francii a v Krakově.
11*
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Rokem 1285 počínaje jde náš kompilátor opět věrně v šlépějích
kanovníka Františka, jehož druhé redakce se drží až do roku 1353,
odkud pak do roku 1371 sleduje Weitmile. Jsou to tedy samé
sekundární prameny, na nichž zakládá své vypravování, a podle
toho i cena práce jeho nemůže býti valná. I osobnost kompilá
torovu dosti dobře lze vystihnouti. Podle toho, jak pilně si všímá
všech církevních záležitostí, nechybíme asi, budeme-li jej hledati
v řadách kleru. Ježto dále r. 1281 píše: moritur beata Agnes VI.
Nonas Marcii, fundatrix cruciferorum cum stella, a hned vedle volá:
moritur Agnes fundatrix nostra, jest jisto, že náležel ke křížovnlkům, o nichž všechny zprávy ze svých předloh excerpuje. Od
chylně od Pulkavy vypravuje tu při r. 1158 báji o udělení bílého
lva do štítu království Českého: corona perpetua suis posteris derelicta cum clipeo albi leonis. Přemysla II. jmenuje velkým: magnus
dictus Ottacarus. Vypravuje o císaři Karlu IV., že 1334 statím
čepit reedificare castrum Pragense cum pallacio, přidává ze svého:
sicut patet. Leckde má arci náš kompilátor více než jeho předlohy,
jako (1330) fundatur monasterium s. Annae, 1336 plura monasteria
šunt redacta ad nichilum. Místo vypravující o povstání světského
kněžstva v Praze proti řeholnímu r. 1334, jakož i o kronistovi Fran
tiškovi, přijal rukopis A hnedle doslovně, kdežto В vynechal od
staveček- qui ob reverenciam episcopi hanc secundam partem
cronice conscripsit.
Podle toho všeho nemůže býti ani pochyby, v jaké řeči kom
pilátor původně, aspoň do roku 1337, svou práci sepsal. Jistě v la
tinské: předlohy, z nichž čerpal, byly latinské, spisovatel byl kněz,
jemuž latina byla nejbližší, a také pro tuto dobu aspoň dosud ta
kového českého textu neznáme.
A jak se to má s dobou následující 1338—1431, kdy máme
české i latinské znění Letopisů? Vizme napřed, jak se mají к sobě
oba texty aspoň do roku 1418; pro další dobu máme pak již se
stavení páně Kroftovo.
Latinský text má vice než český:
1340 (Johannes rex), qui eciam Karolum filium suum nitebatur ad
mala perducere, sed noluit consentire.
1342 fames maxima, sicut comprobauit rei eventus.
(1343) interficitur inquisitor hereticorum et predicator aput s. Clementem.
(1343) fundatur capella Omnium Založena jest kaple Všěch Sva
Sanctorum in castro Pragensi
tých na hradě Prazkém.
et confirmatur.
,
(Johannes de Dražie) procuravit zjednal jest také hrob střiebrný
eciam et comparavit tumbam
s. Vojtěcha v kostele Prazkém
s. Adalberti argenteam in ecs hrobem s. Vavřince v kaple
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desia Pragensi cum sepulcro
jeho; a zjednal jest také 14
kop gr. platu věčných 20 kain capella s. Laurencii; ordinavit eciam XIIL sexagenas
novníkóm řeholním v Rúdnici.
perpetuas ÄZ/canonicis regularibus in Rudnicz pro anniversario (et tres marcasin Gesenicz B.)
1373 Slana civitas combusta est Slaný město shořalo jest s mnoho
cum multis millibus hominum
tisíc na s. Pankrácě.
in die s. Pangracii et sociorum
eius (et in die forensi. B)
1374 obiit dominus Milicius pre- Umřel jest Milič kazatel.
dicator egregius.
1380 fuit pestilencia magna Präge
et ubique in Boemia.
Při korunování Sigrnunda za krále Uherského r. 1387 dodává
text A: Idem est electus ad Romanům imperium in anno 1409 in
mense Septembri in civitate Franfurth. Idem primám coronam
suscepit Aquisgrani in anno 1414 in mense . . . ., takže by se zdálo,
že text tento před r. 1414 nemohl býti kompilován; ale jest to
vsuvka a schází v B.
1393 submersus est reverendus slavný doktor Johánek,
doktor magister Johanko.
1394 kr. Václav, ubi XV septi- a byl držán XVII neděl,
maňas detentus
1412 fuit maximus ventus in
Boemia f. VI. in die s. Ka
therine, (qui magna nocumenta fecit. B)
(1414) concilium Constanciense
celebratum est pro eleccione
pape.
1404 feria IV. post Margarethe
Johannes Zul armiger Präge
est suspensus in patibulo cum
3 suis clientibus. Nemá В, není
chronologicky na svém místě
a jistě jest vsuvka.
1411 Zbinco archiepiscopus Pragensis obiit. Eodem anno čepit
persecucio in clerum per seculares. Nemá B, vsuvka.
1415 combustus est magister Johannes Hus (perfidus hereticus B)
sabatho post diem s. Procopii, hoc est in octava s. Petři et Pauli
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apostolorum propter librum, quem fecit de ecclesia, in quos multos
errores posuit.
1416 feria V. et VI. post Mauricii ve čtvrtek a v pátek po sv. Mau
ricii viděn jest křiž črvený pro
apparuit crux rubea in medio
střed nebe v tu mieru, jako
celi, tamquam in medio staret
bylo slunce na poledne stálo.
sol; sole ad occasum vergente
in gladium (similis coloris B)
solis calore versa est.
Hic villani inceperunt in Thabor convenire. Nemá Bf a jest
nejspíše vsuvka, jako i následující dvě zprávy z roku 1418 a 1419,
což jest již graficky zřejmo.
Český text má více než latinský:
1396 na Letnice zbiti sú páni na Karlštejně p. Štěpán, Stephan
Poduška, p. Strnad, Markolt mistr svatomorský. Ale ježto zpráva
ta nestojí v chronologii, jest to jistě vsuvka.
1393 byla suchota veliká v Čechách na pamět toho doktora.
1394 bylo jest na Vyšehradě milostivé léto, a tu jest slit zvon velmi
veliký. Lat. text má jen: Fuit annus iubileus Präge.
1402 prv střědu u postě jat jest král Václav od svého bratra
Sigmunda krále Uherskýho a od pánóv českých a dán do Viedně.
1410 kněz Zbyněk arcibiskup Pragensis, pobrav svátost hradu a
kostela Prazkého i vezl na Rúdnici a, když jest zasě přivezena
do kostela Prazkého a král Václav pobrav ji i vezl tu svátost
na hrad Karlstýna. — Nejspíše vsuvka, chronologicky nesprávně
zařazena.
1413 Konrád Němec.
Shoda obou textů jest tedy téměř úplná; odchylky lze lehce
vsuvkami, nahodilým neb úmyslným vynecháním aneb zvláštním
stanoviskem spisovatelovým vysvětliti. Již tyto ukázky textu ukazují
zřejmě, že prvotext byl latinským a český že jest překlad. К tomu
vede i rčení: biskup Pragensis XXVII., ješto sě činil Římským
králem, qui se gerebat pro rege Romanorum (1347); král Karel
Český korunován jest к ciesarství — fuit coronatus ad imperium.
Bez této supposice zůstává nejasnou zpráva z r. 1415: jímž (kašlem)
sú lidé mnohými nemocmi poraženi byli — per quam gravati multis
infirmitatibus šunt oppressi.
К témuž výsledku vede nás srovnání datování. Latinský text
má podrobné, přesné datování; český jen povšechné a přibližné,
a poněvadž překladatel do kalendáře nenahlédal, obyčejně chybné.
Tak klade latinský text založení kláštera s. Karla v Praze fer. III
ante Nativitatem s. Marie (3. IX.) 1353, kdežto český s rokem se
spokojuje. O potopě roku 1362 praví latinský text fuit diluvium
Präge dominica Exsurge (20. II.), což česky se vykládá v neděli
před masopustem (27. II.). Shoření špitálu křižovnického jest da-
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továno latinsky dominica Ad te levavi (in adventu B) (28. XI.)
1378, česky v neděli před adventem (21. XL). Spálení knih Wiklefových klade se 1410 fer. IV. post divisionem apostolorum (16. VIL),
a česky v středu na rozeslání apoštolóv, jež bylo v úterý. Smrt
císaře Karla IV. určuje se takto fer. II in vigília s. Andree apostoli
(post Ad te levavi В) 1378, česky u vigílii s. Ondřeje. R. 1416
v sobotu před s. Matéjem pršel déšť krvavý — sabatho ante Mathie,
hoc est in cathedra s. Petri (22. IL). Konečné jako v předešlé
části byly i zde prameny veskrz latinské, a nebylo tedy příčiny
odchylovati se od dosavadního způsobu vypravování.
Dospěvše к těmto vývodům, můžeme s větší důvěrou přikročiti
к třetí části naší kroniky, probrané již od p. Krofty. Nebylo by
sice nemožné, aby, i když text do r. 1418 byl latinský, od r. 1419
až 1431 к němu přidán byl překlad z češtiny, zvlášť, když se rukopis В
rokem 1418 končí, podávaje od r. 1419 samostatné zprávy, a když
také A ukazuje svým chronologickým kolísáním, které se i v C
objevuje, že i zde u tohoto roku bylo jakési zakončení, a že text
1419—1431 jest nové pokračování; ale již z předu není to pravdě
podobno. Srovnáme-li podle příkladu páně Kroftova opět oba texty
mezi sebou, musíme napřed sestavení jeho, oč má český a potom
latinský text více, doplniti aneb na pravou míru uvésti.
Odstavec 1427 zní dle rukopisu takto: Et post festům Pasche
illuminati magistri Christanus, plebanus ecclesie s. Michaelis, et
Procopius, predicator eiusdem ecclesie, atque magister Johannes
Przybram a t. d., takže rozdíl mezi českým a latinským zněním
není tak značný, a lehce volným excerpováním jej lze vysvětliti.
Zpráva roku 1433 o stětí Makovce není chronologicky na svém
místě postavena a jest tedy jistě jenom vsuvka pozdějšího opisovače. Tak bych vysvětloval i vynechání jména některých osob
a domů, k. p. u Slonu, v němž p. Hynek nalezen a zabit byl. Co
dále p. Krofta z popletení jména Boček s panem z Bergova ve
prospěch českého textu vyvozuje, rozpadá se v niveč, protože u nás
právě to jméno psáno jest nejasně, a tedy bezpochyby tu máme
jenom omyl při opisování. V té části neshledáváme tudíž ničeho,
co by vylučovalo společný původ obou rukopisů z jednoho pramene.
Naproti tomu jest třeba výpisy, oč má latinský text více,
značně doplniti:
(1419) fer. VI. exustum est clau- Po tom v pátek vypálen klášter
strum Cartusiense et omnia
Kartúský.
bona spiritualia fuerunt ablata
et amchilata.
Hic Zizka čepit recipi a pretorio A tu Žižka vzat jest od lidu na
in famam, quia hic incepit belslovo, neb jest tu počal bojolare usque ad finem vite sue.
vati.
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1420 Pragenses foderunt fossata ponjelí na veliku noc.
adversus Wyssegradenses feria
II et III in festo Pasce.
1423 Post hoc tempore messis Zyzka missus est in civitatem Grecz,
circa quam civitatem Pragenses ab eodem sunt prostrati in campo
prope civitatem.
Zyzka circa Pragam in campo circa Žižka s Žateckými položil sě jest
villam Libeň fuit castra metatus
na poli u vsi Libně proti Pra
Zacensibus et cum ipso iacenžanům.
tibus contra Pragenses.
1425 erat calor maximus, quod homines pre calore moriebantur
in campis, specialiter messores,
1426 (u Ústí) multis ex ipsis pro- a z jeho lidu mnoho jich pora
ženo divně a zjímáno.
digiose prostratis ac mortis vin
culo deputatis . . . muros ipsius
totaliter corruperunt.
1429 contra valvam civitatis An proti bráně staroměstské a proti
s. Ambroži před lidmi obů
tique ex opposito ecclesie s.
městú .... i všecka obec sů
Ambrosii de utraque civitate
hominibus ibidem cum oblaspolu smířeni.
cione corporis Christi venientibus . . . totaque communitas
per verba de presenti sunt reconciliati.
1430 congregati ex parte legis Čechové mnozí sebravše sě vo
jensky jeli.
dominice invaserunt
tributa Boemis sunt presentata, ut daně sú Čechóm dávány, aby jich
nehubili a jim tak velikých
sic eos mitigarent, ne ita magna
škod neučinili.
dampna eisdem intulissent.
Post hoc fratres Thaborite cam- Potom bratřie Tháborští a Sirotci.
pestres et Sirotkones.
1431 Procopio sacerdote, duce ex- s knězem Prokopem Tháborským
к žádosti krále Uherského.
ercitus Thaboritarum in campo
perseverancium* ad desiderium
regis.
ad Ryzmberg castrum prope Do- к hradu Ryzenburku blízko do
Domažlic obrátili sú sě, s vozóv
maslicz sunt conversi, de curutiekajíc,. . . múku
ribus fugientes, ligna a papilionibus projicientes, farinam
soli tantum caput in terris et
in rubo obstruentes latitarunt.
Značné toto plus textu A proti С, к čemuž i to přidati třeba,
co uvedl Kroftastr. 4—6, není přece takového rozsahu a toho
druhu, aby jednotnou předlohu vylučovalo, nýbrž ukazuje zřejmě,
jak oba texty z jednoho zřídla čerpaly a jeho se dosti věrně držely,
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při čemž jenom C často detaily buď úmyslně k vůli zkrácení neb
pro své stanovisko neb i nahodile vynechával. A užíval také
této svobody, ale mírněji. Ale v tomto případě, kde jde o prioritu
toho či onoho textu, toto plus ve prospěch textu A nemálo padá
na váhu. Když pak ještě uvážíme, že latinský text sám má určité
datum a podrobnosti jinak neznámé o dobytí Brodu Českého dne
17. dubna 1421, čteme-li překlad: infra missarum solempnia — ve
mše slúženie; quod rex de per se non potest eos assecurare ad
audienciám — že král sám nemôž jich ubezpečiti k slyšenie (1431);
et scripturis solidis probaverunt, probantes eciam et notificantes —
a písmy stálými toho dovedli sú, dovodiece také a oznamujíce —
a vidíme-li, že C slova Thaboritarum campestrium neb Lupacz cum
suis complicibus patrně z neznalosti vhodného významu vynechává:
jsme, tuším, oprávněni vysloviti odůvodněnou domněnku a své
přesvědčení, že prvotext, z níhož oba čerpaly, byl latinský, a že
text A jest mu bližší než C. Spisovatel stati 1419 — 32 byl horlivý
národovec: (1421) et stipendiarii Theutunici evaserunt ad campanilia
— žoldnéři měští utekli sú na zvonici. Post hoc bellum conversantes cum ceteris Theotunicis — po tom boji poradivše sě s jinými
vtrhli sú do země. C přidává sice u jména arcibiskupa Konráda
Němec, ale jinak, jak právě uvedené příklady ukazují, mírní přece
tendenci spisu. To platí i o náboženském přesvědčení písařů obou
textů. A jest, abych jen jednoho příkladu užil, husita *) mírnější
tendence; jemu jest sněm kněžstva podobojí ex parte dominice
legis 1431, což C prostě vynechává. Autor části od 1419—1431
jest tedy zcela rozdílný od kompilátora událostí do roku 1418. Je-li
pak, jak Palacký tvrdí, text A Starých letopisů českých základem
všech ostatních textů, není třeba dále píditi se po shodnostech
Kroniky české s jinými takými texty, zvláště D a M, protože právě
prioritu pro latinský prvotext předpokládáme. Budou-li se tedy
vydávati Staré letopisy české, musí se také latinský jich text vy
datí, o němžto nepochybujeme, že se ještě v jiných rukopisech
zachoval; vždyť již naše dva rukopisy, jak jsme z předu viděli,
samy představují pět rukopisů. Kdežto A, přepsav ze své předlohy
události do roku 1431, rok 1432 samostatně obšírně vypisuje, В
od roku 1419—1431 své vlastní zprávy podává, má Ck roku 1442
tři malé zprávičky o ohni, vodě a o poselství do Basileje, jakási
additamenta, notae, jaké i v A před rokem 1418 a po 1432 na
cházíme. Až na tyto nepatrné dodatky tedy text C nemá samo
statného sepsání, jest však tím cenný, že s texty А а В dohro
mady repraesentuje ztracený na ten čas archietypon a že, učiniv
dobrým překladem počátek, dal četným letopiscům podnět к po
kračování Starých letopisů českých v jazyce národním.
') Viz další příklady u Krofty str. 9
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Dva příspěvky
ke kritice Tomanova »Husitského válečnictví«.
Napsal Jaroslav Goll.

Kniha Tomanova je psána s láskou к předmětu a snadno si
získá čtenáře. Je to kniha, abych užil výrazu nyní tak oblíbeného,
suggestivní: rádi uvěříme, že tak bylo, jak spisovatel vypravuje a do
kazuje. Než to všecko — nesmí utlumovati kritiku. Ne, že by kniha
byla nekritická. Toman zná methodu historické kritiky. Ale hledati ne
znamená vždy najiti, i)

1. Vojenský řád Hájka z Hodetína (1413).
Toman chce vylíčiti, jaké bylo válečnictví husitské. Ale i více:
jak vzniklo. To jest otázka eminentně historická: odkud se vzala netoliko
ta síla, kterou dává víra, nadšení, fanatismus, nýbrž také ono umění
válečné, kterým vítězil kalich. 2) Co z toho umění je dílem Žižkovým ř
co našel Žižka, co přidal? Žižka je hrdinou Tomanovým; jemu věnoval
několik pěkných a cenných prací již před svou knihou. Dále již reakce
proti starému obrazu (haec bellua) jiti nemůže. Než vraťme se k Žižkovu
umění válečnému. Toto umění jest ovšem věc nesporná; běží jen o po
čátky jeho. Avšak i kdyby nebyl býval Žižka tak originálním, za jakého
jej má Toman, význam jeho v dějinách válečnictví a v dějinách husitství
by se hrubě nezměnil.b)
Kronika Táborská, kronika Mikuláše z Pelhřimova, řečeného Biskupec, svým počátkem více anebo vlastně něco jiného slibuje, než v ní
potom nacházíme.4) Vlastně potom ani kronikou není; je to snůška
traktátův a disputačních akt. Na počátku se však vypravuje, jak povstal
Mistr Jan Hus, jak se potom, po smrti krále Václava, počala válka pro
víru a o víru. Z tohoto začátku kroniky Biskupcovy najdeme citát hned
v 1. kapitole knihy Tomanovy. Kronika totiž vypravuje, že chtěl na
počátku lid hájiti »svátých pravd« bez hluku válečného (sine bellicis
difficultatibus). Než potom, na obranu proti nepřátelům, zdvižena válka —
г) Práce tato vznikla při cvičení v Historickém semináři. — 2) Velmi
pěkně pověděl Palacký již r. 1828 (v ČČM. O válečném umění Čechův
v 15. stol.): Pohnutí vášní národních za příčinou různic církevních dodalo
tehdáž přirozené udatností předkův našich nové síly: avšak že by tolikerým
nepřátelům svým ... předce byli vždy o.dolati nemohli, kdyby je uměním
válečným nepřevýšili, o tom já aspoň nepochybuji. — 5) Srovn. co praví
Toman na str. 3: Není zajisté tím nejmenŠím na ujmu geniálnosti a původnosti
Žižkově, třeba by byl z Vegetia čerpal a poučení bral. — 4) Vydána tiskem,
jak známo, v 2 svazku sbírky Hoeflerovy.
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z nouze (ex necessitate, non voluntate). A tu čteme 1): Quod bellum
cum magna fuit erectum diligentia et exemplo ac regulis antiquorum
bonorum bellatorum roboratum atque circumstantionatum per praefatos
Pragenses magistros ac sacerdotes regni Bohemiae, qui tunc et ab initio
dieto cum populo laborabant — čemuž Toman tak rozumí, že tito kněží
(totiž Táborští, lze-li již tehdy tak je nazvati) opatřili a vysvětlili vůdcům
lidu spisy příslušné o válečnictví starých národů. Výklad je však pp-^
chybený r mistři a kněží vysvětlili lidu, za kterých okolnosti je válka
křesťanu dovolena. To znamená circumstantionatum.
Smí-li křesťan válčiti, je otázka velmi stará. Ve staiOJíňkiL kře
sťanském ozývá se ve spisech Tertullianových, ve středověku jí nepro
budila teprve válka husitská. Když pak nastávala válka, theologové
a kněží Pražští a Táborští měli již pohotově myšlenky, kterými operovali.
Dostačí nám připomenouti, že Tomáše Akvinského Summa obsahuje traktát
de bello,
na jehož začátku čteme Axióma: Bella, quae recta intentione
et iusta de causa a principe pro communi suae Reipublicae bono suscipiuntur et a quibus nocendi cupiditas, ulciscendi crudelitas ac dominandi
libido3) absunt, non modo sunt licita . . . sed etiam ad improborum
audaciam conprimendam necessaria. — A přece hned potom následuje
otázka: utrum bellum sit semper peccatum? a odpověď (ovšem jen první
a prozatímná4): videturt quod bellare semper sit peccatum.
Našli se lidé, kteří při této první odpovědi stanuli a dále nešli.
Valdenští (a s nimi Chelčický) si dali tuto odpověď, imponující svou
jednoduchostí: křesťan nesmí zabíjeti, tedy ani к smrti odsuzovati, ani
smrtí trestati, ani válčiti. To bylo však učení kacířské; mezi ano
a ne vedlo několik středních cest. Tak, co dovolováno laikovi, zapovídáno
knězi: kněz sám, osobně, neměl válčiti, a c[rkevr jak známo, na svých
soudech к smrti neodsuzovala; kacíř odevzdáván byl ramenu světskému
ku potrestání. Nicméně válka proti nevěřícím a kacířům byla od ní
nejen dovolována, nýbrž často i nařizována. Střední cesta nalezena také
na počátku války husitské, po smrti krále Václava. Vyložil jsem to před
lety jinde, v práci své o Chelčickém.5) Tomanovi to neušlo, ale na tom
místě toho neužil; a tak připadl na svůj výklad a při tom na Vegetiar
spisovatele starověkého o válečnictví. Neb Vegetiova epitome rei militaris
prý to byla, kterou mistři a kněží vůdcům lidu vyložili. Tomanovi je

г) Str. 2. Citát je v poznámce s interpunkcí: erectum diligentia, et exemplo ..
roboratum atque circumstantionatum; v textu je překlad a výklad. Vlastně
již překlad je zároveň výklad. Toman per magistros ac sacerdotes vztahuje
netoliko к circumstantionatum, nýbrž také к roboratum, ale nesprávně. —
2) II. 2, qu. 40. — 3) Tytéž výrazy najdeme potom ve článcích Pražských
a Táborských z r. 1424. —
Zakládá se na slově evangelia: neodporovali
zlému. Konklusi přináší citát ze sv. Augustina. Konkluse zní: Bellum pro
defensione reipublicae . . . nullum peccatum est. — 5) Quellen und Unter
suchungen zur Geschichte der Böhm. Brüder П. (v příloze Zur Frage nach
der Berechtigung der Krieges). — O těch věcech v. Palackého polemický
spis proti Höflerovi str. 126 (v kapitole Die Gräuel der Hussitenkriege). —
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pravděpodobno, že spis Vegetiův vnukl právě Žižkovi mnohou myšlenku
a doplnil zkušenost jeho.
Citované místo v úvodě kroniky Biskupcovy nazývá Toman > po
někud nejasným«. Právem, když к němu z kroniky nepřibéřeme více.
Co circumstantionatum znamená, vysvítá již jasněji z Apologie Táborské
z r. 1435, kterou Biskupec vřadil do své kroniky. R. 1431 totiž při
hádání, které se konalo v Karolinu, byl to Rokycana, jenž proti kněžím
Táborským přednesl 7 výtek, z nichž jedna zněla, že kněží Táborští
svému lidu války tak, jak se vede, nehaní a že by jí písmem a spisy
svátých doktorů ospravedlnit! nedovedli.
Z výtky i z odpovědi patrno,
že circumstantiae jsou podmínky (conditiones), kterými válka i křesťanu
se stává dovolenou, a že r. 1419 takové podmínky byly vysloveny
a stanoveny. Než máme i jiný pramen, ze kterého ještě více se dovídáme
než z kroniky Biskupcovy. Je to právě ono dobrozdání (složili je Křišťan
z Prachatic a Jakoubek) o válce, na které Biskupec naráží hned na
počátku své kroniky.
Bylo známo již Palackému,2) a vydal jsem je tiskem podle ru
kopisu, na který Palacký upozornil. V něm se prohlašuje válka za do
volenou na obranu zákona božího (defendere legis veritatemj. Než to
dovolení se v něm bez rozpaků dává jen vrchnosti světské (domini
seculares); my bychom řekli státní moci. Kdyby však vrchnost byla
liknavá, má pak toto právo přisouzeno býti Jidír bez vrchnosti (communitati fideli subiecte)? Dobrozdání ovšem dospívá к odpovědi, že lze
tak učiniti, ale ne bez rozpakův a oklikami. Nejlépe by bylo neválčiti ani na obranu víry, vždyť kázal Kristus Petrovi meč schovati
do pošvy; zvláště nebezpečno jest však raditi к válce lidu bez vrchnosti.
Avšak konečně se to dovolení přece dává. A při tom se praví, za
jakých teprv podmínek je válka spravedlivá, i když ji vrchnost nařizuje.
Svoje mínění, že se Žižka učil od Vegetia, založil Toman netoliko
na svém výkladu citovaného místa kroniky (zde bychom měli zevnější
svědectví, kdyby výklad byl správný), nýbrž také na obsahu spisu
Vegetiova, podotýkaje však, že »pravidla Vegetiova dají se vyvoditi
z důvodů rozumových neb ze zkušenosti«; geniálnosť Žižkova^kdybychom
právě spis Vegetiův připočetli ku pramenům jeho umění válečného,
jevila by se v tom, že on se učil, kdežto jiní (spis Vegetiův zůstával
známým i ve středověku) se nenaučili z něho ničemu. Ovšem v jedné
věci by se byl Žižka zde mnoho nenaučil, a to v té, na které zvláště
záleží; je to bojováni s vozy válečnými^ neb u Vegetia najdeme jen to,
že se barbaři kruhem vozovým v noci kryjí před nepřítelem. Čtenáři
x) Str. 597 a 687. Správné čtení na druhém místě: quod Thaborienses
sacerdotes aut aliqui ex illis bella moderna hominibus non deturpant, et ea
lege Dei neque scripturis sanctorum cum his circumstantiis ac conditionibus^
prout ducunt, deducere nesciunt neque possunt —
III. 1 str. 329. — Co se
týče doby, kdy ono dobrozdání bylo složeno, i podnětu, proč se tak stalo,
v. Quellen. — Obsah dobrozdání je poněkud jiný, nežli čteme u Palackého
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tohoto časopisu (srv. ročník I. O bojovných vozech, atd.) je v paměti,
že Toman právě této stránce Žižkova umění válečného zvláštní věnoval
pozornost. Vozy ve válce (v. o tom v knize str. 7) byly známy již před
Žižkou к vožení špíže, zbraní, děl; ale i к obraně. Z doby nejbližší
před válkou husitskou připomíná Toman slavnou bitvu Grunwaldskou
r. 1410 (Žižka byl v Průších a nejspíše i v bitvě), ve které ohrada
vozová sloužila za útočiště poraženým. *) Ale potom hned na počátku
války máme zprávy, že Žižka v Čechách bojoval s vozy. To je podle
Tomana počátek nového umění; boj s vozy spojuje útok s obranou.
A čteme-li knihu Tomanovu, snadno se dostaví mínění, že náš soud
o geniálnosti Žižkově založen bude na otázce a odpovědi, měl-li ten
počátek ze sebe či odjinud? Vegetia můžeme mezi prameny Žižkova
umění válečného ponechati nebo z nich vyloučiti: mnohem více Tomanovi
záleží na otázce, zdali skutečně starší než počátek války husitské je vo
jensky řád Hájka z Halting. ,7Ä?X\ skutečně byl sepsán již r. 1413
řád tento, ve kterém již se mluví třeba nepřímo o vozech bojovných ;
této otázce věnoval Toman ve své knize celou kapitolu. A byla by to
otázka sama sebou dosti zajímavá a důležitá.
Exempla et regulae antiquorum bonorum bellatorum — nač jiti až
к Vegetiovi, měli-li jsme v Čechách Hájka z Hodětína a jeho2) řád?
Než Toman právě tento řád za předhusitský nepokládá^ nedávaje
víry svědectví, které máme o době, kdy byl sepsán, a které dosud
bylo přijímáno za hodnověrné. Toto svědectví je obsaženo v úvodu
a zní takto: >L. b. 1413 slavné paměti krbX Václav Český, když jest...
kázal obehnati hrad Skálu ..
tyto kusy podepsané a práva vojenská
rozkázal jest slovútnému panoši Hájkovi z Hodětína, podkomořiemu
královstvie Českého,3) popsati pro budúcie Čechy bojovné, aby se uměli
ve vojskách zpravovati; a přikázal jest je ve vojšté před napředpsaným
hradem písařóm vojenským čisti tak, aby je všichni drželi pod pokutami
dole psanými.«
O tomto úvodě Toman právem podotýká, že nebyl napsán hned
r. 1413, když se v něm králi Václavu říká »slavné paměti«.4) I v tom
můžeme (ale nemusíme) dáti mu za pravdu, že lze ve slovech »pro
budoucí Čechy bojovné« najiti narážku na boje, jež povstaly teprve po
smrti Václavově: nicméně z toho ze všeho ještě neplyne, že řád sám
nemohl býti a že nebyl sepsán již r. 1413, že nebyl sepsán za živobytí
krále Václava, a že byl sepsán — alespoň až po válkách, alespoň asi
25 let po obléháni hradu Skály — tedy nejdříve asi r. 1438 (str. 18).
Toho ovšem Toman netvrdí hned, nýbrž předesílá rozličné důvody a potom
teprv úvodu a svědectví v něm obsaženému odpírá víru. Než důvody
i) Srovn. Čechy a Prusy 128. — *) Netvrdím však, že Biskupec určitě
mínil tento řád. — 3) Podkomořím byl r. I4I3 a I4I4- Máme potom o něm
zprávy ještě aŽ do r. 1429. К straně podobojí nenáležel. — Rukopis Hájkova
řádu (obsahuje jej tak zv. Chaos rerum mem. v archivu města Prahy) po
chází asi z konce 15. století.
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jeho (ač jsou vždy hodny uvážení) nepřesvědčuji^ a proto nemusíme
ono svědectví pokládati za vyvrácené.
Úvod a řád sám si neodporuji^ ba lze říci, že řád sám svým
obsahem svědectví úvodu podporuje. Úvod vypravuje 1. že řád byl
složen na rozkaz krále Václava; v řádě samém jméno krále Václava
se sice nevyskytuje, ale řád je přece dán jménem královým, mluví v něm
král, 1) 2. že byl složen pro určitý případ, pro obehnání hradu Skály,
a že měl platiti také >pro budoucí Čechy bojovné« ; v řádě samém
mluví se také o vzetí zámku (třeba ne určitě zámku Skály) a mluví se
o »tomto poli«, tedy o určité výpravě válečné,2) aniž se výslovně
platnost jeho obmezuje na jedno pole. Toman ovšem našel odpor mezi
obsahem řádu a úvodem к nému ; nezdáť se mu, jak praví ve své
knize na str. 31, zdělán za příčinou malé výpravy, к obléhání nějakého
hradu,8) máť prý spíše zřetel к válce velké, к veškerým poměrům
válečným nejen jediného vojska, nýbrž několika vojsk zároveň pracujících.4)
Než čl. 17, na který se Toman zvláště odvolává, tolik přece neobsahuje;
je v něm sice řeč o vojsku jednom a druhém, ale patrně jsou míněny
přece jen oddíly jednoho vojska. Tím se již dostáváme к hlavním
důvodům Tomanovým.
Řád Hájka z Hodětína není vlastně zřízením válečným^5) ne
obsahuje pravidel a návodu, jak se má bojovat^ nýbrž týká se jiné
věci, kázně vojenské a pořádku, kázně, lze říci, mravní a pořádku na
pochoduj při ponůckách, při vzetí hradu, při vyplácení žoldu atd.,
o. způsobu bojování nás však nepoučuje — leda jen nepřímo. Tomanovi
vadí oboje, i ta kázeň, která se přikazuje (o tom později), i ten způsob
bojování a válčení, který se mu z řádu ozývá. Vidí tu již nejen vozy
bojovné, nýbrž hned také úplný obraz bojováni s vozy^ jak nám jej
války husitsko ukazuji (str. 27). Proti tomu lze však a třeba říci:
pochází-li řád Hájka z Hodětína z r. 1413, a je-li v něm již dáno tolik,
tedy úplný obraz bojováni s vozy^ třeba nepřímo, pak by ovšem ne
zbývalo než přiznati, že tento podstatný kus umění husitského v Čechách
byl již před válkou husitskou.
Záleží tedy nejvíce na těch článcích, kde se vyskytují vozy ; je to
článek 16, 17, 24, 26, 36, 37 a pak ve samém konci 46 a 47. Zde
tedy Toman vidí onen úplný obraz bojováni s vozy. Než — sotva
právem. Z čl. 16 jen patrno, že zą vozy na pochodu jeli nebo šli určití
houfové (ti měli při nich zůstati a se nerozjížděti); také čl. 17, o kterém
se již stala zmínka, jedná o pochodu, ale nejedná o boji; v čl. 24
můžeme najiti, třeba jen nepřímo, zmínku vedle vozů komorních a

г) К naší moci královské (čl. 20). — a) Budto prvé před tímto polem,
anebo nyní na poli (čl. 39). — s) V úvodě se jmenuje jen p. Půta. Ale
odjinud víme, že-bylo několik pánův odbojných, vedle Puty z Janovic a
Risenberka dva bratří jeho a vedle nich tři bratří Švamberkové. Srv. Tomkův
Děj. Pr. III. 545. — 4) Srv. též str. 28. — 5) V úvodě se praví: tyto kusy a
práva vojenská.
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špižních ještě o jiných^ tedy krajních čili bojovných* nenajdeme tu však
přece popsání, jak>-se jimi hüjovalQ.\ totéž lze říci o čl. 26, třeba tu
řeč je o spravování a kladení vozů, o čl. 36 (kdyby nepřítel hrozil
v noci) a 37 (o pálení ohňů v noci mezi vozy). A to konečně platí
také o obou článcích na samém konci řádu, 46 a 47, tohoto znění:
(46) . U každého vozu aby byla dva vozataje, a aby jměli lebku a pavézu;
a pod vozem aby bylo prkno a řetěz. A při každém vozu aby byla jedna
hakovnice se všie přípravú, a dvě sekyře, dvě lopatě, dvě krátcí, dvě motyce,
dva rýče, a taras s berlú, a jedno kopie s hákem a s praporečkem.
(47) . Aby před každým řadem vozuov, když se táhne, šli s motykami,
kratcemi, rejči, lopatami a s sekyrami, bylo-li by kde cest potřebie upra
vovali; a odtud aby neodcházeli pod vsazením do řetězuov za tři dny.
I zde vidíme vojsko na pochodu, při kterém se část věcí, které
mají býti na vozích, octne v rukou těch, kdo půjdou před vozy, aby
upravovaly cesty. Než na voze i potom zůstane tolik, že tu máme
opravdu vůz bojovný podobně vystrojený a vyzbrojený jako v naučení
Vlčkově z konce 15. století.1) Že při obléhání hradu Skály r. 1413
u vojště byly vozy, a že vezly stroje válečné, to víme z pramene sou
časného a úplně spolehlivého.2) Máme však věřiti, že jich inventář byl
tak hojný, jak udává čl. 46, kde najdeme prkno a řetěz pod vozem
a na voze hakovnici, taras i kopí s hákem? Při tomto článku zastavil
se již r. 1828 Palacký^ když pro ČČM., kde ponejprv vydal Hájkův
řád, sepsal své pojednání o českém válečnictví v 15. století, ve kterém
čteme: »zdali Zižka bojování na vozích mezi Čechy první uvedl, po
chybné jest, poněvadž ve zřízení vojenském od r. 1413 již v posledních
dvou článcích o něm dosti zřetedlné se vypisuje, leda bychom ty články
za pozdější přídavek ve zřízení tom pokládali, což arci aspoň nemožné
není«. Mínění svého, že by dva poslední články mohly býti později
přidány^ Palacký blíže neodůvodnil, ale patrně ho přivedly к němu po
dobné úvahy, které nyní ve své knize Toman vyložil obšírně a podrobně;
nacházel totiž v obou posledních článcích^ podobně jako Toman v celém
řádě, jakousi anticipaci husitského bojování s vozy. Mínění Palackého je
dosti pravděpodobné, zvláště když ještě přidáme důvod jiný,
Toman (str. 30) pokládá řád Hodétínův za »pozdější kompilaci
z vojenských řádů českých, a zvláště také nejspíše bratrských neb
Žižkových«.3) Řád náš však v největší své části nemá do sebe rázu
kompilace. Naopak — je dobře spořádán, takže jej lze rozděliti na

0 Zde také řád Hodětínův byl naučení Vlčkovu předlohou. —
Je to
berní kniha Novoměstská. Pražané před Skálou měli své žoldnéře, při čemž
hejtmanem Novoměstských byl Václav Hájek-, Třem vozatajům, kteří vezli
stroje válečné a střílecí (tribus vectoříbus machinarum et instrumentorum
bellicorum versus castrum Skalam) platili Novoměstští týdně čtyři kopy
grošův. Srovn. Tomkův Dějepis Pr. III. 545. — 8) Jest však možno, přidává
Toman, že při tom použito bylo jako osnovy nějakého řádu z doby krále Václava
a třeba od Hájka z Hodětína sepsaného. — Je to dosti značná koncesse ve
prospěch toho, co praví úvod.
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skupiny podie látky a předmětu, při čemž často článek na článek při
pravuje. Hned 1. článek (aby hejtmané nižádných neřádův nedopouštěli,
aby skrze to pán Bůh nebyl rozhněván), poukazuje к celé skupině
(1—7), kde se pak tito neřádové vypočítávají. O kázni, nejvíce o svádách,
jedná též skupina druhá (8—12). Třetí (13—17) stanoví pořádek, jaký
má býti zachováván na pochodu. Čtvrtá (18—26), lze říci, má za
předmět >právo< hejtmanů, kázeň, kterou jim zvláště sluší udržovati. 1)
O úloze písařů jedná skupina pátá (27—32). Větší pestrost najdeme
teprve potom od čl. 33 do 45. Jsou to částečně ustanovení, kterými
se doplňují články předešlé. Tak článek 45 (jenž stanoví tresty proti
těm, kdo se toho dopustí, což se tuto nahoře vypisuje, i zejména
proti tomu, kdo by chudým lidem bral a krčmářům prodával), poukazuje
nazpět к čl. 8, 38, 41 (vydaným na ochranu chudých lidí) a také
к článku předchozímu (o osobách к šenkování sazených) a hodí se dobře
к zakončení a uzavření celého řádu, jako se hodil čl. 1 к jeho započetí.
A právě proto zdá se býti čl. 46 a 47 jakési postscriptum, nejspíše
teprve později dodané. Než i kdyby to nebyl pozdější přídavek, mám
za to, že v těchto posledních článcích přece tolik hledati nemusíme,
jako hledal Palacký, ani tolik v řádě celém, jako nacházel Toman.
Nicméně má zde řád Hájka z Hodětína přece větší důležitost, než by
měl spis Vegetiův.
Toman zakončil svou kapitolu o vojenském zřízení Hájka z Hodétína polemikou proti Tomkovi^ jenž ve své knize o Janu Žižkovi
(str. 32—33) vykládá, že Žižka proti tehdejšímu způsobu zřizování
vojsk, při kterém se nejvíce hledělo na jízdu v těžkém odění, musil
hledéti na předním místě ku pěchotě, a že tato pěchota musila míti
ochranu proti těžké jízdě. >K tomu Žižka užil vozů válečných čili bo
jovných. Věc nebyla naprosto nová, nýbrž něco již dříve při vojskách
českých v obyčeji.« A tu Tomek poukazuje na právo vojenské z r. 1413,
ve kterém se připomínají krom vozů komorních a špižírních také vozy,
kterými se vojsko ohrazovalo: ale způsob užíváni jich že byl patrně
ještě velmi nedokonalý. Teprv Žižka že vymyslil celé umění, jak s vozy
zacházeti.
Myslím, že můžeme zůstati při r. 1413^ co se týče sepsání řádu
Hodětínova, a myslím, že lze takě přL
zifotatL i kdybychom
v řádě z r. 1413 něco více nacházeli, nežli v něm našel Tomek, zvláště
ovšem když s Palackým odloučíme od něho dva články poslední. Byla-li
v Čechách již před válkou husitskou dosti značná zásoba umění vá*
léčného,2) tím snáze pochopíme vítězný potom průběh její a tím spíše
si vysvětlíme, proč české válečníky a žoldnéře již za živobytí krále
Václava jinde, v Polsku a Prusku, rádi vítali a do služeb najímali.
’) V 7 článcích se vyskytují hejtmané výslovně. Než také 22, kde se ne
jmenují, souvisí obsahem s předchozím, a že též čl. 25 náleží do kompetence
hejtmanův, patrno z článku 44. — 2) Srovn. Čechy a Prusy, 126.
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Žižkovi, jenž, jak praví Toman v předmluvě své knihy, staré prostředky
válečné přetvořil a nové nalezl, zůstane mimo to ještě velmi mnoho
jiného, všecko, co Toman nad to vytkl na témže místé, takže válečnictví
husitské zůstane vždy válečnictvím^. Žižkovým, Boj s vozy je důležitý
a podstatný kus tohoto umění, ale přece jen kus. Než i tu lze říci:
Žižka teprv to byl, jenž vozů bojovných užil — к boji.
2. Synody Táborské r. 1422 a 1424.

Bylo řečeno, že Toman uvádí rozličné důvody pro svoje mínění,
že vojenský řád Hájka z Hodětína nemohl povstati před válkou husitskou.
Nejen umění válečné, které v něm nacházel, nýbrž také kázeň^ která
se v něm stanoví, zdá se mu býti anticipací ducha husitského. V řádě
Hodětínově Toman nalézá »onoho pobožného, přísně mravného ducha
husitského«, jehož »nejbližším vzorem a příkladem jest vojenský řád
Žižkův«, a, což více, »ještě jiného ducha, který jest ještě řádu Žižkovu
cizí« a který samostatně žil a rostl v bratrstvu Táborském, ducha
mírnosti a lidskosti, který poprvé praktických výsledkův se dodělal
v usneseních synod Táborských v letech 1422 až 1424, podle nichž se
válka vůbec měla vésti způsobem mírnějším a lidštějším, ne z vášně
a hrabivosti jakékoli, ale pouze na obranu a z nutnosti. »Tak učili
knéží Táborští Na této půdě (podle Tomana) vzešlo a v přirozeném
postupu vyspělo učení Petra Chelčického a bratří Českých, kteří válku
vůbec zavrhovali, válek ani na obranu nedovolujíce.«
ł) Toman sám velmi pěkně praví ve své knize £str. 7): »Jako velké
události v životě národů vyvinují se z příčin a poměru hluboce založených
a od dlouhé doby se připravují, tak rovněž velké převraty a poměry v útva
rech života toho nedějí se maní, jako náhodou, ale obyčejně bývají následkem
potřeby a neodolatelné nutnosti. Podobně zajisté dělo se dle okolností a po
měrů, v kterých poprvé vidíme vznikati nový způsob bojování s vozy, že
povstal a zdokonaloval se tlakem nutnosti, která nastala lidu českému . ..
v zimním pololetí r. 1419—1420, ba že v jiném období by se byl ani nezrodil.«
Zde jdou vedle sebe dvě řady myšlenek, ale také se poněkud potýkají. Toman dokazuje, že před r. 1419 vozy sloužily jen pro dovoz špíže, těžkých
zbraní a odění, děl a těžkých pušek ručních, že se jich užívalo к ohrazo
vání táborů, a Že ovšem v čas nouze v těchto ohradách vojsko hledalo
ochrany. Strojení vozů к boji Že pak před r. 1419 známo nebylo, že bylo
teprve r. 1419 vymyšleno a že se objevuje poprvé za pobytu Žižkova v Plzni
na výpravě к Nekměři (na konci r. 1419), strojení vozu že bylo zejména
neznámo vyzbrojeným poutníkům beroucím se ku Praze v listopadu r. 1419.
Je pravda, že tito proti jízdě Petra Konopištského v srážce u Živhoště dělali
zídku. Ale staré letopisy fstr. 30) přece vypravují, že se tehdy »nejprvé
strhli byli s braní a v odění i ď vozy*. Byli to zejména Plzeňští, Klatovští,
Domažličtí a Sušičtí. Ti pak poslali vstříc těm, kdo táhli od Ústí Sezimova,
»lidu branného na pěti vozích«. Je pravda, že potom těchto pěti vozů ani
к obraně neužili. Jaké to byly vozy, není řečeno. — V Průších, jak svědčí
Marienburský Tresslerbuch, na počátku 15. století známy byly vozy k vození
děl (Büchsenwagen).
č. č. н. v.
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Proti tomu lze leccos namítati. Především, že učení Chelčického
nevzešlo na této půdě, nýbrž že znamená od počátku odpor proti bo
jovnému husitství i v nejmírnéjší formě, jak obmezeno bylo dobro*
zdáním Křišťana a Jakoubka hned r. 1419, an Chelčický byl vrstevník
téch vécí a jich účasten od počátku. Než také mínéní, že »nemůžeme
vznik řádu Hodétínova hledati než v dobé pokročilého husitství«, jest
odůvodněno nedostatečně.
Že mezi řádem Hodétínovým a Žižkovým jest jistý rozdíl, dobře
zpozoroval Toman sám. Ve vojenském řádě Žižkově a jeho spojenců,
jenž r. 1423 prohlášen byl ve formě jakéhosi manifestu, najdeme onen
^rozný článek,I) jenž zní:

Míníť také bratr Žižka a jiní páni, hejtmané, rytíři, panoše, měšťané
řemeslníci i robotězi svrchu psaní a jmenovaní, i všecky obce s pomocí boží
a obecní ze všech neřáduov trestati i biti, trestáním honiti, mrskati, biti
i zabíjeti, stínati, věšeti, topiti, páliti i všemi pomstami mstíti, kteréž pomsty
na zlé sluŠejí vedlé zákona božího, nižádných osob nevyjímajíce ze všech
stavuov, mužského i ženského pohlaví.«
Zde slyšíme hlas vášně na nejvýše vzduté uprostřed spousty a
hrůzy války ještě daleko výrazněji než v posledním verši oné slavné
písně,2) před kterou utíkali nepřátelé: »bijte, zabijte, žádného neživte 1 <
Proti tomu v řádě Hodětínově nepozorujeme, že by byl býval sepsán
teprv »uprostřed spousty a hrůzy válek 15. století« a proti nim.3)
Není příčiny, proč bychom chvály, které kázeň v něm žádaná vždy za
sluhuje, nedávali době krále Václava IV. a třeba i králi samému^ z jehož
rozkazu byl sepsán. Jest známo, že si voják i >na přátelském« nevede
vždy přátelsky, zvláště na pochodu a ve válce, a není divu, ač vždy
čhvályhodno, že řád, třeba již r. 1413 sepsaný, obsahuje, jak již při
pomenuto, mnohá ustanovení a hrozby proti nepořádkům a násilnostem,
že obsahuje články na prospěch »chudých lidí« přede vším »na přá
telském«. I to je čhvályhodno, že chrání ženy také »na nepřátelském«,
když >se s uzly a s šaty vynesou«, než pochybuji, že by to vše bylo
musilo vyplynouti teprve »z lidskosti husitské«,4) která »v bratrstvu
Táborském nejvýše se vyvinula«.5)

T) Srovn. Bezolds Zur Gesch. des Husitentums, 18. — 2) O této písni
trefně pověděl Toman (Liter, památky, 35), že jest vlastně vojenský řád
ve verších. — Že by ji byl Žižka sám složil, to dokázáno není, a toho tak
určitě ani Toman sám netvrdí. —
Některá podobná ustanovení má již tak
zv. Sempacherbrief švýcarský z konce 14. století, nač Toman sám upozornil.
— 4) Také neběží vždy o »lidskost«. Jestliže Čl. 40 chrání mlýny před pále
ním, bořením a kažením na přátelském a, jak lze článku tomu rozuměti, i na
nepřátelském, děje se to proto (nebo aspoň také proto), »aby ke potřebě
našich vojsk mohlo mleno býti«. — 5) Je-li tu nějaká souvislost, pak by
stačilo ono hnutí, které tu bylo již kolem r. 1413 a které na mnoze vychází
od Husa.
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Vidíme, jak velikou váhu připisuje Toman snesením synod Táborských
r. 1422—1424, tak velkou, že otázce, kdy a jak povstaly jich první
čtyři kusy, věnoval celou kapitolu své knihy.
Ve své kronice na konci první hlavy, jejíž obsah známe, Biskupec
dodává, že potom válka nebyla vedena, jak by se byla měla vésti, a že se
přimísily mnohé nepořádky a zlořády (deordinationes). Tím je dán přechod
к hlavě druhé, jednající o snahách kněží Táborských, aby tyto zlořády
odstranili. O to stal se podle kroniky pokus na sjezdech kněží Tábor
ských či synodách v Pisku v únoru r. 1422, na Táboře v červnu 1424
a v Klatovech v listopadu téhož roku, kteréžto synody přijaly mnoho
článků, z nichž důležitější (notabiliores) následují v plném znění. To jsou
ona Tomanem tak vysoce ceněná sneseni synod Táborských.
Článků těchto je počtem 9. Odloučíme-li poslední (o eucharistii), je
mezi nimi souvislost a logický postup, takže nesnadno si mysliti, že by
nebyly bývaly přijaty všecky, od prvního do osmého, na synodě jedné,
O válce jednají všecky články vyjma čtvrtý, jenž má však předmět
příbuzný, totiž odsuzování к smrti, a první, o vykládání písma, který
však velmi dobře к ostatním a právě na toto místo (před ostatní) se
hodí, ježto ony zlořády namnoze vznikají nesprávným vykládáním písma.
Přes tuto těsnou souvislost článků mezi sebou zdá se však, že
podle toho, co čteme v kronice, musíme přece poděliti jimi všecky tři
synody.
Co se týče článku 9, víme z jiného pramene zcela bezpečně, že
byl přijat na synodě Klatovské. Běželo by tedy o rozdělení článků l—8.
Toman velmi dobře podotýká, že 1—4 obsahuje zásady^ druhá pak
polovice, 5—8, důsledky těchto zásad. A tak se ovšem zdá, že v Písku
byla přijata skupina první (1—4), druhá pak teprve po 2 letech na
Táboře, což je také v podstatě míněni Tomanovo, kterého hájí proti
mínění jinému, Tomkovu^ podle něhož vlečky články přijaty byly
teprve v Klatovech v lit dopadu 1424. Mínění Tomkovo nesrovnává se sice
s kronikou Táborskou, která se zdá žádati rozdělení mezi tři synody,
ale opírá se o jiný pramen, vypravování její doplňující a v téro věci
také opravující. A povím hned, že dle mého mínění i v té věci lze, ba
třeba zůstati při Tomkovi. Jako při řádu Hodětínově, tak i zde běží
o datování, které ^ámo,*~co se týče synod, tak velké důležitosti není,
ale jí u Tomana, jak uvidíme, nabývá.
Od onoho známého hádání, které se konalo r. 1420 v domě
Zmrzlíkově, mistři Pražští a kněží Táborští stáli proti sobě často na
slyšeních (audientia) či hádáních, r. 1423 dvakráte, u Konopiště a na
Konopišti, a dvakráte též r. 1424 v Praze, 16. října na hradě a potom
po několika nedělich2) dole v kolleji Karlově, takže synoda Klatovská
x) D. Pr. IV. 215. — 2) In spatio aliquot septimanarum (Chroń. Tabor.
■ 90) Určité datum, na den a měsíc, není.
12*
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kněii Táborských byla konána mezi obojím hádáním Pražským, prvním
na hradě a druhým v kolleji.
Z kroniky Biskupcovy víme, že к rokování na hradě (v říjnu 1424)
mistři Pražští přinesli jisté články (oblatis per magistros certis articulis),
jichž obsah se v ní summárně udává (o svátostech, mši, očistci, vzývání
svátých). Více o tom pověděti slibuje Biskupec na jiném místě. Skládáť
se totiž kronika Táborská ze 2 dílů (partes), z nichž první se končí
Apologií z r. 1435. Ne zde, nýbrž teprva v druhém dílu najdeme
slíbený doplněk s nadpisem: Omnium quasi praecedentium epilogatio.
Zde Biskupec pokaždé klade článek obsahující učení mistrů Pražských
(articulus primus etc. magistrorum) a hned také příslušný článek
obsahující učení Táborské (po každé s nadpisem: cui iuxtaponitur
articulus sacerdotum Thaboriensium) Takových posicí Pražských a
iuxtaposicí Táborských tu najdeme 23. Onen jiný pramen1) nás pak
poučuje, že z těchto 23 článků mistrů Pražských největší část, totiž 18,
Biskupec do druhého dílu kroniky položil v tom znění, jak předneseny
byly od mistrů na hradě Pražském v říjnu 1424. Toto jednání na
hradě Pražském, jak víme, bylo přerušeno a odročeno na několik neděl.
Mezi tím (v listopadu) se sešla synoda v Klatovech. A tu se domnívá
Tomek, že v Klatovech se jednalo o těch kusech, které před tím byly
od mistrův Pražských předneseny na hradě, a o nichž se potom, při
pokračování v hádání, mělo jednati dále. Je to míněni velmi pravdě
podobné,, zvláště co se týče článků o válce. Jináče řečeno: na hradě
Pražském předložili v říjnu mistři Pražští své články, a hned potom
v listopadu kněži Táborští na synodě v Klatovech formulovali své
výpovědi, ty, které čteme v 2 kapitole kroniky Biskupcovy jako 1—4
článek synod Táborských. -) To jest tedy mínění Tomkovo, ke kterému
se však Toman nepřidává.

x) Jsou to ony články mistrův Pražských, složené pro slyšení v říjnu
1424 na hradě Pražském. Otiskl je Faustin Prochaska v Miscellaneen 272—279.
— 2) Blízká by byla domněnka, že v druhém díle kroniky 18 posicím
Pražským odpovídá 18 juxtaposicí věznění Klatovském. Netištěný dosud spis
Příbramův (M. S. Cap. D. 49) nás však poučuje, že jen v některých juxtaposicích
máme před sebou články Klatovské. — Ze čtyř Článků Pražských, jimž pak
odpovídají první čtyři Články synod Táborských, jen dva jsou na místé uve
deném, totiž 11 (odsuzování к smrti) a 12 (braní cizího majetku ve válce),
ale ze změny textu samo sebou nepatrné, patrno, Že Biskupec měl před sebou
též článek jednající vlastně o válce. — Uspořádání článků kněží Táborských
(v kronice), jak řečeno, je logické. Proti tomu zdá se býti místo jich (nejsou
ani pohromadě) v Procháskových Miscell. nahodilé. Vskutku však není všude.
Nejdříve se vyskytuje článek (11) o odsuzování к smrti. Proč? Článek před
cházející se zmiňuje o dekalogu, a odsouditi к smrti vlastně odporuje jednomu
z přikázání, totiž Nezabiješ, jakož také válka, o které jedná článek hned ná
sledující (12), podobně jako Článek další (13) o braní věcí cizích (ve válce)
odpovídá přikázání Nepokradeš. Pak následují 2 Články o pálení a plenění
kostelů (ve válce) a po nich Článek (16), jenž zapovídá osobně válčiti kněžím.
Nahodile umístěn je jen článek 20 (o vykládání písma).
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Než Toman sám usnadnil nám rozhodnutí, a to ve prospěch míněni
Tomkova, tím, že ve své knize otiskl ve dvou sloupcích vedle sebe
rovnoběžně články mistrů Pražských a články kněží Táborských. Z jich
srovnávání je pak patrno, že článkům Pražským slučí priorita časová a
dále, že články Pražské přešly do článků Táborských, ale ne bez některých
změn, a také, že při tom ve článcích Táborských přidány byly rozličné
ohrady a výhrady, aby patrno bylo, jak daleko jde shoda a kde přestává.
Než hlavní věty se přece z Pražských do Táborských článků přejímají
všady. *)
Než Toman usnadnil nám rozhodnutí (vždy ve prospěch časové
priority článků Pražských, tedy proti tomu mínění, jehož on sám hájí)
ještě jiným způsobem. Nechce totiž proti mínění Tomkovu poměr
obraceti a články kněží Táborských (podle něho časem starší) prohlašovat!
za předlohu, podle níž byly redigovány články Pražské (podle něho časem
mladší), nýbrž předpokládá nějaký pramen starší, oběma společný.
Pravíť Toman doslovně: »Ze srovnání... jde na jevo, že tenkráte,
když redakce Táborská (podle Tomana v Písku r. 1422) a Pražská
těchto kusů byla formulována, nedělo se to ani na základě Táborské,
ani na základě Pražské předlohy, nýbrž že se obě redakce utvořily na
základě předlohy strannicky bezbarevné, a sice té, kterou získáme, když
vezmeme pouze v úvahu čtení, které v obou redakcích je doslovně
totožné... A zkoumáme-li tuto tak získanou původní předlohu, seznáme,
že obsahuje všude jednotnou, úplnou a jasnou myšlenku základní.«
Přistoupíme-li však na návrh Tomanův a provedeme-li experiment neb
zkoušku, jak navrhuje, jest pravda, že všude obdržíme jednotnou
a úplnou myšlenku, než budeme ji čisti pokaždé v podstatě a bez mála
v těch slovech,jako jsmejiž byli četli v redakci Pražské, anebo takovou, která
stojí redákci této velice blízko, takže nabudeme jen dalšího stvrzení mínění
Tomkova, že předlohou pro články kněží Táborských byly o něco starší
články Pražské, jak je předložili mistři na hradě v říjnu r. 1424,2)
a že tedy články kněží Táborských byly sepsány v listopadu v Klatovech.
x) Odvislost článků Klatovských od Pražských je zvláště patrna, kde
v Klatovských článcích se něco vynechává. Tak místo v článku 3 předlohy Pražské:
exclusa prorsus a bellantfbus nocendi cupiditate, ulciscendi crudelitate, implacato atque inplacabili animo^ feritate rebellandi, libidine dominandi, res alienas
invadendi et avare rapiendi — v redakci Klatovské zkráceno a změněno
takto: exclusa prorsus a bellantibus nocendi cupiditate, ulciscendi crudelitate,
implacato atque inplacabili animo invadendi et amore rapiendi. — Celkem
jsou ovšem články Klatovské delší než Pražské. - a) Co Toman hájí, lze zná
zornili takto:
x

Výsledek srovnání, které navrhuje, je pik: x = P.
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A přece — i v tom, co tvrdí Toman, jest něco pravdy; ale je to
pravda jiná, Toman význam priority časové (té by rád uhájil článkům
Táborských), ano i odvislosti jedněch článkův od druhých (proti té by
rád uhájil redakce kněží Táborských) přeceňuje. Myšlenky, které se
v článcích Pražských i Táborských ozývají, nebyly teprva v těch letech,
r. 1422 až 1424, nalezeny. Setkáváme se s nimi hned na počátku
války, Toman, kterému to neušlo, sám se zde konečně obrací к dobrozdání z r. 1419. V tomto dobrozdání, jakož i v jiných traktátech z po
čátku války *), najdeme podobné myšlenky jako potom ve článcích
2 r. 1424.
Ono dobrozdání z r. 1419 neuspokojilo Žižky2) a jiných, kdo s ním
po příměří zavřeném s vladařkou královnou Žofií odešli z Prahy do
Plzně, která se v nejbližší době na nějaký čas stala sídlem bojovného
husitství, až potom ustoupila Táboru. Žižk^ předvídaje dobře další
průběh věcí, se bvl již rozhodl prę válku_i bez legitimní vrchnosti
a třeba proti ní, kdežto Praha vždy ještě váhala a také ještě dlouho
potom. Žižka si již v té věci zůstával stejným, jak svědčí jeho manifest
z r. 1423, až do smrti. Mezi Tábory samými nastávala však jakási
reakce proti válce. Výrazem jejím jsou první čtyři články synody Kla
tovské r. 1424 (ač vždy možná, že o válce jednáno již také na synodách
starších), ale ještě více články skupiny druhé (5—8).
Články první (1—4) Toman přeceňuje, nazývaje je, zvláště článek
3 a 4, * monumentálními zásadami humanity
ač ovšem každá snaha
válku obmeziti a učiniti lidštější — raději bych zde řekl křesťanštější —
zůstává vždy chvalitebnou. Článek třetí se začíná mnohoslibně: quod
bella Christiana non sunt a quoquam attentanda et exercenda — křesťan
nemá válčiti; než potom se přidává tolik možnosti, že zde skoro každá
válka najde přístřeší. Podobně zní v druhé polovici třetího článku kasuistické rozeznávání, podle kterého křesťan ve válce má zabíjeti proti
své vůli . . . Kdo by byl tehdy dovedl tak válčiti, jak se dále předpisuje,
ten by byl bezpochyby raději nevedl války žádné, tak jako Valdenští
zavrhovali válku každou. Redakce Táborských ještě nad to přípustnost
války nebezpečně rozšiřuje stanovíc, že nedostatek vrchnosti (potestas
legitima) může nahraditi inspirace lidu neb i jednotlivcova,3) i tím, že
z redakce Pražské vypouští nutnost (necessitas), jež má puditi к válce ;
jest tedy válce příznivější než její předloha.

Quellen und Untersuchungen II. Zde jsou některé otištěny. —
s) O tom v Quellen II.
3) Podobně také již dobrozdání z r. 1419,
které však hned opatrně dodává: Cavendum autem est, ne quis frontose et
nimis precipitanter potestatem dominorum eis ablatam asserat. — Tento ne
bezpečný dodatek, inspiraci, najdeme v redakci Klatovské také při trestu
smrti. Jestliže v Čechách r. 1418 se vyskytovalo mínění, že trest smrti vůbec
je neoprávněn (Toman, 58), bylo to učení valdenské. O trestu smrti jedná
též traktát dosud netištěný De homicidio (Ms. Cap. D.. 53), kdež tytéž myšlenky
jsou Šíře rozvedeny, a kde se zavrhuje zvláště trest smrti pro zlodějství.
Traktát se končí: Non . . nos sacerdotes principibus et iudicibus seculi de-
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Daleko větší cenu než toto theoretické a kasuistické zapovídání
a dovolování války mají do sebe články Táborské 5 — 8, o nichž, jak
víme, Toman dobře řekl, že se v nich dostavují praktické důsledky
oněch zásad. I zasluhují za ně kněží Táborští chvály tím větší, že se
v nich obracejí proti svým vlastním obcím, proti svým vlastním laikům,
zejména ve prospěch lidu poddaného (villani) obmezením tak zv. holdo*
vání,!) hlavně sice ve prospěch poddaných kališných, sedících pod
vrchností katolickou, než tak, že při tom nepotlačují v sobě útrpnosti
ani s lidem katolickým vrchností katolických, i jeho proti svým se
ujímajíce. Jsou však tyto články knězi zároveň obžalobou obcí Táborských,
vypravujíce nám, jak si Táboří často ve válce vedli, podle mínění kněží
však vésti neměli, anebo aspoň obžalobou — války, která takové krutosti
s sebou přinášela.2) Stav lidu poddaného v Čechách nezhoršil se v 15.
století, teprve za Vladislava, nýbrž horšil se již před tím.
Snahy, aby se válka stala »lidštější«, slouží tedy knéžím Táborským
к chvále, ale tyto snahy nejsou tou měrou jich majetkem, jak Toman
dokazuje.
Válka je věc krutá. Že husité a také mezi nimi Táboří si nevedli
krutěji, ba
ukrufnA než jejich protivníci, jest chvála,
s kterou se můžeme spokojiti. Pověděl to již Palacký a po něm Bezold.
Místo v knize Bezoldově,3) ke kterému také Toman odkazuje, připojuje
se к onomu hroznému článku manifestu Žižkova z r. 1423 a zní: »Es
versteht sich, dass solche Sätze, auch nur halbwegs in Durchführung
gebracht, zu den entsetzlichsten Schreckensscenen Anlass geben mussten.
Blu tdurst * und Grausamkeit sind lange Zeit als der hervorstechende
Charakterzug des ganzes Taboritentums . . . angesehen worden. Un
bestreitbar ist die Tatsache, dass der Fanatismus der Taboriten zahllose
Opfer forderte . . . Das kann niemals beschönigt werden; aber die
Ansicht, als hätten gerade die Taboriten eine Wildheit entfaltet, welche
in der Geschichte jener Zeit unerreicht sei, ist entschieden zu verwerfen.4)
Einmal griffen die Husiten wirklich aus Nntwehr. zu der Waffen, und
dann \yyteten .Ihre bühmischeaumd ausländischen Gegnęr ^npch jriel ед|ągŁalieber- und fanatischer.« Bezold dává za pravdu Palackému, že si
husité vedli celkem lidštěji (in der Regel humaner und friedfertiger),
a pokračuje: »Palacký gesteht übrigens zu, dass Žižka persönlich
allerdings gar keine Schonug und Menschlichkeit kannte, wenn er »Unbetnus laxare frenum ultra evangelicam regulám ad occidendum proprios
fratres nostros, cum sint ad inordinatam vindictam crudelem nimis proni.
Heretici enim videntur graviores peccatores et nociviores ecclesie Christi
quam alii, et si secundum Christrum hii heretici prohibentur occidi, quanto
magis alii, qui sunt minoris culpe et levioris ... -O tom v. Širší výklad
v Tomanově knize 62—66. Jakož vůbec najdeme v ní všude mnoho poučení,
třeba bychom všude a ve všem za spisovatelem nešli. -• Palacký (ve spise
proti Höflerovi, 127) praví: Auch der Kr.eg hat seine Gesetze, die nicht
ungestraft äusser Acht gelassen werden können. — a) Str. 19. — 4) Zde Bezold
cituje Palackého Hussit. 123.
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gläubige« nach seinem Sinn vor sich hatte. Unter seiner Führung kamen
nun auch die schlimmsten Ausbrüche der Grausamkeit vor ... Im Ganzen
und Grossen wurde aber damals der Krieg überhaupt in sehr barbarischer
Weise geführt . . .« A proto chválí i Bezold dle zásluhy snesení synod
Táborských, otázky, jak к nim došlo, se však nedotýkaje, a ještě více
chválí .p.ętra Chelčického.

Novější a nejnovější literatura o Mickiewiczovi.
Napsal Ladislav K. Hofman.

Literatura polská o Adamovi Mickiewiczi vznikala již za života
básníkova, ale teprve od jeho smrti se počala vyvíjeti a do dneška se
rozrostla již tak široce, že pouhý výčet její tvoří objemný svazek. Jest
to již v povaze věci, že zájem první generace — té, která ještě
Mickiewicze pamatovala — se nesl především к jeho biografii: hroma
dění biografického materiálu a hlavně ovšem takového, který bylo nutno
uložiti a sformovati co nejdříve, bylo její přední úlohou. Tím jest také
dána povaha této první literatury: jest to většinou bohatá mosaika
zpráv významných i bezvýznamných, snášených válem a bez kritiky —
rudis materia. Teprve ponenáhlu — a tu se nám již hlásí také druhá
generace — se práce šířila i prohlubovala; jednak se objevovaly pra
meny prvního řádu, jako zejména publikace syna Mickiewiczova a z nich
zase na čelném místě vydání Mickiewiczovy korrespondence, jednak
i studium samo se stávalo systematičtějším a vědečtějším. Tyto práce,
ač samy o sobě ještě úryvkovité a se zřejmým rázem prozatímnosti,
připravovaly a ohlašovaly již díla, která by na základě dosavadního
studia obsáhla Mickiewiczovu bytost i činnost celkové. Taková synthesa
ovšem nemohla býti ještě úplnou a dokonce závěrečnou, ale pro další
pokrok jí bylo třeba i v té nedozralé formě.
Počátek tu byl učiněn r. 1880 třísvazkovou knihou prof. Josefa
Tretiaka Mickiewicz w Wilnie i Kownie. Byl to ovšem jen počátek —
kniha Tretiakova se již tím hlásí jako taková, že obsahuje jen část
Mickiewiczova života — ale problem, o který šlo, byl již položen a řešen:
práce Tretiakova byla prvním pokusem o jednotné a celkové pojetí života
i díla Mickiewiczova. A co bylo takto začato, dovršil po šesti letech
Petr Chmielowski: jeho Adam Mickiewicz^ zarys biograficzno-literacki
(Krakov a Varšava, 2 svazky, str. 466 a 482) podal konečně plnou
odpověď na otázku tak dávno již kladenou. Dnes jsou ovšem obé knihy
značně zastaralé; ale i kdyby ani nebylo došlo r. 1898 u obou к no
vému vydání, podržely by obě čestné místo v Mickiewiczovské litera
tuře, a to nejen jako první v řadě. Ke knize Tretiakové v její nové
podobě se ještě vrátíme; ale druhé vydání spisu Chmielowského nám
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nebylo přístupno, a proto jsme nuceni omeziti se na vydání první*
Chmielowski pojal svou úlohu široce: v duchu Tainovy »filosofie umění«»
ale vyhnul se krajnostem, pokoušeje se vysvětliti Mickiewicze historicky
v daném prostředí. Plán nebyl ovšem proveden všestranné a důsledné—
karakterisováno často jen ovzduší bez bližší analysy, pokud mělo na
Mickiewicze skutečně vliv, a karakterisováno nezřídka neúplně — ale
již jeho vytčení bylo zásluhou. A Chmielowski vykonal i více: jeho kniha
byla by dosud i v prvním vydání základem a direktivou další práce
v tomto směru.
Téhož roku, kdy vyšlo dílo Chmielowského, byla založena »Literární
společnost jména Adama Mickiewicze«. Nebudeme se dotýkati jiných,
praktičtějších bodů jejího programmu — nás tu zajímá především jeho
literární stránka, a tu jest nepochybně hlavní zásluha Společnosti. Spo
lečnost obstarala první kritické vydání všech děl Mickiewiczových s celým
apparátem l) — vydání, které dosud není ukončeno, a stvořila i ústřední
orgán Mickiewiczovského studia. Je to Pamiętnik Towarzystwa literac
kiego imienia A. Mickiewicza^ jenž obsahuje již šest silných svazků, a pod
redakcí prof. R. Piłata stal se publikací vzácné ceny a důležitosti. PTM
má již své stálé rubriky: na prvním místě jsou delší rozpravy2), pak
miscellanea t. j. různé menší příspěvky к poznání děl a života Mickiewiczova, dále nové materiálie, zejména korrespondence a vzpomínky —
a konečně jest část kritická (recense vydání děl i pramenů a rozbory
knih, rozprav atd.) a bibliografická. Jest tu sneseno mnoho neznámého
materiálu, ale hlavní význam PTM jest v jeho kritické a exegetické
stránce.
R. 1890 vyšel v Poznani první díl rozsáhlé práce syna básníkova
Vladislava Żywot Adama Mickiewicza* a do r. 1895 vydány ještě tři
další svazky, celkem 1834 strany textu a 436 stran příloh.3) Vladislav
Mickiewicz měl přirozené hned od počátku více látky nežli kdokoli
jiný, ale on nepřestal pouze na tom: »obětoval jsem, praví sám v před
mluvě к prvnímu dílu, dlouhá léta shromažďování vždy větších zásob,
shledávání vždy novějších dokumentů к životu otcovu na různých místech
a v různých dobách . . . skoro plných třicet let neopomenul jsem ničeho,

l) Pečlivé vydání Biegeleisenovo obsahuje pouze poesii, a nejznámější
vydání Pařížské, uspořádané vlastními dětmi* básníkovými (v 11 svazcích
r. 1880—1885), jest dnes již neúplné a také jinak nedostatečné. — *) Při
pomínáme z nich: široce založenou práci Chmielowského o aestheticko-kritických názorech Mickiewiczových (ročník I'., III, IV. а VI. a také samostatně),
studie ke »Konrádu Wallenrodu« J. Tretiaka (L), W. Bruchnalského э W.
Spasowicze (III), Hordyúského rozpravu o poměru Mickiewicze a K. Brodziúského (IV.), M. Mazanowského analysu vlivů Schillerových na Mickiewicze (IV.),
Tarnowského článek o »Knihách poutnictva Polského« (П1Л» Nehringovy pří
spěvky к poznání Towianismu a přednášek na Collěge de France (И., V.
а VI.) a studie R. Piłata o autografech »Pana Tadeáše« (V а VI ). — s) Vlád.
Mickiewicz vydal již r. 1888 francouzskou knihu o svém otci (A. M.t sa vie
et son oeuvre. Paříž, sir. VIII., 382), ale ta po vydání díla polského, kterému
byla jakýmsi prodromem, může míti již jen význam pro francouzské čtenářstvo.
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čím bych mohl své sbírky obohatiti.« Materiál, kterého takovým způsobem
nabyl, jest neobyčejně hojný a různorodý; jsou to vedle bohaté litera
tury tištěné (polské i cizí) četné korrespondence, denníky a paměti,
literární pozůstalost Mickiewiczova i jeho nejbližších přátel, ústní i písemné
zprávy očitých svědků, nejrozmanitéjší akta a dokumenty, vzpomínky
vlastní i jiných — tedy prameny jinému většinou nepřístupné, a jest
proto litovati — přílohy pomáhají jen částečně — že Vlad. Mickiewicz
nám o nich pověděl tak příliš málo: kritika jest znesnadněna, a autor
sám nemůže býti vždy bezpečnou zárukou.
Jest již zřejmo, že význam knihy leží ve vyčerpávajícím snesení
biografického materiálu. A tak také Vlad. Mickiewicz svou úlohu po
jímal; jeho dílo — au syna básníkova to snadno pochopíme — jest
a chce býti výlučně biografií v nejužším smyslu slova, vše ostatní jest
v něm vědomě a důsledně pomíjeno.1) Autor pomýšlel dokonce — čteme
o tom v dotčené již předmluvě к prvnímu dílu — na prosté vydání
svého materiálu; neučinil tak, ale i v souvislém vypravování, ke kterému
se konečně odhodlal, snažil se z něho uplatniti, co mohl nejvíce. Odtud
není jeho dílo ani sbírkou pramenů ani methodickým zpracováním a roztřišťuje se o snahu spojiti obojí. A nesnáz jest tím větší, že Vlád.
Mickiewicz i jinak vypravuje bez ladu a nesystematicky.
»Životem Adama Mickiewicze« jest biografický moment života
Mickiewiczova vyčerpán, a všemu dalšímu studiu dán bezpečný a široký
základ. A mám-li zásluhu díla vytknouti ještě určitěji: jest to onen silný
a oprávněný důraz, jejž Vlad. Mickiewicz klade na politickou a náboženskofilosofickou činnost svého otce proti jednostrannému kultu jeho poesie.
Vlad. Mickiewicz zejména přednáškám na Collěge de France se snaží
zjednati spravedlnost2) a také Towiaňského chápe právem sympathičtěji.
Vlad. Mickiewicz cítil dobře obtíže svého postavení jako biograf
vlastního otce, a nelze mu upříti úzkostnou snahu po »objektivnosti« ;
ale nedařilo se mu vždycky, a jeho kniha — třebas i mimovolně —
vyznívá často v úsilné pro patře. Nemyslím tu ani oné diskrétnosti,
kterou lze tak snadno pochopiti a která jest právem a konečně i po
vinností, ale Vlad. Mickiewicz, který i jinak se snaží jiti v duchu ideí
otcových, měří všecko příliš s jeho stanoviska — on zejména jeho od
půrce nedovede vždycky chápati a bývá к nim pravidelně nespravedliví

!) Jen na jedné straně se její programm rozšiřuje, a tu se nám hlásí
v autorovi Polák a emigrant: od r. 1832 jest dílo Vlád. Mickiewicze důležitým
příspěvkem к dějinám polské emigrace a není bez významu také pro studium
vnitřních dějin francouzských té doby; to platí zejména o r. 1848 — 1849, kdy
pojata do plánu ješté Italie, a kdy celé dílo nabývá rázem povahy vznešeně
manifestační — *) Autor tu jde zase až příliš daleko, zvláště co se týče
jejich odborně vědecké stránky; nelze ji podceňovati, jak se Často Činívalo
a činívá — jest známo slovo Šafaříkovo: somnia Mickiewiczii — ale Vlád.
Mickiewicz ji bez odporu přeceňuje. Klamné mínění o filologické kvalifikaci
otcově jej také svedlo к nesprávnému výkladu, proč prý Mickiewicz zanedbával
katalogisování slovanských rukopisů v král, bibliothece Pařížské (III. 17).
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tak к zástupcům klassicismu v polské literatuře, tak к Juliu Slowackému
i ke Krasiňskému, к polským kněžím v emigraci, kteří se srazili s Mickie
wiczem pro Towianism, tak ke Št. Witwickému a vůbec к většině polské
emigrace, pokud se proti Mickiewiczovi stavěla. Je pravda, Mickiewiczovi
se právě s těchto stran mnoho, ano nesmírně křivdilo, ale nedálo se to
tak docela a vždycky jen mala Jide^ jak myslí Vlad. Mickiewicz.
Jest zřejmo, že v díle, které pracuje s tak obsáhlým materiálem,
jako jest kniha Vlád. Mickiewicze, jest těžko se vyhnouti jistým ne
přesnostem a omylům; ani Żywot Adama Mickiewicze jich není prost,
ale my se nebudeme u nich zdržovati *) a zastavíme se jen u otázek,
kde kniha jest nebezpečna svou autoritou. Tak hned pro mládí Mickiewiczovo: Vlád. Mickiewicz přecenil nacionálni a politický moment t. zv.
hnutí filomatsko-íilaretského; podle něho bylo to hnutí vědomě spiklenecké
a protiruské s přesným, revolučním programem (viz I. 38—39, 41,
52—53, 112 —113, 165). Ale nic není nesprávnějšího; vlastní podstata
hnutí jest již nyní tak objasněna, že tu není tajemství: bylo to hnutí
podstatně »osvícenské« — Vlád. Mickiewicz i v tom chybuje, vidí-li
již v něm počátky romantismu — a jako takové nesmýšlelo nacionálně,
nacionalism se v něm hlásí teprve později a ještě ojediněle. A dokonce
politické snahy filomatům vůbec nelze dokázati; ony vystupují teprve
v dalším vývoji — ve filaretství, ale ani tu ne v oné spiklenecké formě:
filareti dovedli již tehdy pojímati politiku šíř a hlouběji. Vlád. Mickiewicz
se pak přirozeně zaplétá do divných nesnází: tak když v tomto románovitém světle kreslí Mickiewiczův poměr к Maryle (I. 41) nebo když
i úsilí filaretův a zejména Mickiewiczovo o povolení cesty za hranice
vykládá motivy »spikleneckými« (I. 113). К mládí Mickiewiczovu se
pojí ještě jiné otázky: otázka jeho filosofické sečtělosti a otázka authentičnosti »Karyly«. Co do první, praví Vlad. Mickiewicz (II. 11), že otec
jeho »hned na Litvě prelistoval mnoho německých děl filosofického
obsahu«, ale ústní a velmi pozdní zpráva Malewského, na které jest
toto tvrzení založeno, rozhoduje proti tomu, co obecně a bezpečně
víme o Mickiewiczově poměru к filosofii, velmi málo — pro litevskou periodu života Mickiewiczova jsou pevně zjištěny jen pokusy
o četbu Schellinga. A co se týče »Karyly«: je známo, že k r. 1819
připomínají se dvě historické povídky Mickiewiczovy: »Żywiła« a právě
tato »Karyla« (v Pař. vydání sp. VI. 239—256): obě vyšly beze
jména spisovatelova, ale je-li u »Żywiły« autorství Mickiewiczovo bezx) Uvedeme jen některé: II. 175 nepochopitelným způsobem a bezdůvodně
se tvrdí, že Mickiewicz chtěl к třetí části »Dziadů« vypracovati ještě Část
první a druhou а к tomu že prý chtěl užiti zpráv, které si byl vyžádal od
J. U. Niemcewicze; III. 464 rozhoduje autor apodikticky o obsahu listu
Towiaňského, ačkoli dochovaný zlomek (Współudział A. M, w sprawie
7.
II. 101—102) ho к tomu nijak neopravňuje. Samozřejmý jest také omyl, když
již do r. 1829 a 1840 klade autor t. zv. napoleonskou ideu Mickiewiczovu
(II. 23 a 35, III. 14).
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pečně zjištěno, jest u »Karyly« {víbe než pochybno — pro ně nelze
uvésti ani vážnou pravděpodobnost, a naopak jsou důkazy proti němu.
Vlad. Mickiewicz (I. 47) je sice přijímá, ale kromě svého tvrzení důkazů
nepodal a svou autoritou- zmátl jen kritiku (srv. J. Tretiaka, Młodość
Mickiewicza L 16—117, 192 aj. Kallenbacha, Adam Mickiewicz I. 44).
Vlad. Mickiewicz vůbec není po této stránce dosti skeptický; tak k r. 1851
až 1852 přijímá plné (IV. 298 a 327) zprávu Szemiothovu z r. 1874,
že Mickiewicz se prý tehdy dal pohnouti к pokračování v »Panu Ta*
deáši«. Myslíme, že nelze to bráti tak doslovně: Szemioth již 1835
žádal od Mickiewicze toto pokračování (viz Vlad. Mick. IL 328), a není
tedy divu, že se dal svým živým přáním svésti к nedorozumění. To
je tím pravděpodobnější, že jeho zpráva jest velmi pozdní a ojedinělá —
slova Mickiewiczova z 1834 a rozmarná gratulace Š. Witwického z r. 1839
(v Pař. vyd. spisů VIII. str. XXL а XI. 169) se nemohou sem vztahovati — a že vůbec obsah domnělého pokračování (povstání r. 1831)
je tomu, kdo Mickiewicze zná, podezřelý. Szemioth ostatně sám vy
znává, že nemá současných zápisek, a celá věc jest (jak již řečeno)
nejspíše pouhým nedorozuměním jeho. Podobně jest těžko přijmouti
zprávu J. Grabowského, že Mickiewicz psal r. 1848 v Římě »malé
dílko o milosrdenství božím* (Pař. vydání spisů XI. 73); Vlad. Mickiewicz
(IV. 23) ji přijímá (ačkoli to jest zpráva opět ojedinělá) a nejpravdě
podobněji stejné neprávem. Mickiewicz byl tehdy tak intensivně za
městnán, že na spisování — nutno míti na paměti i jeho idee o slovu
a činu — nemohl pomysliti; nejspíše jde tu opět o nějaké nedoroz
umění se strany Grabowského. Tentýž Grabowski vyvolává ještě jinde
kontroversu: opíraje se o něho, tvrdí Vlad. Mickiewicz (IL 165 a 264),
že »Pan Tadeáš* byl začat již v Poznansku na jaře 1832. Jest to
mínění nedržitelné, a, co Vlad. Mickiewicz pro ně uvádí mimo domněnku
■ Grabowského (místo v listě Mickiewiczově z 26. dubna 1832, VIL 95),
platí zcela bezpečně o třetí části »Dziadů*. Jak by ostatně mohl Odyniec,
se kterým žil Mickiewicz tehdy v tak těsných stycích, o tom nevědéti ?
(Srv. ostatně i způsob, jakým Mickiewicz Odyňcovi »Pana Tadeáše*
8. pros. 1832 z Paříže ohlašuje, VIL 105). Na konec ještě slovo, kdy
se Mickiewicz setkal poprvé s Towiaňskýmř Vlád. Mickiewicz uznává
spornost data (III. 86), ale rozhoduje se na základě Towianského
»memoranda* (z konce r. 1841) pro 30. červenec 1841; myslíme, že
neprávem. Tato přece jen pozdější zpráva musí ustoupiti svědectví bez
prostřednějšímu: jak jde z listu Towiaňského, daného 25. července 1841
(WMT. I. 1), stalo se to již před 25. červencem t. r. a podle WMT.
I. 103 — zpráva jest však až z r. 1843 — bylo by to již 17. července.
R. 1897 vyšla v Krakově práce prof. Jos. Kallenbacha Adam
* Mickiewicz (dva svazky, str. XIV., 301 a 430). Prof. Kallenbach si
vytkl určitý programm: na základě dosavadního materiálu pokusil se
vystihnouti vývoj ducha Mickiewiczova, a v tom jest význam jeho díla,
v něm byla »duchovní historie* Mickiewiczova pojata poprvé jako
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organický celek. Úkol ten má již sám v sobě značné obtíže, a zde při
stoupila ještě jiná: polská literatura neměla — a do jisté míry nemá
dosud — dostatek studií, které by právě a především s této stránky
život Mickiewiczův byly prozkoumaly; cítilo-Ji se to již při první periodě
jeho, platilo a platí to zvláště pro druhou. Kallenbach se i přes to od
vážil na rozřešení úlohy a je to velká chvála, že v hlavních liniích se
mu to podařilo. Jest ovšem přirozeno, že nejvíce jeho vlastního bádání
jest až ve druhém svazku (1832 —1855); co obsahuje první, jest z velké
části — ač ne úplně — jen synthesí prací dosavadních, a nové jest
tu pouze stanovisko, s jakého autor Mickiewicze studuje. Jaký jest
vědecký výtěžek díla, jeho novum? Jest to především vyšetření povol
ného vývoje mysticismu v duši Mickiewiczově — Kallenbach jej stopuje
hned od samého mládí a ukazuje postupně, jak se znenáhla šíří a zbarvuje — dále podrobný rozbor třetí části »Dziadů«, na které Kallenbach
zakládá plným právem svou stavbu Mickiewiczovy psychologie, pak bez
pečné zjištění vlivů Saint-Martina a konečné vylíčení Towianismu —
tato zvláštní perioda života Mickiewiczova jest zde vyložena dosud nej
přesněji a nejúplněji.
Plyne to již z programmu díla, že biografický moment v něm
ustupuje do pozadí; Kallenbach ho nepominul docela, ale právě v tom
jest jistá nesnáz: hledíme-li к vytčenému cíli knihy, jest v ní biografie
mnoho, a máme-li na mysli ideální cíl Mickiewiczovské literatury, jest
jí zase příliš málo. Nových dat ovšem v tomto směru od práce Kallenbachovy nelze čekati, a ona jich také nepřináší; Kallenbach má sice
některé prameny, kterých Vlád. Mickiewicz neznal,1) ale, co jest v nich
podstatně nového, to zrovna, jak uvidíme, není spolehlivé.
Půda, na kterou se Kallenbach svým dílem postavil, byla a jest
i nyní ještě příliš nejistá, aby na ní nebylo kontrovers, a Kallenbach
jich přirozeně neodstranil. Nejde o faktickou stránku věci — po té jest
jeho dílo bezvadné2) — ale o vlastní jeho úlohu, a tu jsou místa, kde
plně platí ono šunt judicia libera* a jiná, kde lze odporovati. Co Kal
lenbacha nezřídka svádí, jest jeho stanovisko: Kallenbach snaží se ä tout
prix vtlačiti Mickiewicze do rámů obecně platné morálky a utlumuje

J) Jsou to prameny jednak nejnověji teprve otištěné (v O. Smolikowského historii řádu »Z mrtvých vstání Páně«), jednak dosud vůbec neznámé:
tak list V. Stattlera z 3 února I860 (II. 380 —381) a zvláště dokumenty, které
tvoří »Dodatek« díla Kallenbachova: 5 listů Mickiewiczových J. Nakwaskému
z let 1838, 1839, 1843 a 1848, výňatky z pamětí a listů J. Nakwaského, pokud
se týkají Mickiewicze, k r. 1832, 1835, 1838, 1839, 1840, 1842 a 1848, dva
listy Klementiny z Taúských Hoffmannové z r. 1838 a 1839 a čtyři listy L.
Gropplerové z r. 1853, 1855 a 1856. Jsou tu — zvláště v pamětech Nakwa
ského
věci zajímavé, ale potvrzuje se jen jimi, co známe již odjinud. —
9 Uvádíme jen: opomenutí Mickiewiczova překladu ze Shakespeara (I. 171),
citování sonetu, který byl napsán teprve v Moskvě, již pro Oděsu (I. 180)
a datum Mickiewiczovy audience u Pia IX ; Vlad. Mickiewicz zná (IV. 30
a 83) dvě audience: 5 března a 6. dubna 1848, Kallenbach uvádí (II. 355) jen
ednu к 25. březnu 1848.
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i omlouvá, co se nad ni pne směleji; odtud násilný výklad >Ody na
mládí« i »Faryse«, seslabování a vymlouvání Odésského pobytu Mickie
wiczova, pomíjení bližšího rozboru, jaká je idea »Konráda Wallen
roda«, uvolňování poměru Mickiewiczova к Towiaňskému a j.
Co se týče jednotlivých otázek, Kallenbach neakcentuje dost pod
statně titanského založení 'Mickiewiczova, a přece, co Mickiewicze vedle
mysticismu nejvýznačněji karakterisuje, jest právě jeho víra ve velké
muže a především v sebe. Kallenbach nebyl tak docela dalek této
myšlenky (sr. zvláště II. 386), ale nedomyslil jí do konce, a odtud ono
zakalení obrazu, jejž nakreslil. Jest jasno, že důsledné zaujetí stanoviska,
jaké právě naznačeno, by mělo pro psychologické a filosofické chápání
Mickiewicze daleké následky, a že by pak zejména problemy Mickiewiczových děl se kladly a zodpovídávaly jinak; tak (abychom uvedli alespoň
některý příklad) vykládala by se jinak »Oda na mládí« i »Farys«,
a také otázka »Konráda Wallenroda« i celých »Dziadů« jinak by se
řešila. Podobně v líčení náboženského vývoje Mickiewiczova nelze s Kallen
bachem všude souhlasiti; Kallenbach vytkl správně význam mysticismu
u Mickiewicze, ale ani tu neprovedl své myšlenky. Lze Mickiewiczovo
zanedbávání filosofie za studentských , let vykládati skutečně jen nedo
statkem času a dokonce nechutí ke Sniadeckému (I. 264)? Mickiewicz
sám hned současně (viz Pař. vydání spisů VII. 2) vysvětlil vlastní příčinu
a také později vyznával upřímně svou filosofickou neschopnost — on
právě celým svým založením nebyl duch filosofický a vědecký. Jest
známo, že měl i periodu náboženské lhostejnosti, a jest otázka, ode
kdy ji datovati. Kallenbach myslí (I. 282 а II. 9, 392), že teprve
od věznění filaretů (r. 1823—1824) a zvláště od pobytu v Rusku,
a opírá se při tom o »Hymnus na den Zvěstování Nejsvětéjší Panny
Marie*, který vznikl asi r. 1820).г) Ale hymnus ten nemá oné průkazné
moci; náboženská jest v něm pouze látka, a vysoké nadšení, které
z něho duje, jest pouze nadšením rozčilené obraznosti, ne věřícího srdce.
Jako všichni filareti, byl Mickiewicz již tehdy nábožensky méně než
vlažné víry ; máme o tom výslovné svědectví, a také jeho verše z té
doby jsou toho rázu — »píseň filaretská« shrnuje idee hnutí jen
v tři hesla: vlast, věda, ctnost. Tu ani romantism neměl rozhodného
vlivu a, učinil-li vůbec co, rozvinul v něm jen smysl pro poetickou
stránku katolictví: připomenutý hymnus byl právě psán pod jeho vlivy.
Tento stav indifferentnosti ustoupil, jak známo, teprve kolem r. 1830
a zvláště od r. 1832. Kallenbach podává pěkný a jasný obraz tohoto
obratu; co bychom však tu očekávali, je podrobnější analysa vlivů,
které zde působily, a zejména bychom chtěli znáti přesněji poměr

l) Datum není dosud bezpečně stanoveno: březen 1820 nebo 1821.
Kallenbach (I. 68) přijal r. 1821, jiní se nerozhodují. Myslíme, že pravdě
podobnější jest rok 1820‘; co Kallenbach uvádí na podporu svého mínění, ne
obstojí — hymnus nejeví naprosto žádné rozervanosti autorovy. Nepomohla by
tu zřejmá příbuznost jeho tonu s »Ódou na mládí* ř
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Mickiewiczův к tak zv. novokatolickému hnutí. Kallenbach se dotkl vlivu
Lamennaisových, ale i to učinil jen zběžné a ostatní přešel docela;
a přece: Mickiewicz zvláště s de Maistrem má četné body styčné, a ani
Bonald mu nebyl úplně cizí. A Buchez, Leroux, Ballanche ? S obratem
Mickiewiczovým souvisí jeho zabrání do mystické četby, a tu své
přání můžeme jen opakovati; Kallenbach vyšetřil poměr Mickiewiczův
к Saint-Martinovi, ale totéž bychom chtěli míti i u Jak. Böhme, Fr
Baadera a zejména u Angela Silesia. A pro pozdější dobu ušly Kallenbachovi docela vlivy R. W. Emersona a Hoene-Wroriského. Zde vůbec
čeká na badatele ještě mnoho vděčné práce: otázka, kterak dospíval
Mickiewicz к své filosofii, musí v plném rozsahu býti teprve položena.
Jaké stanovisko zaujal Kallenbach к Mickiewiczovým přednáškám na
College de France (1840—1844)? Jest jim věnováno více pozornosti,
než se dálo obyčejně, ale přece ještě méně, než zasluhují. Mickiewiczovy
přednášky jsou jeho nejzanedbávanějším dílem, a v tom konec konců ani
Kallenbach nečiní výjimky: v jeho díle nenajdeme rozboru ideí ani
odborně vědecké analysy1); Kallenbach, ač jinak jim nekřivdí, spokojil
se prosté všeobecným oceněním jich a podal jen nahodilé ukázky. Při
cházíme к jedné z nejdůležitějších partií — ke kapitole o Towianismu.
Kallenbach se první pokusil o jeho psychologické a filosofické vystižení,
a celkem se mu to podařilo: osoba i nauka Towiaňského, ačkoli
Kallenbach к nim své nechuti netají — jsou u něho vylíčeny dosud
nejpřesnéji a nejúplnéji. Ovšem nelze tu souhlasili se vším, a Kallenbach
sám není vždycky dost rozhodnut: tak na př. hned co do osoby
Towiaňského (sr. II. 308 a proti tomu II. 334, 336 a 370; také II. 344
a naopak II. 334 a 3371 a také co se týče jeho poslání — Kallenbach
nepojímá, myslím, správně významu Krista u Towiaňského a chybně
vykládá slovo »úřad«.2) Kallenbach se pokusil také vytknouti vlivy
J. Böhme a Saint-Martina na Towiaňského, ale ačkoli jich netřeba popírati
a limine* důkazy, které zatím Kallenbach podává, nestačí: záliba Towiaň
ského pro číslo 7 pochází pravděpodobněji ze Zjevení sv. Jana nežli
z J. Böhme (II. 319), a co se týče Saint-Martina, není zrovna na roz
hodujícím místě té shody, jakou vidí Kallenbach (II. 320—324). Zde
by bylo třeba ostatně bližšího a hlubšího studia, než jaké mohl vykonati
Kallenbach v rámci své knihy, a otázka i dále ještě zůstává otevřena.
Nejdůležitější jest však, co Kallenbach vypravuje o poměru Mickiewiczově
l) Jediný pokus vydařil se nešťastně: Kallenbach namátkou vybral Mickie
wiczovy úvahy o povaze římského vlastnictví a vyvrací je — Puchtovými
Institucemi a Iheringovým Duchem ř. práva (II. 274). — 2) Nesnáze s vyklá
dáním nauky Towiaňského ocení jen ten, kdo se sám někdy probíral vzdušnými
mlhovinami jeho rhetoriky. Kallenbach — myslím — křivdí Towiaňskému,
tvrdí-li (И 316), Že chtěl doplňovali zjevení Kristovo; jak my Towiaňskému
rozumíme, přinesl podle něho Kristus slovo boží úplně a Towiaňski, je přišel
jen očistit a »zrealisovat«. A co se týče výkladu slova »úřad« u Towiaňského,
jest omyl Kallenbachův (II. 342 a 343) přímo nepochopitelný: »úřadem« byli
tehdy právě Adam Mickiewicz (»bratr-věštec«) a Karel Różycki (»bratr-vůdce«).
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k Towiaňskému; upozornili jsme již na to, že se Kallenbach snaži
zmenšiti dosah Towianismu pro Mickiewicze — tak hned k r. 1845
přeceňuje význam slov, která (ovšem: prý) Mickiewicz řekl B. Zaleskému
o Towiaňském (II. 336), ale zvláště daleko zachází ve výkladu roztržky
mezi Towianisty r. 1846. Mickiewicz byl prý tehdy ochoten plně se
církvi podříditi, odsuzoval poslední léta svých přednášek — přičítaje
je pouze vlivu dra. Gutta — a zvláště prý želel jejich názvu ľ Eglise
Officielle (П. 338—340). Tyto zřejmě přehnané a nemožné zprávy
kněží Hubeho a Duňského — z authentických slov Mickiewiczových té
doby nelze něco takového ani tušiti — Kallenbach přijímá doslovně,
ačkoli jest hned potom nucen vyznati, že víra Mickiewiczova v Towiaúského zůstala i potom nezměněna ... A totéž se opakuje při líčení
Mickiewiczova pobytu v Římě r. 1848: i tu zavedly Kallenbacha přílišná
důvěra ke slovům kněze Jelowického a nechut к Towianismu do divných
nesnází, my najdeme tu pak — a in concreto ovšem pochopitelný —
údiv: >od jak nepatrných často okolností může záviseti pokoj duše
a směr citů« (II. 355) . . . Proto také nelze plně souhlasiti s Kallenbachovým výkladem Mickiewiczovy cesty do Ríma na poč. r. 1848
(И. 346) : o nějakém neklidu svědomí, na který se slova Kallenbachova
zdají ukazovati, nelze mluviti, Mickiewicz jel к papeži s pevným nábožensko-politickým programmem. Tím se dostáváme к poslední kapitole
knihy Kallenbachovy, jednající o letech 1848—1855. Ačkoliv ani tato
perioda končícího se již života Mickiewiczova není tak docela bezobsažná,
Kallenbach přechází přes ni s podivným chvatem, jeho dílo tu až nápadně
spěchá к závěru. Odtud přirozeně vyplynul onen suchý, stručný a kronikářský ton, který tuto kapitolu karakterisuje. Nejbolestnéji to cítíme při
r. 1848 a 1849: Mickiewicz rozvinul v těch letech rozsáhlou činnost —
nejprve praktickou v Itálii, pak žurnalistickou v Paříži — ale Kallenbach
o tom o všem mluví neúplně. A ještě větší měrou to platí o letech ná
sledujících; Kallenbach tu i práce Mickiewiczovy z té doby prostě jen
registruje.
Vrátíme se к У Tretiakovi; jeho Młodość Mickiewicza iJpS—1824
(Petrohrad 1898, 2 svazky, str. 395 а 325) studuje sice jen část
Mickiewiczova života, ale část význačnou, a to na širokých základech.
V čem leží její význam ? Mládí Mickiewiczovo jest prostudováno poměrně
nejpodrobněji, a jest proto zřejmo, že biograficky nového nepřinesl
Tretiak nic; on jen plněji využil známých pramenův a vlastně ani to
ne vždycky — jsou místa, kde jich dokonce nevyčerpává.1) Vlastní

*) Tretiak opominul řadu drobností (nevzpomenuto na př. šlechticky
demokratického rysu u otce Mickiewiczova — fakt významný i pro Adama —
nevěnováno dosti pozornosti historickým reminiscencím, které působily na
mládí Mickiewiczovo, neužito vzpomínky, kterou nám к roku 1812 dochoval
Michelet a j.), ale nejnápadnější jest spěch, s jakým autor přechází přes ka
tastrofu filaretskou; tu jest opravdu mezera jeho díla, ale ovšem u knihy,
která vyšla v Rusku, zcela pochopitelná.
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váhu díla třeba však hledati v jeho literárně-kritické stránce. Jsou odborné
studie, které i tu jdou do širších podrobností, ale celek Mickiewiczových
děl z litevské periody tak obšírně a všestranné dosud prozkoumán
nebyl; některé partie knihy — připomínáme na př. jen rozbory »Grażyny«
a Vilenských »Dziadů« — znamenají doslovně vrcholy dosavadního
studia. Co práci Tretiakovu karakteristicky vyznačuje — a pokud víme,
neplatí to jen v daném případě — jest podivuhodná lehkost, s jakou
jsou v ní stavěny hypothesy. Tretiak tu zachází až příliš daleko; ne
můžeme je odmítnouti všecky — Tretiak právě zde rozsel hojnost
plodných myšlenek — a dokonce jim nelze upírati duchaplnost, ale
tolik jest jisto, že leckteré jsou zbytečné a velmi mnohé příliš subtilní;
stává se, že stojíme před nimi prostě bezmocní: tak uměle jsou tkány
ze samých pravděpodobností a často jen možností. A jest to pak ovšem
přímý důsledek, nabízí-li se jich nám к témuž faktu hned několik
.
Co lze však knize Tretiakově vytýkati vážněji, jest, že nezřídka
bychom si přáli věcnější analysy Mickiewiczových dél. To platí o celé
knize, nejbolestněji však to cítíme zrovna tam, kde mělo býti její tě
žiště — v partii o romantismu. Nejen obecný výklad jest neúplný a
ne vždycky přesný — jen tak jest možno ono směšování filaretství
s romantismem — ale ani jeho působení na Mickiewicze není hlouběji
vyšetřeno; marně se ptáme, co znamená pro Mickiewicze romantism
filosoficky a ethicky. Literární stránka jeho jest ovšem prostudována
pečlivě a podrobně, ale i tu chtěli bychom často zhuštěnější formulaci,
aby se nám celkový obraz nerozplýval v mlhách. Také otázka vnějších
vlivů není plně rozřešena; nestačí pouhé konstatování, že působil na
Mickiewicze Schiller, Shakespeare, Byron, Goethe — my chceme určitě
véděti, kde a jak působili. Druhá výtka se týká přílišného spoléhání na
Odyňce. Zprávy Odyňcovy — tuto pravou crux všeho Mickiewiczovského
studia — nelze ovšem odmítati šmahem, ale jest velmi obtížno >v pro
středek uhoditi«, a důvěra Tretiakova (jako v tomto případě každá dů
věra) jde místy přes meze.2)
A v jednotlivostech? Tretiak přeceňuje nacionálni moment ve filomatství a pomíjí docela onen humanitní internacionalism — možno-li
se tak vyjádřiti; filomatství se i v tom jeví hnutím podstatně osvícen
ským. Tretiak, který také jinak je vyjímá z evropské souvislosti, zneuznává této jeho povahy a odtud také nečiní přesného rozdílu mezi ním
a romantismem (viz I. 253, 257); romantism stojí de facto proti
filomatství — spor, který jest právě u Mickiewicze nejvýraznější. Tu
jest bod, ve kterém se »filaretská rodina« rozešla: ne všichni přešli
hned к novému směru. Tretiak přechází tuto differenciaci bez náležitého
>) Viz na př. I. 92, 136—138, 277—278, IL 32 sl., 46-47, 59, 61, a zvláště
celé síti upředené při rozboru »Grażyny« a Vilenských »Dziadů«. — 2) Sr.
I. 41, 45, 93, 109» 113, 172, 213—214, II. 319—320 a j To se i formálně jeví
nápadným způsobem: při výkladu »paprskové« theorie T. Zana položil Tretiak
vlastní slova Zanova do poznámky a parafrasi Odyňcovu uvedl do textu (1.150).
Ć. č. H. v.
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důrazu a výkladu, on činí jednomyslnost filaretů těsnější, nežli skutečně
byla (sr. I. 259—260). Sem patří také ono zvláštní líčení poměru
Mickiewiczova ke »kollegům«: ve světle vypravování Tretiakova připadá
Mickiewicz vlastně jako vyhýčkané dítě, za které »kollegové« obstarávají
všecko, čeho potřebuje.1) Nesprávné jest dále přecenění významu
Zanova — Zan se tu stává dokonce iniciátorem polského a zejména
Mickiewiczova romantismu (viz I. 287, 381 — 382 a často)!
Svým založením i pojetím — a jest to jedna z předních zásluh —
vystupuje kniha Tretiakova z úzkých mezí monografie: pokouší se ob
sáhnout! a proniknouti vlastní podstatu Mickiewiczovy bytosti vůbec.
Jaká jest tato >synthesa Mickiewiczova života i jeho poesie« (II. 145 sl.)ř
Tretiak liší v Mickiewiczovi dva protivné směry: jeden — egoistický,
toužící po osobním štěstí, druhý — vlastenecký, nesoucí se к blahu celého
národa, a v jejich boji i konečném vítězství směru druhého jest mu shrnut
všecek vnitřní obsah života i díla Mickiewiczova; idea obětování sebe
celku — to jest, praví Tretiak, Mickiewiczův problem a jeho odkaz
národu. Již to, co on sám pro svou myšlenku uvádí, usvědčuje ji z ná
silnosti: Tretiak zveličil nemírně význam sentimentální »legendy o Evičce«,
ačkoli tato episoda — čtenáři Mickiewiczovi znají její podstatu z Jackovy
zpovědi v »Panu Tadeáši«—nemá daleko toho dosahu a důkaz toho jest
právě jednou ze zásluh Vlád. Mickiewicze. Také Mickiewiczovo manželství
jeví se mu ve světle nepravém: o nějakém »Gustavovi« u Mickiewicze
v letech 1834—1840 nelze mluviti. Jest pravda, že konflikt v duši
Mickiewiczově skutečné byl, a že právě tento konflikt činí vlastní obsah
a podstatu jeho života i poesie; ale jde o to, jaký to byl konflikt:
netkví tento problem v Mickiewiczově titanismu?
Končíme svůj přehled; již z něho jest jasno, že studium Mickiewiczovské není ještě uzavřeno, a kniha Tretiakova nám ukazuje i jeho
nejbližší směr: návrat к monografiím. Podrobné a všestranné prozkoumání
zvláště druhé polovice Mickiewiczova života — a v této souborné úloze
jest zahrnuta celá řada speciálních — to jest nyní po velkých pracích
Vlád. Mickiewicze a prof. J. Kallenbacha hlavním bodem programmu.
A potom teprve, až tyto široké a hluboké základy budou položeny, bude
možno prikročiti к dílu opravdu synthetickému a do jisté míry závě
rečnému, na které čekáme — к dílu, které by bylo plně hodno Adama
Mickiewicze.

!) Tretiak i změny, které v Mickiewiczově básni »Do J. Lelewela« pro
vedla censura, prohlašuje ku podivu za autorův ústupek kritice »kollegův«'
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К poměru císaře Rudolfa II. к arciknížeti Matyáši.
Napsal Václav Kratochvíl.

1. Dílčí smlouva z r. 1578.

Pátráme-li po právním základu, na kterém spočíval pomér císaře
Rudolfa, jakožto krále Českého, к ostatním bratrům, poukazuje nás
právní historie к prostému onomu faktu, že Rudolf П. nastoupil vládu
v Čechách, Uhřích a v Rakousích nad a pod Enží s vyloučením všech
pěti bratrů svých. Bylo to faktické provedení zásady prvorozenství v ná
stupnictví; faktické proto, že se neopíralo o právní akt posledního po
řízení posledního vladaře; císař Maxmilián II. zemřel náhle 12. října 1576
při snému Řezenském, neučiniv poslední vůle o tom, kterak se mají
synové podéliti o země a poddané.
V zemích českých ovšem nebyla idea primogenitury ničím novým.
I se stanoviska rodinných smluv domu panovničího bylo Rudolfovo vý
lučné nastoupení pouhou applikací testamentu císaře Ferdinanda I. z 1543
a domácího řádu z г. 1554.1) Ani to nebylo novotou, že se prvorozenské
právo vztahovalo nyní i na obojí Rakousy,' poněvadž toto území, v kterém
až posud ne prvorozenství, nýbrž simultánní sukcesse platila, již
v dílčích ustanoveních obsažených v domácím řádu z r. 1554 bylo
spojeno s korunami českou a uherskou v nedílný celek, tudíž i pod
řízeno témuž nástupnímu právu.
Leč zmíněné rodinné statuty byly závazné jediné pro bezprostřed
ního nástupce Ferdinandova; ani v testamentu, ani v dílčích ustanove
ních se nenalezne passus, který by činil tyto akty závaznými pro všechny
budoucí členy panujícího rodu. Nebyla vyloučena možnost, že již syn
Ferdinandův nástupnictví zařídí podle jiných zásad, než jakými otec byl
veden a na základě kterých sám vlády se uchopil. Právní historikové
tudíž předpokládali, že poměr, vzniklý nastoupením Rudolfovým, opíral
se o nové nějaké úmluvy, smluvené ještě za živobytí císaře Maxmiliána.2)
Skutečně šťastný nález bratrské smlouvy z 1. 1578, 10. dubna, roku
loňského uveřejněný3) — o které mimochodem řečeno V. V. Tomek

9 Testament Ferdinandův (1543, 1. Června) a domácí řád Í1554, 25. února)
u Schröttra: Abhandlungen aus d österr. Staatsrecht (1766) Beil. III.-V.
str. 364 an. — 2) »Dieser Thatbestand rechtfertigt daher die freilich urkund
lich nicht erhärtete Annahme, es habe sich in der habsburgischen Hauptlinie
die Rezeption des Rechts der Primogenitur für die Erzherzogthümer Öster
reich ob und unter der Enns unter Maximilian II. vollzogen « F. Hauke, Die
geschichtlichen Grundlagen des Monarchenrechts. Vídeň 1894 str. 67. —
Analogická místa mají A. Bachmann, Lehrbuch der österr. Reichsgesch. I.
Praha 1895 str. 259, 260; Luschin v. Ebengreuth, Österr Reichsgesch., Bam
berg 1896 str. 155, 158. — 3) Die Erbtheilung K. Rudolfs II. mit seinen fünf
Brüdern vom 10. April 1578. P. Jos. Fischer, Zeitschrift des Ferdinandeums, UI.
Folge, 41. Heft (1897).
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v Nových déj. rak. str. 89 již r. 1878 mluví — potvrdil do jisté míry
tuto domněnku. Jen v tom směru dlužno ji nyní opraviti, že totiž se
úmluva nestala za života císaře Maxmiliána, tedy před nastoupením
Rudolfovým a před holdováním rakouských stavů, nýbrž dvě léta potom;
nezakládala tedy nových právních poměrů, nýbrž dodatečně poměry
stávající schválila.
Smlouvu, obsahující 53 článků, projednávalo a uzavřelo dvanácte
splnomocněných rad jménem Rudolfovým a bratří jeho, u přítomnosti
strýců, arciknížat Ferdinanda, Karla a Arnošta, a s vědomím krále Španěl
ského Filipa II. Podepsána byla všemi účastníky ve Vídni dne 10. dubna
1578 a vyhotovena v šesti exemplářích. Vytknu hlavní momenty její,
poněvadž lze na jejím základě vymeziti poměr synů královských к prvo
rozenému, a pak i proto, že vydavatel její tak neučinil a právní historii
se к tomu posud nenaskytla příležitost.
Obsahem převážné většiny článků (47) jsou ustanovení o výši apa
náže, jejím zajištění a pramenech jejích, a jen tři mají za předmět sukcessi
v panujícím rodu Již tento důraz na moment apanáže jest důkazem, že
se při jednání bratrském nejednalo o novou smlouvu nástupní, nýbrž
spíše o původní ustanovení s ní těsně souvisící. Jest známo, že opatření
zajišťující princům a princeznám přiměřenou hmotnou existenci (apanáž,
věno) jsou podstatnou částí smluv normujících nástupnictví prvorozenské,
ano že v případech, kdy jest pochybno, zdali zavedení primogenitury
bylo úmyslem právního aktu, stává se apanáže spolehlivým kriteriem.1)
V Čechách vedla péče o zaopatření mladších členův rodu panovnického
к zavedení údělů knížecích, kterážto instituce i za seniorátu byla ob
vyklou. Když nabylo platnosti právo prvorozenské (1216), dávána mladším
synům knížecím léna korunní (markrabství Moravské, knížectví Slezská).
V dílčí smlouvě Ferdinanda I. (1554) vyměřena každému z bratří krále
Maxmiliána dědičná renta 10.000 tolarů z Čech a 10.000 zl. z Uher.
Tato forma opatření byla přijata i v naši smlouvu z r. 1578. Jí
slibuje cis. Rudolf každému z pěti svých bratrů, Arnoštovi, Matyáši,
Maxmiliánu, Albrechtovi a Václavovi, z království Českého a Uherského
po 20.000 zlatých ročního deputátu. Určité příjmy z určitých důchodů
nejsou v smlouvě vyjmenovány z důvodu, že království Uherské útoky
tureckými tak jest vyčerpáno, a korunní statky v Čechách a inkorporovaných zemích dluhy tak zatíženy, že odtud není naděje na zvýšený
příjem. Deputát (20.000 zl.), na který si dělali bratři nárok jakožto
královští princové, zavázal se císař dávati >z vlastního měšce«, a sice
v čtvrtletních lhůtách, prvním červnem r. 1578 počínaje.2) Teprve

0 Viz Hauke 1. c. — 2) »Demnach aber hierbey für billich u. zimblich
geachtet worden, dass uns den gebrüedern aus angezogenen khünigreichen
u. incorporierten landen gebürliche fürstliche underhalt ervolgte, sich aber be
funden, dass das khunigreich Hungern mit dem erbfeindt zum höchsten beladen
u. erschöpft u. das khünigreich Behemb u. der incorporierten lannde jährliche
nuczung u. ertragung bey jeczigen standt der überhäuften aussgaben, schulden
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v době tří příštích let poukáže jim císař tyto příjmy na statcích králov
ských v královstvích a zemích svých. Neučiní-li tak, bude povinen po třech
letech, t. j. od prvního července 1581 důchod zkapitalisovati a 400.000 zl.
každému vyplatiti.
V příčině arciknížectví Rakouského nad a pod Enží byli právní
zástupci arciknížat z prvu na rozpacích, mají-li se arciknížata o zemi
podělit, po příkladě dřívějších dělení, čili nic; vzhledem však k nebezpečí
tureckému upustili arciknížata od dělení a přenechali ji, jako Čechy
a Uhry, Rudolfovi samotnému; i hold znovu schválili, který mu jakožto
zeměpánu vykonali již dříve (l./X. 1577). Za dědičný nárok k Rakousům
obdrželi po 25.000 zl. rýnských dědičného deputátu (ain erblich und
eigenthumblich deputat), za který jim císař dal v hypotheku příjmý
z celého arciknížetství; i tu, analogicky jako v Čechách, se zavázal, že
každému z nich zajistí důchod na určitých příjmech a úřadech z Rakous;
dále že odevzdá každému jedno panství k stálé residenci, 1) ovšem s vy
hrazením zeměpanských vrchnostenských práv (jurisdikci, appellaci, urbární dávky, povinnost poddaných k veřejné hotovosti atd.).
Z ostatních článků dlužno i ten vytknouti, že apanáži přijal každý
v plné vlastnictví, s právem, pořizovati jí podle vůle; jen ab intestato se
o ni podělili druzí stejným dílem (čl. 42 — 43).$)
Mimo povinný deputát slibuje císař, že bude na bratry pamatovati
s prvním uprázdněným knížecím lénem a nápadem v Říši — dokud
nebude míti mužských dědiců — a že se o to přičiní též u říšských
kurfiřtů. Avšak všeliká uprázdněná léna, odúmrti, trestní pokuty a po
dobné důchody z království Českého, Uherského a Rakous vyhrazuje
sobě, jakožto králi a arciknížeti.3)
u. verpfendten cammergüettern so gering, dass daselbst her nit wol was zu
verhoffen; so haben wir khayser Rudolf aus bruederlichen trewen gemuth
freundlich u. gnediglich bewilligt, jedem unsern freundtlichen lieben bruedern
u. fuersten jährlich u. jedes jahrs besonder aus unserm aignen seckhel
zwainczig tauscnt gulden rainisch . . . zue quatemberlichen fristen . , . als
ein frey, erblich u. eigenthumblich guet, ihres gefallens darmit zue handlen
u. zu thuen, raichen zu lassen, dergestalt, dass Ihrer Lden solche jährliche
zwainczig tausen gulden aus eigenem seckhel den ersten tag juli diess lauffenden acht u. sibenzigisten jahrs angehen.« Z kopie v stát, archivu. —
x) Města k residenci vyhlédnutá s ročním důchodem 5000 zl. byla Štýr,
fojtství Velské, panství Enžské, Sv. Hypolitské a Vitorazské. — 2) Další po
drobnosti týkají se residencí arciknížat v Rakousích, garancie lhůt platebních,
opatření dámských členů rodu, úmluvy o rodinných klenotech, privilegiích,
znacích, titulích. — 3) ČI. 36.: »Also wollen auch wir Kayser Rudolf oftwolgedachten unsern freundlichen, geliebten gebruedern . . . diese Vertröstung
u. bewilligung gethan haben, da sich khunftig über kurz oder lang in unserer
kayserhchen regierung, ehe u. zuvor wir eheliche männliche leibserben bekhomen, im Heiligen Reich oder unsern erblichen khunigreichen u. lannden
fürstliche fälligkeiten zue unsern handen zuetrüegen, dass wir für uns selbst,
u. dann auch bey unsern u. des heyligen Reichs churfürsten Irer Liebden
darinnen, soviel müglich, nit vergessen, sondern mit gnaden also ingedenkh
sein wollen, dabey J. Lden spüren sollen, dass wir es gegen denselben ganz
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Jako všechna tato ustanovení o deputátu spočívala na názoru, že
panující král jest povinen starati se o mladší členy rodu, tak přirozeně
musila býti v smlouvě uznána i práva a hodnost královská, z kterých
povinnost prýštila. Arciknížata se zavazují, jakmile jim císař po třech
letech poukáže deputáty na určitých důchodech, úřadech a statcích
a výplaty v čtvrtletních lhůtách správně vypláceny budou, že se sřeknou
vlastnoručním reversem »za sebe a manželské dědice a potomky své
království Uherského a Českého se zeměmi přivtělenými, rovněž i arciknížectví Rakouského a všech nároků к nim, dokud císař Rudolf a jeho
manželští dědici a těchto dědicové mužského rodu budou na živu.«1)
Zemře-li císař bezdětek, nastoupí vládu nejstarší z bratrů > v dědičných
královstvích a zemích« po testamentu a kodicillu Ferdinanda I.
Obsah smlouvy vnucuje některé úvahy; především reminiscenci
čistě dějepisnou: v territoriálním ohledu zřizovalo se jí čtvero území pod
panstvím členů rodu Habsburského: španělské, tyrolské, štýrské a českouherské s připojeným arciknížetcvím Rakouským; čtvero samostatných
říší, které nebyly spojeny žádným právním svazkem, jen ohledy blahovolnosti, kterými byli к sobě poutáni panovníci, členové jednoho rodu.
To upevnění čtyř dynastií, domněle na věky určené, událo se čtyřicet
let před tím, kdy dvě z nich úplně zmizely, aby byly poděděny v dějinném
poslání i v materielní pozůstalosti jen dvěma: starší, španělskou, a mladší,
rakouskou. Starší pak jakoby к tomu byla povolána, aby ze zbytku svých
hasnoucích sil vydala poslední finanční a morální kredit к upevnění mladší.
Vrátíme-li se к stránce smlouvy právě historické, shledáme, že
v právnických kruzích, které ji projednávaly — byli to císařští a arciknížecí tajní a dvorní radové — panoval názor, že ustanovení o sukcessi
a rozdělení důchodů nelze jednostranně dekretovati ani ze svrchované
moci císařské, ani z moci seniorátní rodinné, nýbrž že jest к tomu třeba
souhlasu nejen nejblíže interessovaných, tuto bratrů krále Rudolfa, ale
i postranních linií, arciknížecích tyrolské a štýrské, ano také španělské.
Všichni tito skutečně o obsahu smlouvy prostřednictvím svých zástupců
půl roku jednali a ujednání podepsali. Domácí řád krále Ferdinanda I.

gnedig u. brüederlich mainen.« Čl. 37.: »Trugen sich aber in den künigreichen
Ungern, Behamb, derselben incorporirten fürstenthumben, dessgleichen in
bayden landen Österreich under u. ob der Enns, von lehen, confiscationen,
erblosen güettern, strafen u. dergleichen fölligkaiten zue, die sollen uns kaýser
Rudolffen, als regierenden khünig zue Hungern u. Behemb u. erczherczogen
zue Österreich u. unsern ehelichen leibserben u. derselben erbens-erben
mannS'Stammens allain blaiben.« — A) Doslovný obsah reversu: »dass nemblich
wir uns für uns, unsere eheliche leibserben u. nachkhomben baýder khünigreichen Ungern u. Behemb sambt derselben incorporirten lannden, dessgleichen
diss erczherczogthumb Österreich under u. ob der Enns u. aller anderer zue
u. ansprüech, so lang J. Kay. Mt. u. Liebden u. dero eheliche leibserben u.
derselben erbenserben mannsstammens in leben sein, genczlich begeben u.
verzigen haben sollen u. wollen, weiter nichts darbey oder darzue, wie dass
immer geschehen khundte; zue suchen noch zusprechen, uns auch dessen nit
anzumassen.«
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z r. 1554 podepsán jest také syny jeho Maxmiliánem, Ferdinandem
a Karlem,1) nikoli však postranními liniemi. Souhlas linií těchto k sukcessi
v Čechách a Uhřích jest dokladem o vzájemných nárocích dědičných
k celému komplexu zemí, jimiž jednotliví členové rodu vládli, či, jak
tehdy se psalo, království a země jsou dědictvím, které náleží jure
successionis celému domu a potomkům.
Jest nápadno, že jeden z intereseentů, či lépe řada jich jest v úmluvě
opominuta, souhlasu jejího nedožadováno, t j. stavové království Českého
a Uherského a arciknížectví Rakouského. Smlouvou, uzavřenou v úzkém
kruhu rodiny — tedy soukromým právem — pořizuje se o věcech,
které zajisté i tehdy byly předmětem práva veřejného. V smlouvě při
znává se Rudolfovi právo nástupní jakožto prvorozenému, právě tak jako
Maxmiliánovi v dílčích statutech Ferdinanda I.; tuto však spatřujeme
pokrok ve směru k primogenituře jakožto stálému zákonu. Není zde
sice onoho výrazu, který teprve v testamentu Ferdinanda II. z r. 1621
shledáváme — ius primogeniturae et maioratus —, ani normy se vše
obecnou platností z testamentu Karla Štýrského, že vždy nejstarší (alzeit
der ältiste) má vládnouti, za to v ní jest celá podstata prvorozenství.
Bratří Rudolfovi sříkají se nároků k Čechám, Uhrám a Rakousům nejen
ve prospěch Rudolfův, nýbrž i všech jeho potomků po meči; připomeneme-li dále ono ustanovení, že v případě, kdyby císař zemřel
bezdětek, po něm bude následovati >v dědičných královstvích, kní
žectvích a zemích« nejstarší z bratří, tedy upravení nástupnictví pokud
se tkne pobočních linií; a konečně vyměření dědičných apanáží —
máme všechna kriteria, jakých lze jen žádati k zjištění stálého zákona
prvorozenského. Praxe byla by dokonala, co theorie nedokonale vy
slovuje ; v praxi totiž nástupnictví v linii Rudolfově za normálních po
měrů jinak nemohlo býti upraveno než po prvorozenství — již práva
korun, zejména české, by v tom směru byla rozhodla. S tohoto hlediska
ani testament Karla Štýrského z r. 1584, ani testament Ferdinanda II.
z r. 1621, ani pragmatická sankce z r. 1713—23 nejsou norma, nýbrž
applikace téže zásady, ovšem applikace za okolností různých a s širší
territoriální působností.
Tu tedy, zejména vzpomeneme-li pozdějších okolností provázejících
zavedení pragmatické sankce, ovšem bychom očekávali, že spolupůsobení
stavů, jichž se opatření tak dalekosáhlá nutně týkala, nějak přijde k plat
nosti. A přece není o něm v celé smlouvě ani zmínky. Ne zajisté z té
příčiny, že by v kruzích, které úmluvu ujednávaly, nebyla bývala vě
domost o právech a nárocích stavů. Naopak pravý stav byl jim jisté
znám; vždyť, pokud se tkne Uher, nebylo právo dědické, jak je do
mácí řády a testamenty pojímaly, nijakž zajištěno. Nárok na prostou
sukcessi — podle práva dědického — střetnul se při volbě Maxmiliánově
(1561, 1563) a Rudolfově (1572) s uherskou theorií volby, byť volby
’) Schrötter 1. c. V. Abhandlung str. 503.
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obmezené na prvorozeného; volba byla nutná, aby král mohl vykoná
vat! vládní moc.1) Český korrelát uherské volby, známé > přijetí krále«,
jest pouze kompromissem týchže dvou sporných nároků.2)
Práv stavovských zajisté ne z nepovédomosti se nedbalo, leč
z úmyslu. Odpovídalo to jednak stanovisku naprostého dědického práva
monarchického, které považovalo říši za rodinnou doménu, a za druhé
politické opatrnosti, nehýbati choulostivou otázkou, dokud není nutno.
O opatrnosti svědčí i ujednání, že bude císař dávat deputát, z Čech
a Uher >z vlastního měšce«. Názor smlouvy ovšem jest, žé apanáž
patří arciknížatům jakožto královským princům, a závazek Rudolfův, vypláceti deputát z vlastního měšce odůvodňuje se v ní jen důvody oppor
tunity. Ty však nebyly rozhodující. Otázka totiž, zdali jest povinen dávati
výbavu mladším členům panovník sám, či je-li к ní celý stát zavázán,
nebyla a priori rozhodnuta tehdy, právě tak jako dnes ještě všeobecně
není. Záhada, jak opatřiti deputát, dlouhá léta byla předmětem úvah
různých kruhů a různých instancí. Dvorská komora zabývala se jí ještě
o mnoho let později; tuším, že z ní vyšlo ono nedatované a nepodepsané
dobrozdání z prvního desítiletí 17. století, uložené v místodržitelském
archivu v Praze.3) Autor jeho neví o právním základu apanáže a doufá,
že nějaké poučení o ní nalezne v testamentu Ferdinanda I.; i to jest
mu s podivením, proč není pojištěna zemskými deskami, je-li к ní země
povinna. Dobrozdání vyznívá v konečné mínění, že úrada o apanáži patří
v kompetenci nejvyšších úředníků, ti nech učiní návrhy stavům, poněvadž
deputát jest onus perpetuum králů a koruny.
Karel z Lichtenštejna ještě roku 1609 slibuje agentu arciknížete
Albrechta, že přednese stavům českým na příštím sněmu, aby převzali
výplatu Albrechtovy renty.4)
Jak by v oné době jednání se stavy o těchto požadavcích se bylo
utvářilo, co zápasů by bylo vyvolalo, co koncessí se strany královské
vyžadovalo, jest samozřejmo. Jest také pochopitelno, proč vůči nárokům
tak neurčitého právního titulu a za známé slabé posice královy proti
stavům zavázal se Rudolf prince vydržovali z vlastního měšce, a proč
v této finanční otázce i v oné státoprávní, sukcesse se týkající, nebral
se na stavy ohled, součinnosti jejich se nevyžadovalo.
Jedna okolnost dává smlouvě ráz bilaterální: král se zavazuje dávati
princům apanáž, princové pak slibují, že se sřeknou nároků na panství
v zemích, v kterých on panuje. Sřeknutí své však spojují s pod
mínkou, že jim budou příjmy do tří let zajištěny aneb zkapitalisovány;
zástupci jich také hned navrhují znění tohoto sřeknutí, a koncept návrhu
všichni účastnění podpisují zároveň se smlouvou.
x) Srv. Huber G. Ö. IV. (1892) str. 221 a 278. — 2) Srv. Kalousek Č.
stát, právo, kap. Dědičnost a volitelnost říše České. — 3) Arch, místodrž.
v Praze к 1./9., 608, kopie. — 4) Vischere arciknížeti Albrechtovi 1609, 29. dubna
z Prahy, F. Stieve, Briefe u Acten, Bd. VI. Mnich. 1895 str. 627.
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V této podmínce jest osud smlouvy uložen. Nemáme totiž žádných
přímých zpráv, že by stipulovaný v smlouvě revers arciknížat, sřeknutí
se koruny České, Uherské a arciknížectví Rakouského, skutečně byl
býval vyhotoven a podepsán. Naopak se však setkáváme s doklady, že
hlavní podmínka plnoprávní platnosti smlouvy, L j. řádné zajištění a vy
plácení pensí, stále a stále nebyla splňována.
V Rakousích pod Enží sami stavové vyšli přání arciknížat a ne
snázím císařovým vstříc. Nabízeli roku 1583 ročních 50.000 ve prospěch
arciknížat a žádali za to assekurace, že země jejich nikdy nebude mezi
arciknížata rozdělena. Císař byl ochoten vyhověti jejich přání, ale, od
volávaje se na znění smlouvy z r. 1578, poukazoval, že k assekuraci té
je třeba souhlasu arciknížat. Arciknížata Arnošt, Matyáš a Maxmilián
nechtěli svolení dříve dáti, dokud neměli apanáži zajištěnu. V tomto
kruhu vzájemné nepovolnosti, z kterého nedovedli nalézti východisko,
pohybovalo se jednání se stavy rakouskými až do r. 1593 a skončilo
beze všeho výsledku.1) Nejsme i bez známosti, že císař sám také ne
dovedl zadost učiniti povinnosti přejaté. Vyslanec Benátský podává r. 1584
zprávu o jednání arciknížat Arnošta a Maxmiliána u dvora, kteří naléhali
na to, aby jim císař vykázal určité příjmy v Rakousích, stěžujíce si, že
jim komora nedbale vyplácí platy.2) Během příštích let se okolnosti ne
změnily, neboť ještě roku 1594 příjmy komorní z Rakous sotva k tomu
stačily, aby z nich mohly být udržovány residence arciknížat.3) Jestli se
poměry v Rakousích zlepšily od té doby, kdy tam byl arcikn. Matyáš
místodržitelem (1599) — o čemž však není zpráv — nesplnil císař
v Čechách slibu svého ani ještě r.B 1606 a 1609. V obou rocích arcikníže
Albrecht marně upomíná o bratrský deputát.4)
Tím dospěli jsme k době, kdy samostatným vystoupením Matyášovým
proti Rudolfovi, odnětím Uher, Rakous a Moravy, smlouva stala se již bez
předmětnou. Poněvadž pak do té doby hlavní podmínka její nebyla
splněna, nevešla nikdy v právní platnost.5) Tato okolnost nám vysvětlí,

l) Akta o tom v stát. arch. — 2) . . li serenissimi arciduchi Ernesto et
Massimiliano si trattengono tuttavia in corte per causa delta trattatione, ehe
fanno in consilio di camera di assignare á ciascuno dei fratelli die sua M1*,
non pur un luoco particolare, dove a loro piacere possino far residenza, má
fondi proprio nelľ Austria, dove habbino á riscuoter la portione d’entrata
patrimoniale, ehe ľ Imperatore le assegna ogn’anno, non intendendo di continuare ä passare per mano de ministri thesorieri di sua Mtá, dai quali sin
hora stentatamente sono stati pagati; má questa dilatione s’iscusa con la pena,
che loro parimente durano nelľ essatione dalli sudditi delle solite et debite
contributioni, che vanno sempře in resto grossamente, ne si trova ispediente
facile per rimediarvi.< Vyslanec M. Zane dožeti N. Daponte, Dispacci di Ger
mania fase. 11. 1584 25. listop. Orig, v stát. arch. — 3) Viz dobrozdání dvor,
komory o hledání pramenu k výdajům válečným r. 1594 16. břez. Sněmy
čes. VIII. 501, 502. — 4) ř. Stieve Briefe u. Acten VI. str. 531, 658. —
5) P. Fischer se mýlí, když vykládá, že po uzavřeni smlouvy podepsali bratří
Rudolfovi podmíněné sřeknutí se nároků k Čechám, Uhrám a Rakousům;
praví str. 15: Alsbald nach der Ausfertigung des Vertrags wurde die »Notel
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proč se nezachoval ani jeden ze šesti exemplářů smlouvy, r. 1578 vy
hotovených. Z ní také vysvítá, že ono faktické uchopení se vlády
se strany Rudolfovy zůstalo, se stanoviska rodinných smluv, jediným
právním titulem jeho panování, že nespočívalo na žádném formálním aktu.
Smlouva zůstala bez právního účinku; upírati jí však proto dějinný
význam a účinek, bylo by nesprávné. I když po třech stipulovaných
letech císař nezajistil bratrům deputátův, ani nezkapitalisoval, nežádali
jiného upravení vzájemných poměrů; stále se jen přičinovali o uskuteč
nění obsahu smlouvy podle znění jednotlivých článků. Arcikníže Matyáš
omlouvá r. 1607 bratru Maxmiliánovi, proč se ku přání císařovu ne
může vzdáti úřadu místodržitelského v Rakousích, tím, že by byli v pří
čině deputátu z těch zemí odvislí od cizí milosti.1) Setrvá-li tudíž na
ustanovení smlouvy. V poradách Lineckých o sukcessi r. 1605 usnesla
se arciknížata, že císaři připomenou, že země nejsou jeho nabytým
majetkem, nýbrž že je má per hereditatem^ a že patří jure successions
celému domu a potomkům.2) Že nejbližším nástupcem Rudolfovým jest
arcikníže Matyáš jakožto »nejstarší a druhý na řadě ku koruně uherské,
české а к obojím Rakousům«, bylo obecným míněním.3) Nárok Matyášův
na panství v Uhřích, Moravě a Rakousích r. 1608, byť revolučními pro
středky uplatněný a byť nebyl obmýšlen jako uskutečnění smlouvy, není
než uspíšené provedení myšlenky v ní obsažené, že má nastoupiti po
bezdětném bratru nejstarší z ostatních. Konečně vyskytuje se smlouva
z r. 1578 ve spojení s právním aktem z r. 1618; na základě jejím ode
vzdává arcikníže Maxmilián králi Ferdinandu II. vedle nároků na sukcessi
i důchody, které mu podle smlouvy z r. 1578 náležejí.4) Tu jest tedy
smlouva z r. 1578 podkladem nové smlouvy, jakoby měla skutečnou
platnost.
To vše značí, že idea její zůstala axiomem po celou dobu, až
novým jednáním a nezměněna vtělena byla v právní akty, které tvoří
jednotlivé články práva monarchického.

der verglichnen u. verfassten Verzicht« abgefasst, mit des Kaisers u. der
Erzherzogen »Handschriften becreftigt. u. den actis beygelegt.« Auf Grund
dieses Verzichtes seiner 5 Brüder auf die Theilung der Länder erhielt Rudolf
den alleinigen Besitz wie von Böhmen u. Ungarn, so auch von Ober- u.
Niederösterreich.« Neporozuměl, že notel der verglichen verzieht není ještě
právoplatnou resignací, nýbrž koncept její, o kterém se ovšem všichni dříve
dorozuměli; koncept by se byl proměnil v právoplatný akt, až by byl Rudolf
apanáže vyplatil anebo zajistil. — x) Stieve, Briefe u. Acten VI. str. 70. —
a) J. Fischer: Der Lintzer Tag v. J. 1605. Jahresbericht des öffentl. Privatgymnasiums zu Feldkirch. Feldkirch 1898 str. 15 а 20. — s) Ibid, cituje list
hr. Ambr. Thurna, rady arcikn. Ferd. štýrského, z Vídně dne 30. dub. 1605,
kterým Thurn odrazuje svého pána, aby činil v příčině sukcesse na cis. Ru
dolfa nátlak, poněvadž Matyáš bez toho je it »der eltist u. secundus in ordine
zu der Cron Ungern u. Behaimb . . .< etc. — 4) Orig. dd.° 1618 8. srpna
v st. arch.; tu jest inserována smlouva z r 1578 v plném znění; jest to druhý
zachovaný opis její, z něhož jsme výš citovali.
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3. Povídky o smrti Svatoplukově. Palacký vypravuje v Dějinách
o smrti Svatoplukově podle Konstantina Porfyrogeneta známou povídku
o třech prutech, jež Svatopluk předložil svázané svým synům, aby je
lámali. Když se jim to nezdařilo, kázal jim lámati pruty jednotlivé, jež
lámali bez nesnáze. Připojil pak к tomu známé naučení o svornosti.
Tím, že Palacký přejal právě tuto povídku do svých Dějin, patrno,
že pokládal ji poměrně za nejhodnovérnéjší. Nejsem historikem, abych
oceňoval po historické stránce pravdivost jednotlivých dochovaných
zpráv o Svatoplukové smrti, doufám však, že i malá studie literární ne
bude pro historiky nezajímavá. — Z Čech máme dochováno několik
zpráv. Nejstarší dvě u Kosmy, který zaznamenává napřed několika slovy
pověst obecné vyprávěnou (sicut vulgo dicitur), že Svatopluk zmizel
z prostřed svého vojska a nikdy se již neobjevil.1) V druhé zprávě
připisuje Kosmas pokus o přirozený výklad Svatoplukova zmizení, který
jisté též koloval v podání, jak svédčí pozdéjší verše Dalimilovy. Svatopluk
prý, pohnut jsa svědomím, že zprotivil se Arnulfovi, v noci vsedl ne
pozorován na kůň, vyjel z tábora a ukryl se na hoře Zober ve velikém
lese, kde kdysi tři poustevníci jeho přispěním vystavěli kostel. Koně
zabil, meč zakopal a s jitrem došel к poustevníkům, s nimiž pak žil
nepoznán jako poustevník, až před smrtí se jim prozradil.
V kronice Dalimilově zachovaly se rovněž dvě povídky, z nichž
jedna, protkaná rytířskými reminiscencemi, je nová, ač zdá se jen vari
antem širší pověsti Kosmovy v podání rozvitým, druhá pak několika
slovy podává zlomek této. Císař bojuje s králem Moravským, poněvadž
týral svoji choť, sestru císařovu, přemůže jej, vnikne do země, až král
prchne, a přebývá v lese s pústenníčky, s nimiž kope motykou. Po
sedmi letech všecek zarostlý jede před císařovu radu a žaluje (nepoznán)
na císaře, že mu odňal zemi a ženu. Císař se směje, ale, když mnich
nabízí, že chce tvrzení své mečem dolíčiti, postaví mu soka. Sok pohrdá
neznámým mnichem, ten však přetne mečem štít i soka. Císař pozve
mnicha ke dvoru, Svatopluk dá se poznati, císař vrátí mu ženu i zemi,
Moravě svobodu. — Druhá povídka vypravuje, že Svatopluk byl pak
v opětovaných bojích s Uhry poražen a, studem jsa jat, nechtěl se vrátiti
ke svým, jel >na púščiu«, kde, jak kronika praví, >i dnes na tom miestě
črní mnišie pějú, a tomu klášteru v Uhřích Zabor déjú.< — Jak patrno,
zacházejí obé kroniky s historickými daty velmi volně a pečlivěji vysti9 Vědecká fantasie mohla by věsti tu к srovnávání s hojnými povídkami,
dnes na Moravě vyprávěnými, o zmizelém králi (Ječmínkovi. Josefovi, atd.),
avšak látky tyto nejsou vědecky ohledány, a jakékoliv kombinace byly by
na ten čas beze všeliké podstaty.
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hují právě nehistorické povídkové prvky svých zpráv, z nichž vývoj
podání dostatečně vysvítá, od jednoduché zprávy o tajemném zmizení
až po rytířskou historii o romantickém zápase.
V literatuře věků následujících uchytia se a vykvetla, divno dost,
jen Kosmova širší verse. Pulkava parafrasuje obšírněji, Marignola podává
výtah, Hájek vypravuje ji rozvláčným svým slohem v jiném rámci, o synu
Svatoplukově, Svatobojovi, jenž kál se za známé přerušení mše Methodějovy, Hájka sleduje Dubravius, Stránský kolísá mezi dvěma zprávami,
zda Svatopluk zahynul v boji, či skryl se na hoře Zobor, Beckovský
opět opisuje Hájka atd.
O kritický rozbor pokusil se teprvé Dobner,1) který cituje též^ pokud
vím, poprvé u nás Konstantina Porfyrogeneta, jehož povídka dříve v Cechách
známa nebyla. Konstantin uveřejnil povídku svoji pod názvem iuqí
MGtyaßlag ve spise De administrando imperio,2) tedy ne
v díle historickém, nýbrž ve snůšce příkladů a dokladů o dobré správě
říše. Nevypravuje však látky nové. Sledujeme-li ji hloub v literatuře
řecké, vyskýtá se již v době Solonově v bajkách Aesopových, kde vy
práví se s nepatrnými odchylkami všeobecně o rolníku a jeho synech.3)
Se změnami jen formálními přejal ji pak v 2 stol. př. Kr. Babrios
do své sbírky, vyprávěje o muži v dávných časech, jenž měl mnoho
synů atd. — Rámcem blíží se více Konstantinově versi dvě zprávy
Plutarchovy 4), jež vypravují o Skilurovi a osmdesáti jeho synech, trochu
stručněji než Konstantin o Svatoplukovi. Konstantin dojista opíral se ve
svém vypravování o tyto látky starší, jen že připjal vypravování své
na známého tehdy krále Svatopluka. Povídka jeho jak v Evropě v sto
letích pozdějších, tak i na Východě nikdy nezapřela svého čistě povídkového
rázu. Proběhla v nesčetných sbírkách bajek celou Evropou v různých
obměnách, až pod rukou Lafontaineovou nabyla nové pevné formy
v známé bajce >Le vieillard et ses enfants«5), v níž vydala se znovu
na pouť po různých literaturách. — Na východě máme o ní stopy ve
zprávě orientální bibliotéky vydávané Herbelotem a -Gallandem6), kde
dočítáme se o Čingischánovi, který před četnou svojí rodinou zlomil šíp,
nejprv jeden lehce, pak dva, tři atd., až již nemohl; připojil pak na
učení o svornosti před nepřáteli. O podobné povídce zmiňuje se Voltaire,
kterou prý četl u kteréhosi cestovatele.
Tyto komparace, jež daly by se rozmnožit ještě slušnou řadou,
stačí tuším, aby dokázaly povídkový charakter látky o lámání prutů.
Co se skonu Svatoplukova týče, zbude nám ze zpráv hodnověrných asi
o málo více, než zvěstují annały Fuldské7) k r. 894, že >diem ultimam
clausit infeliciter <.
Václav Tille.
x) Annales III. 301. — *) ed. Didot 1841 T. I. Regum et imperatorum
apophthegmata (str. 207) a De garrulitate (str. 618). — s) Babrii fabulae rec
Gitlbauer 1882 (26). — 4) Fabulae Aesopicae rec. Halm. Teubner 1852 (521
č. 103 Георуов iraife — 5) Rec. Kurtze 1891 (str. 125). — 6) Oeuvres completes
sv. 30 Mélanges č. IX. (str. 347/8). — 7) Sv. 4.
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4. A. Meissner о Mickie wiczovi. Ve své »Geschichte meines
Lebens« (I. 245, 2. vyd. z r. 1884) vypravuje Meissner o své návštévé
u Mickiewicze v Paříži: »Mickiewicz bydlil za méstem v Batignolles,
Rue du Boulevard 12, v přízemním byté, jevícím stopy největší chu
doby a spuštění. Hůře to nemohlo vypadati ani u Miltona. Zjev nej
většího básníka, jejž kdy Slované měli, zanechal ve mně upomínku co
nejžalostnéjší. Mickiewiczovi bylo teprve 48 let, vypadal však již sešle
a stařecky. Bylo to v únoru; Mickiewicz přecházel v ohromných
bačkorách po cihlové podlaze netopeného pokoje. Přede dvěma lety byl
ztratil professuru slovanských jazyků na College de France. Chudoba,
pronásledování a rodinné neštěstí přivedly jej do duševního stavu, jenž
byl velmi blízek pomatenosti mysli. Mluvil jsem s ním francouzský, ale
on rozuměl asi i německy, neboť četl nedlouho před tím mého »Žižku«,
jejž mu byl přinesl krajan jeho Chojecki. Potom počal mluviti o Polsku
a vyprávěl, že starodávné proroctví praví, že Polska bude osvobozena
mužem, jehož jméno bude míti 41 písmen. Ten založí spolek 41 měst
a postaví vojsko 41 legií. Mickiewicz, jak se zdálo, věřil pevně v tento
nesmysl; pravil, že je přesvědčen, že očekávaný spasitel se již narodil.
Na konec dal mi svůj spis »Le Messianisme«, v němž vyhlašuje se
Napoleon za jakéhosi messiáše. Mickiewicz učinil na mne, jako jeho
výtečný vrstevník, básník Słowacki, dojem velkého nešťastníka, — víc
o něm nedovedu pověděti. . .«
Meissner míní patrně spis »l’Eglise Officielle et le Messianisme«.
Také zpráva jeho o blouznivém proroctví potřebuje, zdá se, korrektury:
Mickiewiczovo mystické číslo nebylo 41, ale, jak známo, 44. Setkání
Meissnerovo s Mickiewiczem náleží do r. 1846.
У. P.

LITERATURA.
Dr. Paul Barth: Die Philosophie der Geschichte als Sociologie.
I. Theil: Einleitung und kritische Übersicht. Lipsko 1897 (O. R. Reis
land) str. 396.
Chceme upozorniti čtenářstvo tohoto časopisu na spis Barthův,
v nejedné příčině zajímavý, ještě před ukončením celého díla, poněvadž
jednak těžko říci, kdy slíbený druhý svazek vyjde, jednak poněvadž pro
historika tento první svazek rozhodně jest důležitější, ježto obsahuje
historicko-kritický úvod к vlastní theorii dějin Barthově.
Hned v úvodu i později Barth hájí mínění, že filosofie dějin
a sociologie jest totéž; dějiny dle něho jsou jen konkrétní sociologie
(asi jako drama prý jest konkrétní Charakterologie; a theorie dějin
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kryje se s abstraktní sociologií. Právě pró tuto identifikaci, s níž nelze
tak snadno souhlasiti, Barth zabírá pak důsledně v práci svou jednak
všecky vážnější pokusy o soustavu sociologickou, které dosud byly uči
něny, i rozličné (novější) směry v nazírání na dějiny lidstva, dle nichž
dějiny buď obecné buď jistého národa, doby atd. byly spracovány anebo
prý mají se spracovati. Hojnost látky, která odtud přirozeně Barthovi
se naskytuje, stupňuje se ještě snahou, aby co možná úplně svůj předmět
vyčerpal (srv. str. IV. 195), a ovšem — aspoň dle mínění referentova —
není knize právě na prospěch. Nicméně upříti nelze, že se značnou obrat
ností hleděl spisovatel obsáhnouti obrovský svůj materiál a že z největší
části také případně jej spracoval.
Vylíčiv stručně postupný vznik sociologie od starověkých počátků
(Platona, Aristotela) až po vlastního původce sociologie, Saint-Simona,
přechází к nastínění a posouzení první soustavy sociologické, žáka SaintSimonova, Aug. Comtea (str. 24—57). V Comteově sociologickém
systemu proplétají se dva živly: princip duchovní, noetický, který do
chází výrazu v zákonu o trojím stadiu, kterým probíhá veškeren vývoj
lidské společnosti i jednotlivých věd, a princip biologický, dle něhož
pohlíží Comte na společnost lidskou jako na pokračování sociální řady
živočišné, ač dobře ví, že nelze ji prosté dedukovati z oné. Oba živly
přirozeným vývojem vědy sociologické odlučují se u jeho následovníků
i propracovány jsou samostatně. Vznikají směry: a) *klassifikujici*
sociologie (E. Littré, de Roberty, de Greef, historik P. Lacombe, jakož
i nezávislý na Comteovi A. Wagner; str. 61 — 89), která sice vychází
ze správné myšlénky utříditi sociologické jevy a tříděním postupovati
také ve výkladech sociologických, ale hlavně poněvadž omezila klassifikaci na pouhou simultánost jevů a klassifikace následnosti nepodala,
nevyložila vývoj organisace sociální a proto výsledky poměrně jen
skrovnými se může honositi; b) směr biologický (Herb. Spencer, P. von
Lilienfeld, A. Schaffie, Alfr. Fouilleé, René Worms; str. 89—167), jenž
provádí parallelu mezi životem (organismem) a společností lidskou často
do nemírných až podrobností, avšak při tom rád odbočuje od methodické
dedukce z této analogie základní a klade věty jinak nabyté a obyčejně
málo zdůvodněné, jenž zvláště však není nikterak si jasný pokud se týče
původu a průběhu tak řečeného »vyššího« života, který přece stále
připisuje společnosti lidské. Oba směry jaksi spojuje směr * dualistický i
v sociologii (str. 167 —194), jenž jednak užívá biologické methody
sociologické, jednak vedle přírody a nad ní uznává i působení ducha,
a hledí obejiti se bez apriorních předpokladů. V této partii probrán
Lester F. Ward, J. S. Mackenzie, M. Hauriou a F. H. Giddings (jehož
hlavní dílo bude překladem učiněno přístupným také našemu obecenstvu);
všem jim (nejméně arci Giddingsovi) Barth vytýká právem nedostatek
historičnosti, takže i po jejich výkladech zůstává nerozluštěno, jak by
bylo možno provésti rekonstrukci dějinného vývoje lidstva podle jejich
principů. К těmto hlavním zástupcům tří rozličných směrů sociologických
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dodatkem spisovatel připojuje stať (str. 195—200) o populárních spisech
sociologických (F. Harrison, Combes de Lestrade, Benj. Kidd, G. le
Bon; Letourneaua ponechává si do druhého dílu svého spisu).
Po výkladu o rozličných smérech sociologických následuje oddíl,
který Barth nadepsal »Jednostranné pojímání historie« (str. 201—364),
t. j. oddíl pojednávající o vlastní (dle mínéní referentova) filosofii dějin
čili o způsobech nazírání na historii. Tuto partii sluší zajisté historikům
doporučiti z celého spisu nejvíce i jest také ostatně časová (hledíme-li
к hnutí literárnímu na poli methodologie historie, vyvolanému dílem
Lamprechtovým). Barthovo seskupení jednotlivých auktorů v jisté kategorie
snad není pokaždé právě nejlepší, vadí také tu leckteré opětování anebo
zase roztrhávání auktora v několik odstavců (Herder), ale celkem (zejm.
výklad o historickém materialismu) jest přesné a přehledně podáno.
První kapitola tu věnována jest stoupencům »individualistického
názoru na dějiny« (str. 200—224) t. j. těm, kdo pojímají dějiny jako
plod činnosti velikánů (připomenuti jsou jen novější zastanci této theorie),
jakož i jejich odpůrcům, »kollektivistům« (Taine, Bourdeau, Bernheim,
Lamprecht), při tom však Barth nezdržel se, aby nezmínil se o spisova
telích, kteří vůbec zabývali se otázkou o geniovi (jmenovité nad potřebu
šíří se o knize Odinově »Geněse des grands hommes«, jinak arci velice
zajímavé). Další kapitoly postupně obírají se nazíráním na dějiny anthropogeografickým (Ritter, Ratzel, Mougeolle; str. 224 — 233), ethnologickým,
jež z povahy a protivy plemenné vykládati chce historii (především
H. le Comte de Gobineau, Hellwald, Gumplowicz; str. 233 — 251),
kultumé-historickým (v užš. slova smyslu) (E. du Bois-Reymond, L. H.
Morgan a j.; str. 251 — 261), politickým (jehož dosud se drží na př.
O. Lorenz; str. 261—267), ideologickým (spisy líčící historii s hlediska
katolického nebo protestantského, dále Fustel de Coulanges, L. Ranke,
H. Th. Buckle a j.; str. 267—284) a posléze oekonomickým. Tato po
slední kapitola jest z celého oddílu druhého nejdelší (284—364); v ní
probrán Durkheimův názor o historii jakožto výsledku pokroku v dělbě
práce, Pattenova theorie o oekonomii strasti a slasti, které prý jsou
vlastním hybadlem a obsahem dějin člověčenstva, a konečně filosofický
názor Marxismu (303—346). Tato partie knihy o materialistickém na
zírání na dějiny, do níž vložen výklad o theorii Loriově (»dějiny — třídní
boj«) jest přepracování dřívější studie Barthovy (»Die sogenannte materia
listische Geschichtsphilosophie« v Jahrbücher f. Nationalökonomie und Sta
tistik« svaz. XI.) i doplňuje vhodně starší spis Barthův »Die Geschichts
philosophie Hegels und der Hegelianer bis auf Marx und Hartmann«
(Lipsko 1890). Barth ve vzpomenuté kapitole nejen pěkně vyložil celý
sporný základ filosofický Marxismu, ale i případně polemisuje proti
historickému materialismu a hledí pochopiti vznik tohoto názoru jak
z osobnosti původců jeho, tak z historické souvislosti národohospodář
ských názorů té doby i ze souvěké filosofie Hegelovské, proti níž Marx
i Engels a Feuerbach reagovali.
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Závěrečný oddíl obsahuje jednak polemiku proti W. Diltheyovi,
jenž popírá vůbec možnost přesnější filosofie dějin, jednak náčrtek vlast
ního názoru dějinného Barthova, jehož podrobnější provedení ponecháno,
jak řečeno již, druhému svazku. Tento názor Barthův v hlavním rysu
upomíná nejvíce na Tönniesovu práci (Gemeinschaft und Gesellschaft),
ale Barth ponechal si výklad o Tönniesovi a poměru svém к nému až
do druhého dílu.
Barth původně vyšel z tábora filosofie Hegelovy, a také práce jeho
dřívější i nynější věnovány jsou tak řeč. filosofii dějin. Ke knize, o níž
referujeme, bylo by možno velmi mnoho připomenouti v jednotlivostech.
Tak na př. líčení nauky Comteovy (k čemuž doplněk čtenář nalezne
v článku Barthové: Zum 100. Geburtstage Comte’s. Vierteljahrschrift
f. wiss. Philosophie XXIL, 1898, 169—189) omezuje se skoro výhradně
na hlavní spis Comteův, Cours de philosophic positive, ač z mnoha
důvodů bylo by se slušelo přihlédnouti aspoň též к jeho Systéme de
Politique positive; v literatuře o Comteové nauce a jeho nástupcích vy
nechány spisy Gruberovy a není poukázáno ani к Masarykově Concrete
Log. str. 34—38; výklad o Littrém přestává téměř jen na jeho apologii
Comteovy hierarchie proti Spencerovi; při R. Wormsovi ani slovem se
neděje zmínka o významné propagatorské činnosti tohoto muže a o dů
ležitém časopisu, jím redigovaném, Revue internationale de sociologie,
ani o článcích Wormsových nebo Giddingsových a pod. tu obsažených;
podobně neučiněna ani nejmenší zmínka při výkladu o individualistickém
pojímání historie o významu a dnešním vlivu F. Nietzscheho; zařazení
Durkheima v oekonomické pojímání dějin a podobné Ach. Loriy v Marxi
stický tábor přes všecko úsilí Barthovo zřejmě činí i jemu nesnáze a nelze
je nazvati zcela vhodným; ani jménem nejsou připomenuti: A. Dissard,
G. de Lapouge (biolog, směru), M. Berněs (dualista), Sorel, Yves
Guyot (social. Marx.), Julian Pioger, Paul Leroye-Beaulieu, B. Lavergne,
Guyau a j.
Než to jsou celkem menší věci a jednotlivosti. Hlavní vadou spisu
jest rozhodně poměrná obšíruost, obšírnost nejen ve vylíčení nauk jednotli
vých auktorů, nýbrž zvyšovaná rozsáhlými polemikami proti nim, dále
opětováním některých věcí (srv. na př. námitky proti učení de Greefa
a opětování jich v závěrečné partii onoho oddílu o klassifikující sociologii
str. 85 n.), vkládáním partií odborně filosofických a polemiky proti
filosofům některým (zejm. Wundtovi, jenž ostatně vůbec měl značný
vliv, positivní i negativní, na Bartha), a pod. Kdyby kniha tato měla
na př. do našeho jazyka býti přeložena, doporučovalo by se rozhodně
jisté episodické úvahy vypustili a některé odstavce zkrátiti, neměla-li
by se vyplniti obava, kterou sám Barth vyslovil, aby totiž tato kniha
nebyla filosofům příliš historická a historikům příliš filosofická. Že jinak
kniha jest pěkná a žě referent může doporučiti studium její jak histo
rikovi tak filosofovi, vysvítá, tuším, i z podaného referátu. Dodáváme
jen jako pozoruhodnou věc, že nebyla ani půl léta publikována a již
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projevila vliv: Falckenberg v třetím vydání svých déjin filosofie novější
Qejichž český překlad právě vychází) přepracoval dle ní skoro celou
partii o Comteovi.
František Čáda.
Korrespondence Jana Am. Komenského. Listy Komenského a
vrstevníků jeho. Nová sbírka. Vydává Dr. Jan Kvačala. V Praze,
Č. Akademie 1898. (Spisy J. A. Komenského, č. 1.)
Když počátkem let čtyřicátých Fr. Palacký jakožto jednatel Musea
král. Českého vyjednával o zakoupení některých rukopisů Komenského
z Lešna pro Museum, jež tam J. Purkyně r. 1841 byl nalezl, byly to
vedle rukopisu Didaktiky listy latinské, o něž se ucházel, znaje důležitost
jejich. A po delší přestávce v jednání dostala se valná část jich do
Prahy. Ku práci literární užíval jich nejprve prof. A. Gindely, po něm
Fr. 7. Zoubek. Již tu neobyčejnou měrou vysvitla důležitost korrespo n
dence této, jež znenáhla rozhojňována jednotlivými listy, chovanými po
archivech a sbírkách cizích. Styky Komenského s přemnohými učenci
jeho doby byly velmi objasněny již z těch listů. Česká Akademie po
řídila к jubileu narození Komenského r. 1892 jejich vydání úhrnné, jež
obstaral bibliothekář Musea p. Ad. Patera. Jubileum Komenského t. r.
slavené přineslo značný počet spisů příležitostných i vážných, u nás
i v cizině, a mezi nimi obecným souhlasem připisována největší cena
dílu У. Kvačaly >J. A. Comenius. Sein Leben und seine Schriften«
(Leipzig und Wien, J. Klinkhardt 1892), kdež netoliko všecky spisy
Komenského podle obsahu i významu nově jsou objasněny, ale užito též
listů dotud neznámých.
Korrespondenci tuto, kterou Kvačala na hojných cestách po Evropě
byl sebral, Č. Akademie podává nyní jako podstatný doplněk listů dříve
vydaných, jímž se celé bádání o Komenském staví na basi značně po
změněnou. Z listů těch totiž více než ze vší jiné korrespondence tehdej
ších mužů učených vysvítají nesmírně živé styky mezi učenci přerůzných
zemí a vyznání, úsilovné přičinění jednotlivých osob o zmírnění protiv
náboženských, pokusy svět opraviti novým způsobem učení a filosofie.
A při všem Komenský jeví účastenství, pracuje netoliko jako paedagog
a filosof, ale i jako politik a irenik, ba i jako fysik a mechanik sestavuje
»perpetuum mobile«. A přece je korrespondence i Kvačalou sebraná
velmi zlomkovitá, majíc z některého styku živého a několikaletého pouze
několik listů, vykazujíc mezery na všech téměř stránkách.
Kvačala, putuje za listy Komenského, hledal je ovšem nejprve tam,
kde Komenský meškal nejdéle, totiž v Lesně a v Amsterodamě. Avšak
právě tu nalezeno jich velmi málo. Bylí archiv bratrský, jenž přetrval
z velké části požár Lešenský, rozptýlen na několika místech již v polovici
tohoto století, a právě z listů Komenského valná část dostala se do
Prahy. O ní domnívá se Kv., že pochází přímo z pozůstalosti Komen
ského, jejíž část byla vřazena v archiv Jednoty, kdežto ostatek se buď
úplně ztratil nebo je posud někde ukryt. Listy Pražské arci nejsou
č. č. H. v.
лa
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všecky původní, vétší část jsou pouhé přepisy, jakož Kom. si pořizoval
koncepty listů svých a je i zachovával, a jsou to přepisy nezřídka dosti
vadné. Připadají tyto listy A. Paterou vydané hlavné v počátek let
Lešenských (1630—1633) a v konec (1640—1641), v pobyt Elb^žský
(1641—1647), v druhý pobyt Lešenský (1648 — 1650), posléze týkají
se let života v Amsterodamé (1656—1658). Jsou tedy mezery mezi
některými listy velmi značné. Nejnápadnější jest nedostatek zpráv
z prvních dvou let pobytu v Lešně, z let 1634 — 39, kdy styky Komen
ského s cizinou se rozhojnily měrou neobyčejnou, pak z pobytu v Šar.
Potoku. A právě ty doby nabyly novými nálezy Kvačalovými nového
světla.

V archivě chrámu Svatojanského v Lešně, kde se dříve choval
veškeren archiv Jednoty, nalezl Kv. ještě pouze některé regesty listů,
připadajích v dobu Šar. Potockou a Amsterodamskou, jinak méně vý
znamných; týkají se většinou jednání o vyslání Komenského do Uher
a jeho činnosti jakožto almužníka chudých členů Jednoty, značné roz
sáhlé v prvních letech Amsterodamských. Podobného obsahu jsou listy
Komenského a Komenskému v hlavních částech archivů Jednoty, ulože
ných nyní v státním archivě v Poznani. Týkají se buď správy církevní
nebo poměrů majetkových v Jednotě. Také několik kázání Komenského
tu Kv.-nalezl a míní je otisknout! ve svazku dodatečném.
Daleko důležitějšího významu nabyly nálezy Kv. v Anglii^ a to
v Brit. Museum a v Bodlejaně, hlavně z pozůstalosti Hartlibovy a Pellovy,
v níž přední místo zaujímá řada velmi obšírných listů Joach. Hühnere^
který vedle S. Hartliba o Pansofii Komenského nejvíce se zajímal, dále
úsudky Děs Cartesovy o filosofii Komenského, pro dějiny filosofie ne
obyčejně významné, listy Bisterfeldovy rovněž o Vševědě, zprávy Cypriana
Kinnera o postupu prací Komenského v Elblągu a o vlastních jeho
podnicích didaktických, jež později Hartlib vydal, a posléze zprávy lékaře
a mystika Joach. Polemana o Antilii, společnosti tehdy zamýšlené.
Všecky tyto velmi významné listy Kv. nalezl ve svazcích, které kdysi
náležely věrnému příteli Komenského S. Hartlibovi. Rázu více politického
jest korrespondence, která se zachovala v papírech PeUových^ známého
to mathematika a přítele Komenského. Týká se nejvíce prostřednictví,
jež Komenský vykonával mezi Švédy a knížetem Jiřím II. Rákóczim již
za války švédsko-polské a později, hlavně prostředkem knížecího jednatele
Konst. Schauma, částečně i skrze Hartliba v Anglii, a má tedy pro
politické styky té doby nemalou důležitost.
V knihovně Bodlejanské Kv. nalezl kromé zpráv již otištěných,
týkajících se papírů Thurloeových, mnohé příspěvky ku poznání činnosti
známého anglického theologa a irenika Duraea (Dury), osobnosti také
proto zajímavé, že Komenského doporučil Ludvíkovi de Geer. Také
spojení Komenského s Francií, zvi. s učeným mnichem Mersennem,
z listů v Anglii Kvačalou nalezených bylo poněkud objasněno.
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V Uhřich Kv. nenalezl tak veliké kořisti, jak se asi nadál. Archiv
Rákócziův podal nové příspěvky významu jen podřízeného, v rodinném
archivě bar. Mednyanských stopy spojení s Komenským byly asi od
straněny záhy, když osud stihl lžiproroka Drabika brzo po smrti Ko
menského; ani odtud nebyl tedy výtěžek valný.
Korrespondence Drabikova, s Komenským^ po mnoho let velmi živá,
aspoň v poslední své části r. 1893 dostala se koupí do Mus. král. Če
ského. Kvačala otiskl z listů těch, pro poslední léta života Komenského
velmi významných, aspoň stručné regesty, nyní pak vydány jsou ty listy
v Č. Č. M. 1899, str. 59—74 bibliotekářem p. Ad. Paterou.
Ani ve Švédsku^ kde po listech Komenského pátral již moravský
historiograf Dr. В. Dudik, Kv. nenalezl mnoho nového, neboť korrespon
dence s rodinou de Geer zničena s celým archivem jejím; jinak listy
byly dříve již otištěny. Za to řada listů Komenského Janu Jak, Redingerovi, známému šiřiteli revelací Drabíkových, jež byla nalezena se
kretářem Fr. Zollingerem v Curychu^ byla přenechána Kvačalovi к vy
dání. V Německu Kv. pátral po různých knihovnách i sbírkách archiv
ních, nejvíce nalezl zpráv ve Wolfenbüttelu o korrespondenci s Janem
Val. Andreae a jeho přáteli, v městské knihovně Vratislavské svazek
korrespondence mezi Kurtzmannem a Mochingcrem z let 1631—1643,
týkající se hlavně školských spisů Komenského, posléze ve vévodské
knihovně v Gothe zbytek korrespondence ď Colboviem z 1. 1649 — 50,
zejména velmi dlouhý list Komenského, tomuto přívrženci nové methody
poslaný, pro posouzení didaktických snah Komenského nemálo důležitý
(vyplňuje téměř 20 stránek velkého formátu akademického, 156—175).
Z listů již otištěných Kv. přijal jen ty, které Komenský sám zařadil
do svých spisů, mimo to jen sporadicky některé listy z korrespondence
cizí, pro působení Komenského zvláště významné. Všech listů ve sbírce
Kvačalově jest 305, z nich Komenského listův jen asi 100, ostatní
náležejí Komenskému jako adressátovi nebo se jeho týkají. Avšak jakou
řadu nových příspěvků к životu a významu Komenského již odtud lze
při povrchním jen čtení vyčerpati, patrno z rejstříku, v němž vydavatel
к předním osobám připojil hlavní zprávy z listů vyčerpané. Pro poznání
doby bude takových zpráv mnohem více. Osudy jednotlivých spisů
Komenského, zvi. Didaktiky, Pansofie a revelací, novými listy teprve
náležitě jsou objasněny. Ruch, jejž vzbudila již Brána jazyků, jak o něm
mnozí přátelé Komenského v listech svých vykládají, odůvodňuje dále
vážné pokusy, které se konaly s methodou Komenského zvláště v Němcích,
jakož i nedočkavost, s jakou naléháno na vydání tolikráte ohlašované
Vševědy, jež hodila se právě té době, která do všech tajností vědění
najednou a podle téže methody chtěla vniknouti.
Jestliže přemnohé spisy Komenského, jež buď sám vydal nebo po
sobě zůstavil, vzbuzují naše podivení při pohnutém jeho životě, zajisté
rozsáhlá korrespondence, již vedl se všemi přednějšími učenci své doby,
vzbuzuje naši úctu pro muže, který projevoval svůj zájem všude, kde14*
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koli šlo o nějaké dobro člověčenstvu, a nikdy neváhá raditi, jak by se
úmysl co nejlépe provedl. A muž ten nikdy netajil se tím, jaké jest
národnosti a jakého povolání, ba přímo vyznává, pro koho mínil původně
své spisy skládati, když nebylo již pražádné naděje, že by se kdy do
vlasti vrátil.
Vydáním nové korrespondence přibylo Komenskému významu;
snad povzbudí se tím badatelé, aby pátrali ve sbírkách posud málo
přístupných po dalších doplňcích. Kvačala sám ohlašuje, že má ještě
řadu jiných listů, které by vydal ve svazku dalším s menšími spisy
posud neznámými. Zejména z doby pobytu ve vlasti bylo by hledati
ještě leckterou zprávu, buď z korrespondence nebo ze zápisků archivních
porůznu roztroušených.
Korrespondence Kvačalova vyhovuje všem hlavním požadavkům,
u knih toho druhu nyní činěným: listy opatřeny jsou regesty a případ
nými poznámkami, připomíná se, kdo otisk kollacionoval, v předu po
dává se obšírný úvod o provenienci listův a přehled obsahující datum
i způsob, jak list se podává, vzadu v rejstříku kromě jmen osob, o nichž
se zmínka děje, uvedeno také povolání jejich a doba života. Tím se
ovšem přehled styků Komenského velmi usnadní, není-li třeba v starších
slovnících pátrati po učencích nyní často málo známých. Při osobách
důležitějších z korrespondence Kv. pojal do rejstříku také výňatky
zpráv o nich, čímž se přehledu značně posloužilo.
Pokud se týče listů samých, Kv. při tisku přidržoval se způsobu
přijatého od A. Patery, že listy Komenského podává písmem obyčejným,
ostatní písmem drobným (petitem). Pro toho, kdo knihy užívá, vznikla
z toho nemalá trýzeň, je-li na př. nucen po sobě čisti předlouhé listy
Hübnerovy, z nichž některý obsahuje i 10 a více stránek, každou o 67
velmi dlouhých řádcích, а к tomu ve známé tehdejší nesnadné latině.
A přece vedle listů Komenského právě tyto listy u dějepisců filosofie
najdou nejvíce ocenění pro svůj obsah, na prahu novověké filosofie nad
jiné významný. Proto zdá se nám, že bylo by věci lépe se posloužilo
tiskem větším, jímž se oko méně namáhá!
Při otisku Kv. šetřil, pokud možno bylo podle zásad od Akademie
přijatých způsobu psaní v předlohách. Zásada ta je zajisté chvály hodna,
kde vydavatel má před sebou originály, čehož však u Kvačaly naprosto
nebylo, neboť měl jen výjimkou list původní, pravidelně pouhý opis, a
to nezřídka opis velmi vadný. Tu by tedy větší odchylky od pravopisu
přepisů v různých zemích různě přijatého nebyly také bývaly na závadu,
hlavně však přáli bychom si důsledné provedení logické interpunkce.
Vydáváť se zajisté korrespondence osoby znamenité proto, aby se čtla,
aby se užívalo z ní dokladů historických, a tu ovšem logickým rozdě
lením vět, zvi. latinských, porozumění značné se ulehčí. V té příčině neshledáváme ve vydání tomto důslednost. Logickému dělení vět nej
více se blíží listy švýcarské, které kollacionoval Fr. Zollinger, jiné při
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držují se více způsobu dělení románského, nemajíce hlavně před relativy
čárek, což nám čtoucím dosti jest na závadu.
Při revisi textů vydavateli pomočen byl hlavně ředitel Dr. Jos. Reber,
velmi pilný čtenář Komenského, jenž pro svou potřebu soukromou opsal
nejen celý ohromný foliant sebraných spisů didaktických, ale i mnohá
jiná díla Komenského, tak že latinského slohu jeho dokonale je znalý.
Od něho pochází též rekonstrukce listů chatrně zachovaných (na př.
č. XIX.). Je tedy celkem vydání Kv. správné; pouze v jednotlivých
místech nepatrnou opravou interpunkce nebo jednotlivého slova lze se
dodělati úplného smyslu. Příklady к tomu uvedeny byly již jinde.
Jan V. Novák.
Hermann Ball, Das Schulwesen der böhmischen Brüder. Mit einer
Einleitung über ihre Geschichte. Von der Comenius-Gesellschaft gekrönte
Preisschrift. Berlin 1898, 217 str.
Spis nepodává dějin školství bratrského. Po úvodě věnovaném vý
znamu Bratří českých v dějinách a přehledu historického rozvoje Jednoty
(str. 1—48) obírá se spisovatel: 1. domácím a církevním vychováním
bratrským před zřízením škol (49 — 73), 2. rektory a učiteli, 3. pokrokem
od doby Blahoslavovy počínajícím, 4. vychováním šlechty bratrské a pře
kladem bible Kralické (vše str. 73—79). Pak 5. pojednává o jednotli
vých školách bratrských v Čechách a na Moravě (79—141), 6. o vy
učování v nich, 7. o krocích podnikaných proti školám protestantským
v Čechách a na Moravě (151 — 153) a konečně 8. o školách bratrských
v Polsku, při čemž lví podíl připadl přirozeně škole Lešenské a působení
Komenského na ní (171—217). Kniha končí rokem 1656 t. j. požárem
Lešna a tím i skutečným koncem původní české větve Jednoty bratrské.
Spisovatel, dobře znalý českého jazyka, zná dostatečně příslušnou literaturu
předmětu a užil, ano vyčerpal co možná důkladně prameny tiskem vy
dané, jako Lasického, Cameraria, Regenvolscia, Komenského (několik
spisů, především Historiola a Ratio disciplinae), Skálu, ano i Balbina.
Z obsahu shora podaného jest viděti, že spisovatel neměl v úmyslu podati historického vývoje bratrského školství, avšak z povahy věci samé
plynulo, že к tomu učinil jakýsi náběh. Musil se dotknouti nejprve příčin,
které způsobily vývoj bratrského školství — t. potřeby naučiti věřící
čisti Písmo, jakožto hlavni pramen víry. Z toho pak vyplývalo i pilnější
pěstěni jazyka mateřského. Proto bylo vychování a vyučováni s počátku
hlavním úkolem otců rodin a kněží. Ve výkladu dalším jest správně po
ukázáno na to, jak Bratří vlivem styků svých se západními (německými)
reformátory počali více a více pozornosti věnovati vychování a vyučování
klassickému a humanistickému — otázce této podle mého mínění jest až
příliš mnoho místa věnováno. Bratří posílali své žáky do Němec na
studie a dovolovali to i svým šlechticům — ale později hleději to paralysovati založením vyššího učiliště v Ivančicích. Tím dotkl se spisovatel
jedné z příčin, proč školství bratrské se vyvinulo, ale neprovedl toho
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úplné. Odstavec tento vůbec podává více, nežli ohlašuje jeho název, ale,
jak ze soukromého vychování se přešlo ke školnímu, o tom ani zde, ani
jinde ničeho se nedovídáme. Spisovatel soukromé a církevní vychování
Jednoty stopuje dále než do počátku zřízení škol bratrských, a tu nutno
bylo povédéti néco o poměru vychování soukromého ke školskému. Není
pochyby, že školy bratrské byly různého druhu a mély stupné svého
vývoje — ale o tom, co vlastné byla škola bratrská v jisté dobé (na
př. koncem 16. stol. — tedy před Komenským), neučiníme si náležité
představy.
V 5. odstavci (III. oddělení >Das Schulwesen«) pokusil se Ball
o jakousi statistiku bratrských škol. Jest tu pilnou prací sneseno velmi
mnoho roztroušených zpráv o školách těchto a jejich učitelích a, pokud
lze bylo, i o osudech některých. Spisovatel omlouvá se, že z nedostatku
pramenů bylo se mu obmeziti pouze vnějšími dějinami škol bratrských —
až na gymnasium Soběslavské, jehož »ordo studiorum« částečně se za
choval — omluva, kterou lze přijmouti, ale jen do jisté míry. Avšak
ze zpráv, které Ball sebral, možno bylo leccos v celek spojití ve velikém
rámci všeobecného vývoje Jednoty celé. Mohlo býti na př. pojednáno
najednou o založení školy Ivančické a Ml. Boleslavské. Založení školy
Ivančické souviselo beze vší pochyby s činností a pobytem Blahoslavovým,
a tudíž věc tato a exkurs o významu Blahoslavově pro Jednotu náležely
к sobé. Příliš mechanické rozdělení Ballovo jest spisu jeho, jinak mnohými
dobrými stránkami vynikajícího, velice na újmu. Především způsobilo, že
se zbytečně opakuje. Mimo to v rámci všeobecného vývoje Jednoty
mnohem více by byl vynikl význam škol Ml. Boleslavské, Přerovské,
Ivančické, Soběslavské a Lešenské, které nepochybně znamenají různé
stupné vývoje — škola Ml. Boleslavská, tuším, nebyla nic jiného
nežli kněžský seminář bratrský (vychování mladých Krajířů dělo se
zajisté asi soukromě) — škola Ivančická již nemá za úkol vychovávati
budoucí kněží, škola Lešenská znamená vrchol. Mám za to, že i Ball
tak věc pojímá, ale ve spise svém toho nikde nevyslovil. Nejlepší částí
spisu jest podle mého zdání pojednání o škole Lešenské a o Komenském —
autor ovládá celou literaturu velmi obratně. Co do škol menších v Če
chách a na Moravě čerpá z Müllera a Wolného. Co do polských opírá
se o Łukaszewicze a Regenvolscia — je tu málo nového. Dobrý jest
odstavec týkající se záměru reformovat školství české po majestátu
(1609—1618). Odstavec o vyučování na školách bratrských nemá
dobrého místa — jest vytržen ze souvislosti. Úvod Ballův o historickém
rozvoji Jednoty vůbec jest jedním z nejlepších přehledů, které dosud o věci
máme. Zdá se mi, že zná tu Denise, ač ho necituje, ale nezná článkův Gollových
v Č. Č. M. 1883—1886. Ball však, tuším, první poukazuje zde na vlastní pří
činu, pro kterou bratří od let sedmdesátých 16. stol, počínají se kalvinisovati
— bratří svým učením byli »kryptokalvinisté«, jako Melanchthon; jakmile
od r. 1574 ve Wittenberku zvítězilo nesmiřitelné pravovémé lutheránství,
Bratří jsou jeho odpůrci. Že vývoj Jednoty ve směru kalvinisujícím tak dlouho
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trval, toho příčina byla v poměrech bratří к domácím českým lutheránům. Vynikající vlastností Ballovou jest, že pracuje s velikým poroz
uměním věci a duchu Jednoty. On leccos dovede uhodnouti, leccos
správně tuší. Škoda že neužil též rukopisných pramenů. Pro svůj úkol byl
by velmi mnoho našel, ne, jak za to má, ve státním archivu Poznaň
ském, nýbrž v bibliothece Raczyňských — bez těchto materiálů nelze
o dějinách školství bratrském ničeho uspokojivého napsati. — Ještě ně
kolik věcných oprav: Že by byla v pruském Kwidzyně bývala též
bratrská škola — pochybuji; prameny toho zřejmě netvrdí (srov. ostatek
Gindely^ Quellen s. 105); škola bratrská v Poznani jest podle všeho po
zdější roku 1553. Rovněž v Toruni sotva asi byla škola v prvních letech
bratrského pobytu v Polsku. Nejisto jest, zdali škola Lešenská hned od
svého založení (1553) byla školou bratrskou.
Jar. Bidlo.
Korrespondence hraběte Václava Jiřího Holického zc Štern
berka. I. Listy hr. Alžběty z Martinie 1638—40. II. Listy vyměněné
při jednání o restituci důstojnosti hrabat říšských pro celý rod 1662—64.
III. Listy Františka Maxm. Leopolda z Talmberka 1665—66. IV. Listy
Matouše Ferd. Sobka z Bílenberka, arcibiskupa Pražského 1668 — 74.
Sebral а к vydání upravil Václav Schulz. V Praze 1898. (Historický
archiv Ć. Akademie č. 14.) 138 str. 8°.
Korrespondence tato, vydaná správcem musejního archivu z mate
riálu téhož archivu, není vlastně sbírka jedna, nýbrž, jak již z titulu
patrno, čtyři sbírky. Souvislost tu ovšem je, a sice v osobě p. Václava
Holického ze Šternberka, jenž je většinou (mimo 2. část) pisatelem a
příjemcem listů, a je tu také souvislost časová. Sbírky seřazeny jsou
chronologicky, čímž umožněno bylo pohodlné jednotné číslování celku.
Jinak činí každá sbírka celek o sobě, a mohli bychom věcně rozděliti
materiál takto: První sbírka, kde matka hr. Václava Alžběta, v třetím
manželství provdaná za Jaroslava Bořitu z Martinie, píše svému synovi,
mimo záležitosti rodinné obsahuje i zprávy o věcech politických a
zvlášť válečných. Ne že by to byl nový pramen к dějinám 301eté války
(1638 až 1640), ale pí. Alžběta jako choť Jaroslava z Martinie sídlila
s ním v té době v Praze, a jistě že mínění její o některých událostech
není příliš odlišné od mínění jejího manžela. Sbírky druhé (1662—1664)
obsah naznačen dostatečně v titulu knihy. Třetí část (listy p. z Talmberka)
je příspěvek к dějinám finančního hospodářství v 17. stol, (umořování
dluhu). Čtvrtá sbírka, listy arcibiskupa Sobka z let 1668—1674 (č. 89
až 160), jak vydavatel sám praví, je nejzajímavější část celé publikace.
Bohužel nezachovala se korrespondence Sobkova z doby před nastoupením
jeho 1668, a i dále jsou mezery; z posledního léta života jeho chybějí
listy úplně (zemř. 1675). Postava arcibiskupa Sobka budila vždy dost
pozornosti: on, syn nepatrného purkrabího, benediktin, stává se postupně
šlechticem, biskupem, arcibiskupem. Je to snad nejtypičtější homo novus
17. stol, u nás. Taková osobnost líčívá se často, lze-li tak říci, velmi
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abstraktně, podle rychlého vzrůstu přikládá se jí také vhodná к tomu
povaha, někdy správně, někdy nesprávně. Korrespondence je nejvhodnéjší prostředek к poznání konkrétní povahy. Arcibiskup Sobek pomocí
této korrespondence1) jeví se nám býti takovým asi (srv. úvod V. Schulze
str. 10—14): 501etý kněz, který došel svého ideálu, klidu. Nic ho
nermoutí, leda nemoci, na něž přečasto si naříká (č. 93, 100, 105 — 108,
118, 121 atd.). Události politické se ho tuze netýkají, jen o císařské
rodině a o válkách ve Francii a Uhřích se rozhovoří někdy (č. 105,
158). Neztrácí humoru a rigorosní tuze není (č. 103, o pití č. 123). Nej
rigorosnější byl ve věcech peněžních (č. 105, 134). Libuje si, byl-li někde*
slavně uvítán, ale lituje, co to stojí peněz (ć. 160). Hospodář byl při tom
velmi dobrý, staral se sám o arcibiskupské statky. Od financí je malý krok
к arcibiskupské opposici proti kurii: prosil za slevení taxy, kurie nesvolila, za to mluví o ní arcibiskup víc než nešetrně (č. 95, 116), ano
hrozí i pomstou boží. Nejdůležitější kusy týkají se jednání o založení
biskupství pro záp. Čechy.2) Zajímavo je, jak Plzen a Klatovy vzpíraly
se založení tomu a přese všechny hrozby arcibiskupovy prosadily svou
(viz č. 107, 108, 112, 121, 130). Dějiny arcibiskupství i biskupství
českých v 17. stol, je věc dosud valně netknutá. Zde máme důležitou
sbírku pramenů, při níž ovšem osoba hr. Václava Jiřího ze Šternberka
stává se úplně vedlejší
Zd. Nejedlý.

Á. H. Ясиныай. CojtficTßie Чеховъ успЪхамъ Гермаинзацш
на берегахь Балт1йскаго вюря. Jurjev, 1898.
Toto pojednání počíná se přehledem literatury, kde se spisovatel
nejdéle zastavuje u mé knihy Čechy a Prusy. Je to v podstatě referát
o této knize, příznivý sice, ale přece také polemický. Polemika se obrací
proti konci knihy, kde jsem napsal: ». . . Řád Německý přišel o Prusy,
ale tradice jeho politiky přešly na jeho dědice. V novověkém státu
pruském konečně zvítězil nad Polskem. A záhy, ještě než panství jeho
v Průších padlo, ukazovalo se, co státu polskému, jak jej zbudovalo
14. a 15. století, unie s Litvou a mír Toruňský, přinese konečnou zkázu:
spolek Pruska a Ruska. Ani toto konečné rozřešení »pruské otázky«
není štěstím pro Slovanstvo.« — Spisovatel vidí v tom »tendenčnost«,
vidí v tom výtku proti Rusku. Proti tomu — chce ukázati, že i Če
chové pomáhali zakládati panství německé na Baltu, tedy totéž, co bylo
také úlohou mé knihy. Že to náleželo к jejímu úkolu, to jsem pověděl
na str. 19. sám, a to místo také p. J. doslovně cituje. Co potom o úča
stenství Čechů v té příčině vypravuje, je také již v podstatě v mé knize,
b Podle ní stať o Sobkovi v díle Kráslově a Ježkově, Sv. Vojtěch, Praha
1898, byla by dopadla anebo aspoň byla by mohla dopadnouti trochu jinak.
Srv. též Článek V. V. Zeleného, Tomáš Pěšina z Čechorodu, ČČM. 1884, 3;
1885, 90; 1886, 102; otisk v Praze 1887, 8°, 178, kde poprvé o Sobkovi vy
sloven soud ovšem da’eko střízlivější. — 2) Viz výňatky Dr. Č. Zíbrta »Bi
skupství v Klatovech« ve feuilletonu >?íár. Listů« 1898, č. 316.
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ale čtenář, který jí nezná, mohl by se snad přece domnívati, že tomu tak
není, že to bylo od spisovatele, jenž píše tendenčné, zamlčeno neb za
střeno. — Ještě spíše referát v ČČM. 1898, sv. 4. by mohl vzbuditi
v čtenáři, mé knihy neznajícím, domněnku podobnou. Zde se praví:
»Je patrno, že se tu řeší vědecký spor nemalé důležitosti pro literaturu
českou a slovanskou. < V pravdě se žádný spor neřeší, protože tu
takového sporu není. Že »Čechové pod pláštěm (že pod pláštěm —
toho Jasinskij sám nepraví) křesťanské ideje vlastně prospěli svou účastí
germanisačním snahám na Baltu se všemi dalšími důsledky« г) — toho
nebylo třeba dokazovat. Řekl jsem to před Jasinským také, a přede
mnou to věděli jiní.
Jar. GolL
J. Šusta, Fünf Jahrhunderte der Teichwirtschaft zu Wittingau.
Ein Beitrag zur Geschichte der Fischzucht mit besonderer Berücksichtigung
der Gegenwart. Mit einer Übersichtskarte des Wittingauer Teichgebietes.
Stettin 1898, 80 str. VIII—232.
Jedno z nejstaršich domácích odvětví hospodářských, rybářství,
rybníkářství a rybní hospodářství našlo v J. Šustovi pilného pěstitele,
důmyslného zpytatele a zdokonalovatele, jenž nejen doma, nýbrž, sezna
muje s ochotou soukromě i literárně odborníky se svými šťastnými
výzkumy, povznesl i v cizině toto odvětví, od konce předešlého století
upadající, na výši před tím netušenou. Šusta se tak vyšinul mezi první
organisátory rybního hospodářství. Již roku 1884 zvrátil dosavadní
rybaření, vydav v Praze spis: »Výživa kapra a jeho družiny rybničné.
Nové základy rybochovu rybničného.« Aby seznal, jak se někdy v tom
směru na Třeboňsku hospodařilo, konal Šusta dlouholetá studia archivní
a snesl si pro celá století podrobné výkazy o výši násady a slovení.
U každého rybníka představovala čísla ta stoupající nebo klesající čáru,
jež jej vedla к studiu příčin tohoto úkazu. Brzy seznal, jak letnění, po
vodně, hloubka rybníka, jakost přítoku a půdy v číslicích těch dochá
zejí bezpečného označení. Chtěje dále poznati, čím se kapr živí, zkoumal
jeho tlamu a podrobil obsah žaludku jeho s pomocí drobnohledu důklad
nému rozboru. Tak se přesvědčil, že kapr jest zvíře hmyzožravé, že
tedy třeba rozmnožování nižší fauny v rybnících letněním a hnojením pod
porovat!. Řada číslic svrchu vzpomenutá našla tu neočekávané vysvětlení.
V přítomné knize popisuje Šusta pět století rybního hospodářství v Tře
boni, ne sice geneticky, nýbrž tak, že vyhledává a objasňuje myšlenky
a ducha, jímž se hospodářství to od 15. století počínaje neslo. Činnost
našich prvních rybníkářů Želízka, Štěpánka Netolického a Jakuba Krčina
z Jelčan nabývá tím osvětlení, jímž teprva zásluhy jich náležité
vyniknou. V nejstarší době není rybní hospodářství nic, než společná
pastva ryb všech druhů a všeho stáří. V polovici 15. století vidíme
přechod к pastvě oddělené podle stáří ryb. Pod důmyslným Štěpánkem

x) Z našich novin se teď ztratilo slovo následek.
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Netolickým dělány výhodně nové, velké rybníky na Třeboňsku, a dělení
pastvy provedeno úplně. Za Krčina počíná nový rozmach v dělání obrov
ských, často pochybených takých nádržek, a aby výtěžek byl stálý,
rybníky systemisovány. Následkem pohrom války třicetileté klesá rybní
hospodářství, a když koncem 18. století zase se povzneslo téměř na
stupeň, jejž mělo v 16. věku, začínají se následkem převratů hospo
dářských rybníky rušiti a na pole neb luka obraceti. Teprva stoupáním
cen ryb a zdražením prací polních zastavuje se tato zpětná činnost.
Tu pak zasahuje Šusta svou organisací. Jak viděti, jsou to jaksi vnitrní
dějiny českého rybníkářství, předstihující daleko vše, co se o tom
předmětu bylo u nás psalo. Proto budou právem našinci litovati, že
dílo to, pojednávající o předmětu s tak starým svérázným českým
názvoslovím, nevyšlo česky. Kéž bychom měli i o ostatních odvětvích
hospodářských, o polním a lesním hospodářství tak dobré a důkladné
práce!
F. Mareš.
*

»

*

Národopisný sborník českoslovanský, sv. 4 a 5 (1899) přináší studii
J. Peiskra Slovo o zádruze (věnováno J. Gebauerovi к 60tým narozeninám),
str. 38—120. Jako všechny příspěvky Peiskrovy к staroslovanským dějinám
sociálním a po výtce к dějinám agrárním jest i tato práce stejně zajímavá
a originální jako těžko psaná; kromě toho souvisí s Peiskrovým pojednáním
v loňském ročníku ČČH. (Východisko Meitzenova líčení atd.) — proto sezna
mujeme s ní zde ve výtahu dosti obšírném.
Cílem Peiskrovým je dokázati, že staroslovanského kommunismu rodo
vého, kommunismu zádruhového nikdy nebylo; P. praví, že jediným pramenem
tohoto klamného mínění je padělaný Rukopis Zelenohorský. Kommunismus
předpokládá stejná práva na společnou půdu; toho však není v zádruze;
zde je dílčí princip potomstvenný, parentelový (t. j. na př.: jediný syn bratra
jednoho vezme při dělbě zádruhy tolik půdy, co všichni synové bratra druhého
dohromady). P. rozeznává velkou a malou zádruhu; velkou rozuměti sluší tu
zádruhu, kde spolu žilo a hospodařilo asi 10—20 dospělých členů rodu. Na
základě práce Stojana Novakoviče (»Selo«, v Bělehradě, v spisech srbské
akademie, r. 1891), kterou znovu a znovu chválí jeho znamenitou, ba geniální,
dokazuje pak, že velká zádruha jihoslovanská není instituce staroslovanská,
nýbrž mnohem pozdější, a zádruha vůbec ze souvisí s berním zřízením^ recito
vaným v Srbsku z Byzance. Berní jednotkou byzantskou byla daň z ohniska
ípodymné, dymnica), t. j. z kuče; placeno a robotováno bylo podle počtu kučí
(v Německu podle počtu lánů — hufenverfassung; v Rusku podle počtu hlav,
sil pracovních — mir). Kuča s 20 muži dospělými platila a robotovala stejně
jako kuča s 2—3 muži; to vedlo ovšem к snaze poddaných, členů téže rodiny,
neděliti se a zůstávati pokud možno při jednom ohnisku, chlebiti spolu v jedné
kuČi; berní politika panovníků musila to dopustiti, dokud spolužití v zádruze
takto vzniklé nebylo fingováno, t. j. dokud žil otec rodiny, lépe řečeno děd;
dočkal-li se hospodář vysokého věku a hojného potomstva, mohla vzniknouti
velká zádruha. Za tureckého panství byla berní jednotkou jako dříve dymnice,
vybíraná patrně na základě prastarých seznamů. Tak zvykl si lid životu v zádruhách velikých nebo fingovaných — a to je původ * slovanské* zádruhy.
Vlastní příčinou úpadku zádruhy v srbských zemích v době nedávné je
úpadek patriae potestatis, poklesnutí autority stařešinovy. Jediné u Černo
horců, jejichž samorostlé rozvětvení v plemena a bratrstva právem bývá uvá
děno jako pravzor bytu rodového, nebylo zádruhy vůbec; příčinou není, jak
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se tvrdí, neplodnost a obmezenost půdy, ale že tam nebylo oněch administra
tivních a fiskálních vlivů jako jinde; příčinou je síla neodvislosti Černohorců,
robotným jhem nesevřených.
To je hlavní část studie Peiskrovy — co následuje, jsou polemické ex
kursy. Prvý obírá se Jagičovou recensí Novakovičova »Sela« (Archiv f. sl.
Phil., XV), kde se vyslovuje pochybnost o absolutní platnosti výsledků práce
Novakovičovy. Jagić ukázal na dvě místa v pramenech, jež, jak se mu zdálo,
odporovala stanovisku Novakovičovu. P. je vykládá (str. 61—77), rozvíjeje při
tom znovu obšírněji theorie své o nejstarších poměrech agrárních (srv. Čes.
Čas. Hist. IV): V době žďárového hospodářství vzdělávána země jen nepatrně,
důležitější byl chov dobytka, tedy pastviny. »Země«, pole vytříbením kusu
lesa získané, opouštěna zase po několika málo sklizních, a vedle vytříben
svěží, panenský kus půdy; tak »země« probíhala stále »volosti«, revírem osady.
Tento revír neboli chatař musil proto býti rozsáhlý, v něm musilo býti místa
dost pro zemědělce i pro pastýře. Přední z osad v chatařů slula selo, vedlejší
zaselak nebo zaselije — vše dohromady bylo jediným celkem zemědělským,
hospodářským (jednotkou territoriálnou, geografickou, lze říci, ne rodovou —
je to polské opol^ vicinia). Obyvatelstvo v chatařů usedlé dělí se ve dvě
vrstvy: vrstvu zemědělců-chlopů, ždářídch les, a vrstvu pastýřů-županů. Tito
byli pány zemědělců; jak v Čechách podle Peiskra poměry se vyvinuly, vyložil
P. v Čes. Čas. Hist. IV; v Korutánsku někde zachovali se župané dlouho do
panství německého, v národě srbském byli župané, t. j. šlechta pastýřská, ještě
v 10. st Na místo jejich nastoupili pak (jak, nevíme) pastýřští Vlaši, Rumuni,
kteří jako svobodná, ač ne již vládnoucí vrstva pastýřů zaujali rozsáhlé země
od Černého moře až hluboko do čes. Moravy, dolnoštýrských Alp a Istrie
a od Pelloponnesu kdož ví jak daleko na sever za Karpaty. Vedle nich byli
Srbové vrstvou »zemljan«, jinak zvaných meropehů^ svobodných sedláků
úročných (jako u nás »heredes«). Hospodářská činnost obou vrstev se na
vzájem doplňovala a prostupovala, pastevným revírem probíhala »zemlja«, s ní
pohybovala se původně i ves, selo; také jména osad byla nestálá, pohyblivá
podle jména stařešinova. Jako v Čechách tak v Srbsku veškera půda nevzdělaná
pokládána byla za zeměpanskou (P. to odvozuje z vyhlazení pastýřské šlechty
panovníkem), ze vzdělané půdy a z dobytka připadala knížeti nebo tomu, komu
to kníže dal, polovina (str. 71; zde je tvrzení, jež nedostatkem výkladu bližšího
nebo dokladů překvapuje); meropehové na této půdě královské (event, církevní
nebo panské) musili robotovati. V době zemědělství ladového, extensivného,
kdy pole probíhalo revírem, procházela panská půda zároveň se selskou v revíru
turnem ždárovým, obě poloviny byly jen kvótami; když průběhem let přešlo
se od žďáření к polaření, zemědělství intensivnějšímu, »oborovému«, s rolemi
pro všechnu budoucnost vymezenými, staly se obě poloviny reálnými; nečinily
však o sobě prostorných celků, ale prostupovaly se v kusech, aby nestejnost
kvality půdy byla vyrovnána. Ale na straně selské nebylo při tom žádné půdy
nedílné rodové nebo obecní; každá kuča měla svou dědičnou půdu trvalou,
soukromou, »baštinu zemlju«, každá rodina těžila z půdy na svůj vrub, baštiny
meropehů drobily se potomstvenným právem dědickým; i Vlaši pastýři dělívali
planinu mezi sebou po rodinách rok za rokem. Zeměpán mohl darovati buď
celou zemlju (vzdělanou půdu) v chatařů, obě polovice — t. j. polovinu panskou
in re a z polovice selské daně, roboty a pokuty — nebo jen polovinu selskou
anebo jen polovinu svou, aby ji obdarovaný osadil lidmi (svobodnými neb ne
volnými, podle libosti; svobodní meropehové, ale btzzemci usazovali se tak na
půdě panské za týchž podmínek jako otroci; tak si vrchnosti zakládaly kolonie
na svých půdách všude; P. tu к srovnání odkazuje na české listiny k r. 1086
a 11 i5, Erben str. 72 a 90; srv. ČČH. V. 88, 94) aneb dal na zákup. Půda
panská rozdělena byla, jak se zlíbilo vrchnosti; půda rozdělena podle hlav,
asi jako u nás podle lánů; meropeh sedící na panském lánu je roven ne
volníku panskému. Takovým způsobem vyvrací Peisker pochybnosti Jagičovy
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(kterak souvisí vlastně pochybnosti ty s vývody těmito, mohu tu pominouti;
zavedlo by nás to daleko) a zavírá opět, že zádruha je novotvar, dodávaje,
že je vůbec bezpředmětno hádati se, žili-li staří Slované v kommunismu půdy
čili nic, ježto půda tehdy byla sama o sobě bezcenná, jako vzduch a voda,
a vůbec nebyla předmětem (v nejst. době) vlastnictví nižádného. Těžilo se z ní
jen dočasně a individuálně, jako u všech primitivných národů světa; požitky
z ní byly předmětem vlastnictví (srv. dále str. 83).
V exkursech následujících dotýká se P. předem práce K. Kadlce, Ro
dinný nedíl čili zádruha v právu slovanském (1898), jež vznik zádruhy klade
do dob pradávných. P. praví prostě a pouze, Že práce Kadlcova je pravý opak
práce jeho (p. dr. Kadlec slíbil redakci »Nár. Sb.«, že v příštím čísle vyloží své
stanovisko proti Peiskrovi). Ze spisku G. Cohnova Gemeinderschaft und Haus
genossenschaft (zvi. otisk z Zeitschrift f. vergl. Rechtswissenschaft, XIII, 1898-9)
otiskuje pak zajímavý doklad, že i u Skandinávců založila zádruhu daň podymná. Následuje (str. 79—90) exkurs polemický proti Klaičovi, jenž v stati
své o šlechtě starochorvatské (Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeéa;
Jihosl. Akad.. 1897) předpokládá na základě prací starších zádruhu i v šlechtě
chorvatské, uváděje sám šlechtickou zádruhu as o 70 duších z r. 1490. P. praví
proti tomu, že tu nejde o zádruhu, nýbrž o šlechtickou nedílnost (nedílný =
indivisus, ne indivisibilis), a vykládá na to obšírněji podstatu a vznik šlechtické
nedílnosti. К tomu cíli vrací se znovu do doby hospodaření ladového, do
doby systému nevázané dočasné okkupace půdy skrze sedláky jednotlivce,
kdy selská země probíhala, těkala, z prvu turnem nespořádaným, potom
upravovaným, revírem, oblastí pastevnou, v níž lesy, porostliny, pastviny měly
nad polem stonásobnou převahu. Sedlák tehdy vždy měl nad sebou vrchnost,
které úročil; když vrchnost, t. j. šlechta pastýřská, chápala se orby ve vlastní
režii (když nestačoval obilný úrok selský), úročil sedlák vrchnosti za půdu
svou a robotou vzdělával i půdu panskou. Ani tehdy nebylo pozemkového
vlastnictví; co sedláci vrchnostem odváděli, bylo v podstatě rentou; synové
pánů • dělili se po otcově smrti o rentu tu, což vypadalo, jakoby se dělili
o sedláky samy. »Teď pochopujeme, proč za starodávna se nezcizovala půda*
nýbrž lidé* (podrobněji doličuje ty poměry P. zajímavými doklady z díla
K. Tagányiho, Qeschichte d. Feldgemeinschaft in Ungarn, Ungarische Revue
XV. 1895; poznámkový apparát jen v madhrském originálu). V Uhrách teprv
Ondřej II a Bela IV jali se ohraničovati, separovati půdu korunní od půdy
ostatních obyvatel; Bela zřídil к tomu cíli zvláštníkommissi a takovou zřídil
i pro Chorvatsko. Z toho dovozuje P., že i v Chorvatsku byly stejné poměry
jako v Uhrách; co bylo na jih i na sever Chorvatska takořka pravidlem, ne
mohlo býti neznámo v Chorvatsku samém. Instituce nedílnosti zrovna jako
instituce práva odúmrtního a práva retraktu (co je to, vyloženo na str. 87)
vznikly na přechodu z nepředělenosti к vlastnictví individuálnému. V té době
dědického práva na pozemkové vlastnictví ještě nebylo, ale půda po bezdětném
vlastníkovi měla již cenu; táhl se к ní kde kdo, především panovník, a tak
vzniklo právo panovnicí o odúmrtech. Proti němu mohla šlechta čeliti jen nedílností, někdy i fingovanou, dokud nevymohla na panovníkovi uznání práva
dědického i pro kollaterály oddělené.
Na to obrací se P. proti výkladům o pozemkovém kommunismu na
Malé Rusi starověké, hájeném od J. LuČického (Sjabry i sjabrinnoje zemlevladěnie v Malorossii v Sěverním Věstníku, 1889 a něm. v Schmollerově Jahrbuchu f. Volkswirtschaft 1896), vyvraceje jej jednak prací V. Sergějeviče (Russ.
jur. drevnosti, I. Petrohrad, 1890), jednak přímo. Jde prostě o ladový způsob
zemědělský, a nikoli o familiengemeinschaft. Konečně následuje kapitola
polská: P. chválí Piekosinského (Ludność wieśniacza w Polsce w dobie piastow
skiej. Krakov 1896), že zahodil vybájené majetkové společenství rodové a hleděl
vznik šlechty nějak vysvětliti (ale P. zamítá podivnou Piekosiňského theorii
nájezdu, stavěje proti ní svou hypothesu o pastýřích-županech). Kommunismu
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Piekosiňským zahozeného ujal se O. Balzer (Kwart. Histor. 1898); stanovisko
jeho potírá krátce a ostře P. důvody již výše vyloženými; chválí jej za to, že
výtečné rozpoznává povahu opole. Studie končí výtahem z práce A. Jarilova
(Ein Beitrag zur Landwirtschaft in Sibirien, Diss., Lipsko 1896) o Sibiři, kde
poměry agrární, jak se utvořily v dobách novodobé okkupace půdy, jsou
ku podivu shodné se stavem, zastávaným Peiskrem pro dobu nejstarší v zemích
našich.
Nase Doba, roč. VI. čís. 1—7 (říj. 1898 — duben 1899). Z článků vy
týkáme: Jar. Vlček. Jansenism na pudě české. Karakterisuje krátce jansenismus
a pascalismus francouzský, jakožto směr vyvinuvší se z reakce proti morálce
jesuitské, a zásady jeho a seznamuje s vynikajícím zástupcem jeho na české
půdě, hr. Frant. Ant. Sporckem (1662—1738), pánem na Lysé. Stručné, ale
pěkně vypravuje o jeho činnosti a snahách, zejména o vzdělavatelných knihách,
vydávaných jeho tiskárnou v Lysé (jež dostaly se na domácí index) a o jeho
filosofii náboženství, pojaté cele v duchu Pascalově. »V osobě Sporckově
stýkají se všecky tři fáse duševního vývoje, jimiž i v Čechách prošly mysli
průběhem 18. st.« — t. j. odpor proti protireformaci představované jesuity,
jansenismus, odsouzený papežstvím, a odpor proti skeptickému osvícení. Sporck
je však přece zakladatelem prvé společnosti zednářské v Praze (1726). Také
České knihy obsahu nábožného vyšly na popud jeho. V zemském archivu
uloženo je 20 svazků jeho korrespondence (srv. ČČH. V. str. 131). K. Bücher*
Prvotný stav hospodářský. Přeložil J. G. (»Hospodářská povaha« člověka je
něčím nabytým, ne přirozeným. Článek ukazuje poutavě, jak »hospodářský
život« národů přírodních nutno redukovati na pouhé individuelní hledání
potravy. Kreslí zároveň a provází doklady život a povahu primitivního člověka,
jenž nemá jiné myšlenky, než co jisti a kdespáti, jenž myslí jen na přítomnost,
jehož naivnímu sobectví jsou na obtíž děti, starci a nemocní, již proto bývají
násilně odstraňováni (odtud nepatrné rozmnožování národa), jehož lenost
nezná ceny Času, a jehož bezstarostnost je základem jeho veselosti, jenž nezná
dědění vědomostí a sbírání zkušeností, majetek jednotlivcův klade mu do
hrobu, jenž nezná vlastně ani práce. Hra je starší než práce, umění starší než
užitečná výroba. Druhá část článku obírá se prací u národů na nízkém stupni
kulturním stojících a rozdělením jejím mezi ženu a muže. Ženě tu připadá
takt řka lví podíl; pravidlem práce polní). — Pěkně psaný krátký feuilleton
Mommsenism (E. L.) zabývá se poměrem křesťanství к národnosti, sleduje
vývoj poměru toho v dějinách, ukazuje, jak živel národnostní, kdykoli se sílil,
obracel se od křesťanství zpět к pohanství, tvrdému pohanství římskému, a
končí třemi výmluvnými Dříklady: Macchiavelli, Montesquieu a Mommsen, vlastně
Mommsen a Nietzsche. Článek končí slovy: »Nastává období nového pohanství
krve a železa: kam postavíme se myř« Odpověď, jíž chce autor, má býti
patrně: my musíme býti pro křesťanskou humanitu, postavit křesťanství proti
pohanství. — V rubrice polemické je odpověď J V. Rehnického Z. Wintrovi
(č. 2a3), obhajující obšírnou kritiku Wintrova »Církevního života« v minulém
ročníku »Naší Doby« proti obraně Wintrově, vydané zvlášť; v Zprávách
výtah z Článku F. Jaroše v Čes. Čas. Hist. III., o antisemitismu v klassické
literatuře; v rubrice úvah a kritik mimo řadu krátkých upozornění obšírnější
(č. 6 a 7) stať o jubilejní literatuře o Paláckem od red. prof. Masaryka. Je
to vlastné řada polemických gloss к názorům a stanoviskům, jež se liší od
Masarykova výkladu Palackého a našeho obrození. O polemice té nutno říci
že je zajímava, ale nepřesvědčuje všude; vytýkám jen jeden, nejvýmluvnější
příklad dialektiky M—ovy, tam, kde odpovídá v hlavní otázce Gollovi. Goll
praví: naše probuzení je především dílem osvěty minulého století, nikoliv re
formace. M. hájí vlivy reformace vlastně jen otázkou: Což osvícení nesouvisí
s reformací? Kdyby šlo jen o »souvisení«, mohli bychom naše probuzení vésti ještě
dále zpět. — Co mne se týče, podtrhl jsem své slovo, že к roku 14 S7 u nás dojiti
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musilo Politik* 18)9, č. 47), protože jsme žili v oblasti téže kukury a týchž pod
mínek hospodářských,jež к němu vedly jinde, jenom vzhledem к prof. Masarykovi.
Chtěl jsem položití důraz na povinnost mysliti historicky, vykládati a — třeba:
souditi (nechci mravních měřítek bráti historikovi) fakta a snahy z doby, do
níž náleží, a z vývoje, jehož jsou součástí, ale vykládati (především vykládati
a ne pouze odsuzovali) a souditi je jen odtud, a ne na základě názorů a poměrů
doby jiné, naší. Věty, jako v Čes. otázce, že r. 1487 česká šlechta se zprone
věřila zásadám humanity, zradivší duchovní a mravní svobodu, že r. 1487
láska к moci a bohatství zvítězila nad českým srdcem a rozumem, šlechta
postavila se proti »lidu«, slova o »zrádě reformy a křesťanství (Jan Hus)
zamítne tuším každý historik. To by bylo lze napsati o podobných snahách
nebo činech doby dnešní, ale nikoliv o 15. st., kdy poddanství lidu a i tuhé
poddanství bylo ntčím přirozeným a nikoliv výsledkem »panstvíchtivosti aristo
kracie«, nikoliv zločinem na humanitě. Prof. Masaryk přeceňuje reformaci naši,
má-li za to, Že její snahy emancipační Šly tak daleko, že by rok 1487 byl zradou
její, vkládá do reformace něco, co v ní nebylo, a stěžuje si potom na zradu
reformace — přeceňuje ještě více českobratrství, jež v této příčině také ne
znamenalo pokroku. Ani Chelčický ani Řehoř nesáhli na tento základ tehdejších
poměrů společenských a státních; měli »moc světskou« za zlo, ale zlo nutné, a
Jednota pozdější v praxi smířila se s ním nejen mimo sebe, ale dala jí místo
i v sobě (srv. Golla v ČČM. 1886, 320) — tak hluboko byl názor o přirozenosti
poddanství zakořeněn. Vrchnosti Českobratrské nedaly svým poddaným svo
body a daly si robotovali a sloužiti jako jiné. Za povstání r. 1620 učinil v době
nebezpečí Němec a lutherán Černembl direktorům návrh, aby osvobodili a
ozbrojili lid poddaný — návrhu nepřijali s jinými ani českobratrští náčelníci
povstání. Je to cele pochopitelno: středověkému Člověku — a středověk
tu jde až do 18. st- — byl to návrh revoluční, a nikdo pro to nebude
Českým bratřím činiti výtky. Ale ze všeho je patrno přece, že českobratr ká humanita křesťanská byla ještě daleka ducha demokracie doby
nové, že je tu přece jen rozdíl středověku a novověku.
J- PSlovanský přehled, ročník I. číslo 1—7. — J. Baudouin de Courtenay,
Slováci a koruna sv. Štěpána (počíná se citáty ze spisu Lva Thuna z r. 1843,
Die Stellung der Slowaken a jedná potom o době pozdější r. 1848, potom
r. 1861, kdy sepsáno bylo memorandum národa slovenského).1) — Časopis
přináší dopisy ze všech stran světa slovanského a hojné zprávy o současné
literatuře, zvláště belletrii. — Z referátů budiž vytčen referát o knize Džanševa
z r. 1896 o reformách Alexandra II. (v. č. 1), o rozpravě Balzerové, vydané
v publikacích Krakovské akademie, o nástupnictví trůnu v Polsce, o knize
T, Korzona, vydané r. 1899: Zamknięcie dziejów wewnętrznych Polski za
Stanisława Augusta.

Věstník slovanských starožitností. Svazek II. — Obsahuje oznámení
a referáty o 353 publikacích, delší neb kratší, uspořádané podle těchto rubrik:
1. Slované a jejich anthropologické vztahy к jiným národům Europy. 2. Ethnologický vývoj a počátky dějin slovanských» 3. Zprávy o nálezech archaeologických. Zde předběžný referát o prvním svazku nového díla J. L. Pice
(Starožitnosti země České I. Čechy předhistorické), obmezující se na úvod.
4. Práce týkající se různých oboru kultury staroslovanské. 5. Práce rázu
povšechného. Varia. 6. Dodatky. — Na konci index spisovatelů, o jichž
pracích referováno.

Česká Revue, II. ročník Číslo 1.—6 — Karel Adámek Průprava Uhrů
к vyrovnání s Rakouskem <zároveň příspěvek к hospodářským dějinám Uher
l) Letošní Biblioteka Warszawska přinesla články Romana Zawilinského
»Słowacy, ich życie i literatura«.
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v poslední době); Bronislaw Grabowskij Listy o polské literatuře; 7. Zubatý
Jan Gebauer fsrovn. Č. Č. H. V. str. 62.); 7. Arbes, Nejstarší české feuilletonní
causerie (v Pražských Novinách z r. 1818); »7. Máchaly O básnické činnosti
F. L. Celakovského; И. 7 Nováčik, Frant. Palackého styky s Karol. Pichlerovou (na základě dosud nevydané korrespondence. Picnlerová přišla do Prahy
к delší návštěvě r. 1825, a tu se s ní seznámil Palacký prostřednictvím Do
brovského; r. 1826 se Palacký s ní stýkal ve Vídni. Pichlerová počala skládat!
svůj román »Švédové v Praze< (1648) s pomocí svých Pražských přátel, též
Palackého. Román vyšel r. 1827, ale spisovatelka nebyla spokojena s posudkem
od Svobody, který vyšel v něm. Musejníku). — Referáty o těchto publikacích:
A. Srb, Polit, dějiny 1861 — 1895; K. Tůma, Julius Grégr, Jar. Vlček, Dějiny
české literatury, Frant. Palackého Korrespondence a zápisky I. — Jos. Penizka Politické přehledy (dopisy z Vídně) věnovány jsou současné politice a
budou později patřiti ku pramenům.
Archiv Český XVII. Redaktor Jos. Kalousek. — Nový svazek A. Č
rovněž jako předcházející (srvn. Č. Č. H IV. str. 64) přináší prameny к dě
jinám Viléma z Pernštejna a jeho statků, které sebral a vydal Frant. Ďvorský.
Jsou to: 1 Listinář 1501—1521. 2. Urbář panství Hlubockého sepsaný r. 1490,
kdv Vilém panství obdržel v zástavu; vydán poďe originálu v knížecím
archivu na Hluboké. 3. Urbář panství Pardubského a Kunětického z konce
15. století. 4. Registra rybničná panství Pardubského a Bydžovského 1494 až
1520, vydaná podle rukopisu, který někdy se choval v archivu Pardubském
a po rozptýlení jeho šťastně nyní zase — ve dvou kusech — přišel na světlo.
5. Dodatky. — Nezbývá než opakovati přání, aby se pro tyto prameny našel
někdo, kdo by je zpracoval.

Mittheilungen des Vereins fur die Geschichte der Deutschen in Böhmen
XXXVII. seš. 1.—3. — H. HaL’wich, Der Herzog von Reichstadt (vévodství
Zákupské zřídil František I. jako císař a jako král Český); Ant. Rebhann,
Die angebliche Schlacht bei Brüx im J. 936 Jde hlavné o to, zdali Widekind II.
4 vypravuje o válečné výpravě Oty I. do Čech proti Boleslavu L, jak se do
mnívali historikové starší, také ještě Palacký v německém vydání 1. svazku
svých Dějin, anebo zdali výprava byla podniknuta proti Ratarům, jak r. 1838
v Jahrbücher dokázal Köpke a také Palacký v českém vydání přijal. Zde se
věc probírá ještě jednou podrobně s týmž výsledkem, jakého došel již Köpke);
A. Werhold, Zur wirtschaftlichen und staatsrechtlichen Entwickelung des
Egerlandes (dokončení); H. Hallwich, Ein ungedruckter Tagesbefehl Waller
steins (Byl vydán s datem r. 1633 v predch. ročníku Mitth.; H. ukazuje, že
byl již tištěn dávno a že patří do r 1634); H. v. Zeissberg, Zur Gelehrtengeschichtc im XVIII. Jahrh. (Z. našel v Schematismu z r. 1797 u některých
členů university a učitelů gymnasií Pražských připsaná rodiště a léta narození,
což zde otiskuje); C. Jedinci, Einige Nachrichten über den Maler Fabian
Polierer und über den Literatenchor zu Aussig. — Fr. Mack, Die »Weiner«Innung und der Gurkenkönig in Saaz. — Paul Messner, Der Salzhandel auf
dem »goldenen Steige« und die »armen treibenden Säumer« — Zeissberg,
Erzherzog Carl in Böhmen (1798) (jedná hlavně o pobytu arciknížete v fráze,
kde byl velmi slaven); Laur. Wintera, Der Beifriede von Braunau im J. 1477
(dějiny Broumovska za Jiřího i po smrti jeho, kláštera i města; podrobněji se
pak vypravuje jednaní o smlouvu Broumovskou, při čemž užito vedle tiště
ných pramenův zápisků posla Lužického Jana Frauenburka); Ad. Hořč^čka,
Die Erhebung von Neumarkt zur Stadt 1459 (otiskuje se listina krále Jiřího
z toho roku, zachovaná v knihovně kláštera Drkolenského, pro městečko Úterý
v Chebsku); A. Hauken, Die deutschböhmische Literatur am Beginne des
19. Jahrhundertes (je to vlastně referát o novém vydání knihy Goedekovy
Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung, kde dotýčnou část zpra-
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coval prof. Aug. Sauer); Ferd. Menčik, Das oekonomische System des Grafen
Sweerts-Sporck (Nejznámější z hrabat Sporků František Antonín — srovn. Č.
Č. H. V. 131, 195 — zemřelý r. 1738, zanechal jako dědičku dceru, provdanou
za příbuzného Františka Karla svob. p. Sweertsa, který, byv od tchána ado
ptován, přijal také jeho jméno. Tento přemýšlel mnoho o tom, jak by se po
vznesl blahobyt v zemi, а к tomu konci také navrhoval, aby na universitě
zřízena byla professura zemědělství, aby šlechta žila na statcích svých a sama
řídila jich správu. Prameny, chované nyní v archivu Harrachovském ve Vídni,
nás poučují, jak sám na svých panstvích Lysé a j. hospodařil; jeho »systém«
byl přijímán také jinde, na př. na statcích kancléře hraběte Fridricha Harracha); Valentin Schmidt, Das Rosenberger Dominium und dessen Umgebung
1457—1460 (podle rukopisu kláštera ve V. Brodě); Ad, Horčička, Eine Hand
schrift des Klosters Ostrow aus dem J. 1403 (v klášteře Drkolenském je
rukopis někdy kláštera Ostrovského z r. 1403: к vazbě užito listiny z doby
krále Jana. V rukopisu mimo vlastní obsah — spisy Řehoře Velkého — jsou
rozličné zápisky, které se tu otiskují: 1. o požáru Ostrova r. 1403; požár
povstal tím, že na počest příchodu krále Sigmunda zapálen dům kovářův,
ale při tom chytl i klášter; 2. o odchodu Němců z university r. 1409; nic
nového; 3. o knihovně kláštera poznamenáno někdy uprostřed 15. století,
o jejích osudech r. 1421, že uschována byla — čítajíc kdysi sto kusů —
u jistého rybáře u Štěchovic, který však se potom objevil jako husita. R. 1422
byl klášter zničen. Zde máme tedy příklad, že knihy byly v čas uschovány,
ovšem nešťastně. Podobně se stávalo i jinde, tak že v husitských bouřích
přece nebylo tolik knih zničeno, jak by se zdálo. Horčička při té příležitosti
zmiňuje se též o osudech knihovny kláštera Sedleckého; 4. na zadní straně
listiny, které užito při vazbě, napsány zápisky к I. 1402—1411, doplňující
zprávy, které máme jinde, zvláště k r. 1410 a 1411. — V Literarische Beilage
referáty a posudky mimo jiné následujících publikací: H. Schulz, Wallenstein
srovn. Č. Č- H. V. str. 133, Lippert, Sozialgeschichte II. (uvádí se jen obsah
bez kritiky); Arneth, Wessenberg, srovn. Č. Č. H. IV. str. 198; AfenČik, Liber
iudicii civitatis Jičinensis 1362—1407, Neuwirth, Die Wandgemälde im Kreuz
gange des Emausklosters (obšírný referát od Horčičky), Voigt, Adalbert von
Prag (krátký referát).
V »Roczniku Towarzystwa przyjaciół nauk Poznańskiego« (tom. XXV,
z. 1—2, 1898) Dr. Ant. Danysz podává fřispěvky k činnosti A. Komenského
v Polsce, chtěje tím nahraditi Částečně nevšímavost, s jakou Poláci až posud
provázeli veškeren ohlas, jejž vzbudila díla našeho slavného rodáka v těchto
létech zejména u Němců, ač mezi Poláky tolik let žil. Shledávaje důvody,
proč právě do Polsky exulanti bratrští se obrátili, ve volnosti a toleranci
Šlechtické, poukazuje na povznesení krajin těch novými přistěhovalci, kteří
brzo prosluli nejen jako lidé pokojní a dělní, ale jako dobří učitelé, takže si
je za paedagogy mnohé rodiny Šlechtické přímo vyžádaly. A přece té čin
nosti (také v životopisech Komenského) málo se věnuje pozornosti, a to i mezi
Poláky. Spis, ukazuje pak, jak důkladně Kom. znal jazyk polský, jehož časem
i v listech užívá; poměrů nářečí polských však neznal; styky s Poláky pě
stoval, avšak po prvých úmluvách se Švédy změnilo prý se jeho smýšlení,
takže později podporoval i nepřátelský vpád do Polsky. Nejživější styky
měl Kom. s rodinou Leščinských. Rafael L. byl jeho podporovatelem, a dva
syny jeho Kom. učil, z nichž Bohuslav pak se stal pánem LeŠna. Na
Škole tamější Kom. byl hned od počátku učitelem, ale rektorem se stal
pozdě, což spis, vykládá nedůvěrou polské šlechty, jež se i v synodálních
dekretech ozývá a při vydání ukázky Pansofie zřejmě propukla (1638). Bylť
v té době hlavní ochránce Kom. již mrtev, p. Bohuslav pak ctižádostí brzo
dal se i к návratu do církve katolické pohnouti, ač podpory ani ochrany seni
orům neodpíral. Jednání o podporu na sestavění děl pansofických i jazykových
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bylo přerváno odchodem Kom. do Anglie — V době pobytu Elblągskćho
za Kom. také chodili mladí šlechticové, z nichž je nejznámější Kochlewski,
sprostředkovatel známosti mezi Kom. a Radziwiłłem, s nímž pak se Kom.
osobně poznal na synodě Orelské V té době hlavně Kom. doporučoval paedagogy
domácí mladým šlechticům. — Živější ještě byly styky Kom. se známým sati
rikem Krišt. Opaliňským, jenž v tiskárně bratrské v LešnČ tiskl své satiry
a zvěděl o chystaných dílech didaktických (r. 1649), což jej pohnulo, že své
»gymnasiolum« trojtřídní v Sirakově založil hlavně na zásadách Kom., jak
patrno z řeči zahajovací. Byla to tedy druhá škola vedle Šar. Potocké, v níž
prakticky provedeny úmysly Kom., ač s některými modifikacemi, jež patrně
provedl sám zakladatel. Na konec připojil spis, bibliografii polských vydání
školských knih Kom., Janue, Vestibula. Orbis pictus, jež dostal do ruky;
seznam ten je značně neúplný. — Vedle Kvačalova životopisu Kom. spisovatel
používal Páteřová vydání korrespondence a poohlédl se také v bratrském
archivě, deponovaném v Poznani; Kvačalovy korrespondence neznal, proto
výklad jeho zůstal zvi. v posledních letech pobytu Kom. v Lešně kusým.
Správce Lešna Jana Šlichtinga nerozeznává od Socinisty Jonáše Šl. (str. 111),
o tiskárně Jednoty míní, že byla v Lešně teprve od r. 1632, což je nemožno
dle poměrů v našich zemích po r. 1627; m. Centrum securit, jmenuje Castrum
(str. 150). Styky Kom. se šlechtou polskou a ohlas, jaký později díla jeho vzbu
dila, statí touto značně se objasňují.
J, N.
Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde
1898. — J/. Perlbach' Die Anfänge der polnischen Annalistik (dotýká se
často také letopisů českých, na př. letopisů Pražských, jich pramenů —
Kosmas atd. — i poměru к letopisům kapituly Krakovské).
Zeitschrift für Sozial- uud Wirtschaftsgeschichte VI, b (1898). — R’
Bretholz referuje o K. V. Adámka Příspěvcích k dějinám selského lidu v okolí
Hlinská v 18. věku (vydaných v Rozpravách Akademie VI.). — V témže sešitě
pojednává Karel Koehne o tak zv. reformaci císaře Sigmunda (srvn. Č. Č. H.
V. str. 33), vyslovuje se i zde proti mínění častěji opakovanému, že by tu byly
působily vlivy husitské.

Zeitschrift für vergleichende Literatur XIII. (1899) seŠ. 1. přináší
pozoruhodný referát Mar. Zdziechowského o Murkově knize »Deutsche Ein
flüsse«, který se také častěji dotýká Masarykovy »České otázky«.

Zeitschrift für Kirchengeschichte XIX. — Heinr. Berkowski^ Mittheilungen aus dem reichsburggräflichen Dohnaschen Archiv zu Schlobitten
(Ostpr.). V úvodě se připomíná, že к prvním šiřitelům protestantství v Čechách
náležel Fridrich z Donína (nar. 1485, zemř. 1547); 1530 se přihlásil к jednotě
bratrské. Jeho boj o státní uznání Jednoty byl boj ve prospěch lutheránství
vedený. Účastnil se odboje stavů českých proti Ferdinandovi I., ale brzy
potom ze zármutku nad nezdarem zemřel. O blízkých stycích jeho s Lutherem
svědčí jeho list Lutherovi, 20. září 1531 v Benátkách daný, týkající se syna
jeho ve Wittemberku studujícího. Zároveň dovídáme se, že sám Luther ne
dávno mu byl poslal dopis po známém zástupci lutherského směru v Jednotě,
Hynku Perknovském. Fridrich sám nepochybně byl jedním z těch šlechticů
bratrských, kteří si přáli těsnější sblížení Jednoty s lutherány.

Hansische Geschichtsblätter. Jahrgang 1897. Str. 239—260: Walther
Stein. Über den angeblichen Plan eines Bündnisses der Hansestädte mit König
Georg von Böhmen im Jahre 1458. — O tomto plánu máme jedinou zprávu.
9. dubna 1458 píše markrabě Braniborský Albrecht svému bratru kurfirstovi
Fridrichovi, že dle doslechu poselstvo hansy prý vyjednávalo s králem Českým
o spojenství. Dopis je otištěn ve FRA (2. Abth. 42 Bd ). Bachmann, Böhmen
Č. Č. H. v.
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u. seine Nachbarländer unter Georg von Podiebrad a ještě rozhodněji Priebatsch
Die Hohenzollern und die Städte der Mark im 15. Jahrh. zprávě tě věřili.
Naproti tomu Stein ukazuje, že nikde jinde v pramenech není zmínky o po
dobném plánu vyjma onen list markraběte Albrechta, který však sám vyslovuje
pochybnost o podávané zprávě; dále dovozuje nepravděpodobnost té zprávy
z tehdejšího postavení hansy a z její obyčejné politiky. »Ein Bündnis wie
dieses hätte die damals verhältnismässig günstige und erträgliche Stellung
der Hanse zu den Territorialfürsten in eine feindselige umgewandelt und
manche Hansestadt in eine sehr gefährliche Lage versetzt«. — Tím způsobem
dospívá závěru: »Das Bündnisanerbieten der Lübecker an Podiebrad kann
nicht eher als historische Thatsache gelten, als bis es zuverlässiger beglaubigt
ist. Ob der Bericht auf Gerede oder Prahlereien von Kaufleuten zurückgeht,
ob er missverstandene Gerüchte zur Grundlage hatte, ob bei den Böhmen
bloss der Wunsch der Vater des Gedankens war oder ob die Nachricht le
diglich zur Einschüchterung der Brandeburger erfunden war, lässt sich nicht
ermitteln. Scheidet der Bündnisantrag Lübecks und der Hansestädte aus der
Geschichte aus, so bleibt die Nachricht bestehen als beachtenswerthes Symptom
der allgemeinen Spannung zwischen Fürsten und Städten im Reiche. Mehrere
Jahre später ist Georg von Podiebrad in besser beglaubigte Beziehungen zu
Lübeck getreten«.

ZPRÁVY.
Přednáška, kterou měl v den stých narozenin Fr. Lad. Celakovského
Jar. Vrchlický v aule universitní, vydána ve Zlaté Praze a také ve zvláštním
otisku.
____

Jak oznamuje Věstník C. Akademie, vydán bude v Histor. Archivu Listář
kolleje jesuitské u sv. Klimenta 1628—1632 od Václ. Schulze, pokračo
vání Libri Erectionum bude svěřeno J. Nováčkovi a o dokončení české heral
diky zemřelého prof. Mart. Koláře vyjednává se s prof. Aug. Sedláčkem.
Jako zvláštní otisk Vlastivědy Moravské vyšla první kniha Dějin Moravy
(—1306), sepsaných od Rudolfa Dvořáka (169 str). Přidán je rodokmen
Přemyslovců, zvláště moravských, a mapa Moravy na konci 12. století.
Obzor literární a umělecký je název nového časopisu, který redakcí
Jar. Vlčka vydává knihkupectví Buršíka a Kohouta. V programmu jeho jsou
také úvahy a referáty o vědecké literatuře. Z 1. čísla zaznamenáváme článek
Ot. Hostinského, Boj o starou Prahu. — Také Krok změnil se na časopis
s podobným programmem.

Tak zv. Remešského evangelia (Texte du sacre) vyšlo nákladem cara
Mikuláše I. vydání facsimilované r. 1843 s předmluvou sepsanou od Kopitara.
Ohlašuje se vydání nové s úvodem, který napíše L. Leger. Bude to vydání
nádherné v obmezeném počtu exemplářů (115). Subskripce (100, 150 neb
300 fr.) přijímá prof. Leger (v Paříži, 43. rue Boulainvilliers).

Pro ústav pro dějezpyt rakouský (Institut für Österreich. Geschichts
forschung) při universitě Vídenské sepsány letos a schváleny nové stanovy.
Podle nich ijako již podle starých stanov) úkolem ústavu jest uváděti Členy do
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samostatného studia historického vůbec a při tom jim dáti přípravu potřebnou
pro úředníky archivů, bibliothek a museí. Počet řádných členů je obmezen
na šest (podle našeho mínění nedostatečný); o jich přijetí rozhoduje zkouška.
Přípravy к této zkoušce, při které se zkouší z palaeografie, chronologie,
z pramenů dějin rakouských a všeobecných dějin umění, lze nabýti ve všech
universitách rakouských, než v ústavě samém jc к tomu zřízen zvláštní kurs
přípravný. Ke zkoušce samé je dále potřeba, aby hlásící se stál nejméně
v 6. běhu svých universitních studií. Vedle řádných členů, požívajících stipendií
ročně po 480 zl., přijímají se též členové mimořádní bez stipendií; o jich
přijetí rozhoduje v každém případě sbor učitelský zvláště. Vyučování skládá
se z přednášek a cvičení a trvá (pro členy řádné a mimořádné) 2 léta. Předměty
jeho jsou v 1. roce dějiny ústavy a administrace v Rakousku, diplomatika,
sfragistika a heraldika, dějiny umění ve středověku, v 2. roce výklad pramenů
dějin rakouských, diplomatika, věda archivální a bibliotheční, dějiny umění
v novém věku. To jsou předměty obligátní; jiné jsou fakultativní. Zkouška
institutní se skládá na konci druhého roku, a sice jako písemná zkouška
klausurní a jako zkouška ústní z předmětů obligátních. Vysvědčeni kvalifikuje
к službě v archivech, bibliothekách a museích. Zkoušce té se mohou podrobiti
také členové mimořádní. — Podotýkáme ještě (což v stanovách jen naznačeno),
že nejsou neustále otevřeny třída přípravná a oba ročníky. V tom roce totiž,
kdy je přípravka, je jen ročník druhý; v tom roce se tedy Členové (řádní
a mimořádní) nepřijímají; následujícího roku je jen první ročník, potom
zase přípravná třída a ročník druhý atd. Přijímají se tedy členové každého
druhého roku, buď vystupující z přípravky nebo přicházející z jiných universit,
na základě zkoušky (co se týče řádných členů).

Z pozůstalosti Jakuba Burckhardta vyšla nyní > Griechische Culturgeschichte*
(v Stuttgartě u W. Spemanna ve 2 sv.). Byla to jedna z nejnavštěvovanějších
přednášek v Basileji, kterou B. opakoval v 1. 1872—86 každý druhý rok. Od
r. 1880 počal B. přednášku připravovati pro tisk, ale vykonal jen polovici
této práce — pět kapitol, věnovaných řeckému mythu, státu a národu, nábo
ženství a kultu, zpytování budoucnosti a celkové bilanci řeckého života. Tyto
kapitoly plní dva svazky, jež dosud vyšly; ostatek přednášek Burckhardtových
má býti zpracován ve dva svazky další, v nichž bude se jednati o umění,
poesii a vědě, a v poslední kapitole: > Řecký Člověk v svém historickém
rozvoji« bude podán přehled všeho řeckého života od doby hrdinské až
к diadochům. B. náležílk těm historikům, kteří tvoří přímo na základě pramenů
samých, nedbajíce (a to takořka bez výjimky) dosavadní literatury předmětu,
Kulturní historie řecká po smyslu Burckhardtově je psychologie řeckého
národa, jsou dějiny řeckého ducha — také Burckhardtovi mnohem důležitější
jeví se studium stavů společnosti, jejich vlastností, její duše než sledování
událostí a osobností; v onom studiu vidí vlastní úkol dějin kulturních. Obraz
starého Řecka, jak jej Burckhardtova kniha podává, liší se naprosto od líčení
dosavadních, vyjímaje stanovisko Nietzscheovo. Ale Nietzsche byl v Basileji
žákem a přítelem Burckhardtovým; z něho mluví jistě Burckhardt. Staří
Helleni, tvrdí B., byli nešťastnější než kterýkoliv jiný národ. Hlavním ne
štěstím jejich byl městský stát, byla polisy jež představuje státní všemohoucnost ve formě nejtyranštější, jíž náleží jednotlivec úplně a ve všem, jež
je zároveň církví, a jejíž vnitřní zápasy proto mají všechnu hrůzu bojů nábo
ženských. To platí stejně o obci demokratické jako aristokratické — obojí
je Burckhardtovi protivné, Sparty děsí se takořka, u' athénské demokracie
odkrývá zajímavě její ošklivé stránky, zejména zásadu, že práce je věcí otroků.
Ostrakismus je mu vynálezem impotentní massy, chtějící se mstíti na vzácném
a vynikajícím. V neméně stinném a ostrém světle líčí B. poměry státních
obcí к sobě navzájem. Bohům řeckým chyběla svatost; byli krásní, ale nikoliv
nanejvýš moudří ani všemohoucí: za nimi tměla se věčná moira. Stát učinil
15*
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Řeka převahou nešťastným, a náboženství mu nemohlo poskytnout! útěchy.
Tak vyvinul se u Řeků světový názor úplně pessimistický. B. analysuje po
drobné tento antický pessimismus, jehož nejvyšší moudrostí je: Nebýti je
lepší než býti, a smrt je milostí bohů . . . Srv. článek S. Simchowitze v Ber
línské »Gegenwart«, č. 13. Jiné referáty uznávají zajímavost díla, ale vytýkají,
že neodpovídá již zcela nynějšímu stavu literatury.
V Brusselu počala vycházeti velmi důležitá pomůcka církevně-historická.
Biblitotheca Hagiographica Latinae antiquae ti mediae aetatis ediderunt Socii
Bollandiani. Je to soustavný přehled celé hagiografické literatury (latinské),
pokud vznikla před 16. stoletím, tištěné, ale také ještě netištěné. Roku 1898
vyšel první sešit A—Caecilia.
'Carský ruský historický spolek (»Ими. русское историческое общество«)
v Petrohradě konal dne 8. března 1899 v zimním carském paláci v Petrohradě
výroční zasedání и přítomnosti samého panovníka. Podle zprávy o činnosti
spolkové vydáno až dosud 106 velikých dílů »Сборника«, z nichž nejzajíma
vější jest díl 105, obsahující zprávy zástupců Francie při dvoře carevny
Alžběty Petrovny (1743—1745).

Carská ruská historická společnost v Petrohradě (Императорское Русс.
Историческое Общество) počala r. 1896 vydávati spis podobný německé sbírce
»Allgemeine deutsche Biografie«, »Русский БюграФическш словарь«. Myšlenka
na vydání ruského biografického slovníka vznikla již r. 1876 v historické spo
lečnosti, ale teprve po dvacíti letech mohla dojiti uskutečnění. Redakce spisu
svěřena je předsedovi Carské ruské historické společnosti A. A. Polovcovi.
Dosud vyšly dva svazky, první čítá 892, druhý 756 str. velké 8°, a obsahují
hesla »Aaron« až »Ključarev«. Ke každému článku připojeny jsou bibliografické
poznámky.
Dne 1. prosince 1898 zahájena činnost byzantsko-slovanského oddělení
při historicko-filologické fakultě Oděsské university. Předseda professor K M.
[strin (ruská filologie) vylcžil cíle a úkoly oddělení, pro jehož sídlo nejlépe
prý se Oděssa hodí svojí centrální polohou v zemích slovanských. Prof, К
A. Lavrov (slov, filologie) přednášel pak 'O vědecké, literární a politické
činnosti Františka Falackého*.

Od 13. srpna do 1. září r. 1899 (od 1. do 20. srpna podle ruského
kalendáře) konati se bude v Kyjevě 11. archaeologický sjezd. V čele stojí
známá pracovnice a mecenáška ruské archaeologie, předsedkyně Moskevské
archaeologické společnosti, hraběnka Praskovja Sergějevna Uvarován a členy
výboru jsou nejpřednější ruští archaeologové. Poněvadž však pojem archaeologie
v Rusku jest daleko širší nežli na západě, bude sjezd tento, jako již dříve,
vlastně velmi rozsáhlým shromážděním ruských i mimoruských historku. Členem
sjezdu stává se každý, kdo se přihlásí, že súčastní se prací jeho a zaplatí
4 ruble poplatku. Vynikající učenci mimoruští mohou býti zvláště povoláni. Sjezd
dělí se na 11 oddělení: 1. Oddělení starožitností pravěkých. 2.v Starožitnosti
historicko-geografické a ethnografické. 3. Památky umění. 4. Život domácí,
právnický, společenský, vojenský. 5. Starožitnosti církevní. 6. Památky jazyka
a písma. 7. Starožitnosti klassické, byzantské a západoevropské. 8. Starožitnosti
jiho- a západoslovanské. 9. Východní starožitnosti. 10. Numismatika a sfra
gistika. 11. Památky archaeografické. Při sjezdě má se konati i archaeologická výstava. Jednací jazyk jest ruský, ale učený výbor může pořádati
zvláštní shromáždění s jazykem francouzským, německým a s jazyky jižních
a západních Slovanů. Vydán i programm a návrhy předmětů přednášek a ro
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kování. Uvedeme zajímavější a nám bližší: Linničenko^ Styky Kyjevské Rusi
se západní Evropou. Florinskij, O důležitosti sestavení všeobecného programmu
sbírání a studování starožitností u všech slovanských národů, kirpičnikov,
Národní a byzan ské živly v obřadech dvora moskevského Florinskij, Sou
časný stav otázky o podvrženosti rukopisu Králodvorského. Týž, Otázka
o moravských Valaších.

Po dlouhé přestávce vyšel nový (desátý) svazek známé sbírky pramenův
dějin polských Ada Tomiciana, kde se najde též nejeden kus důležitý pro
dějiny české; přináší prameny z r. 1527-8.
Ve Varšavě počal tímto rokem redakcí Erasima Majewského vycházet!
Światowit, časopis pro archaeologii předhistorickou i dějiny počátků kultury
polské a slovanské.

Brožura dr. L. Jeřábka >Pět let činnosti« (Přednášková knihovna č 8.)
podává nám kus historie snah a pokusů o zachování staré Prahy, zejména
těch, které vycházely z »Pražského klubu«. Agitace v té příčině v poslední
době nejen nepřestala, nýbrž vzrostla: vede se hlavně schůzemi, přednáškami,
debattami a resolucemi za účastenství obecenstva ne vždy valného. Naděje
na obrat к lepšímu se však neokazuje. Za nedlouho — nebude již co za
chraňovat. Nyní visí Damoklův meč nad Staroměstskou radnicí.
První zpráva musejního spolku v Telči na Moravě na r. 1897 a 1898
přináší životopis zakladatele musea prof. Jar. Janouška, zemřelého ke konci
r. 1897 (srovn. Č. Č. H. IV. str. 69), dále seznam listin uložených v museum
(od Jana Beringra), z nichž nejstarší je z r. 1387 (při čemž chybí udání,
kde který kus je tištěn).
Na právnické fakultě české university se habilitoval dr. Karel Kadlec
pro dějiny slovanského práva.

Dne 25. dubna 1899 zemřel v Krakově Anatol Lewicki, professor ra
kouského dějepisu na tamější universitě, v 59. roce věku svého. Zesnulý ná
ležel mezi nejlepší současné historiky polské. Hlavní jeho dílo ^Powstanie
Świdrygiełły* (v Rozpravách Krakovské akademie r. 1892) svědčí o tom na
každé stránce. Je to plod mnoholetých pracných studií, jenž chcc podati
pokud možná úplný obraz poměrů polsko-litevských především v posled
ních letech vlády Vladislava Jagelly a v první době po smrti jeho, objímá
však horizont daleko širší a osvětluje zvláště řadu otázek dotýkajících se
otázky unie litevsko-polské od samých jejích počátků, na př. též poměr
Polska к řádu rytířů Německých, к říši Německé, к Čechám a v. j. К dílu
svému připravoval se Lewicki po léta studiemi archivními, jejichž plodem
bylo vzorné vydání 2. a 3. dílu *Codex epistolaris saeculi XV.* (1891 a 1894).
Této publikaci o něco dříve předeslal výborný »Index adorum saeculi decimi
quintic, jenž obsahuje krátké regesty všech známých a pro dějiny polské
důležitých listin s udáním, kde byly uveřejněny — nezbytná ta pomůcka polského
historika 15. století Lewicki byl nejprve gymnasijním učitelem v PřemyŠli,
kde působil dlouhou řadu let. Tam, vzdálen jsa velikých bibliothek, napsal
práci, která po Roepellovi znamená značný pokrok ve studiu starších dějin
polských, objasňujíc a vysvětlujíc záhadnou dotud dobu dějin polských po
smrti Boleslava Chrabrého. Jest to práce ^Mieszko JI" v Rozpravách Krak,
akad. 1876, která rázem svým podobá se pracím německým v ^Jahrbücher
des deutschen Reiches*. Do téže doby spadá malé pojednání Lewického
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o stycích českopolských: * raty slaw czeski królem Polski*^ kdež obrací se
hlavně proti pravosti základní listiny biskupství Pražského, jak ji podává
Kcsmas, a vysvětluje povýšení Vratislava za krále Českého a Polského. Práce
o Měškovi П. přinesla Lewickému r. 1882 po smrti J. Szujského, když Smolka
převzal kathedru polské historie, povolání na universitu Krakovskou. Přednášky
Lewického vyznačovaly se velmi důkladným a svědomitým studiem literatury
a příjemnou formou, vedle toho obíral se po několik let skládáním příruční
knihy dějin polských pro střední školy haličské, kde dějepis polský ode
dávna již jest zvláštním předmětem vedle dějepisu obecného. Tak vznikl
»Zarys historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych <, jehož poslední (3.)
vydání (v Krakově 1897) obsahuje i pěkný přehled dějin polských ve století 19.,
tedy poučení obzvláště o povstáních polských a o nynějším stavu Poláků.
Paedagogové vytýkají knize mnoho nedostatků didaktických, ale proti tomu
má spis ten tu výhodu, Že pcdává látky více, než pro střední Školu jest
potřebí, a jest tedy výbornou příruční knihou a pomůckou i pro historika
a vůbec pro každého.
«/. B.

V Petrohradě zemřel dne 14. dubna 1899 proslulý ředitel veřejné carské
bibliotheky a člen ruské státní rady Afanasij Fedorovič Býčkov ve věku
81 let. Až do posledních dob života svého byl stále svěží a duševně čilý.
Studia svá konal v Moskvě jakožto žák Pogodinův. Účastnil se všech literárněhistorických prací vydavatelských, které v posledních 30 letech byly v Petro
hradě podnikány. Ve veřejné bibliothece zavedl přísné řády, jež přispěly
hlavně к tomu, aby nahromaděné v ní literární poklady dány byly do pořádku.
Sám vykonal tam mravenčí práci dosti nevděčnou, uspořádav oddíl církevněslovanských rukopisů, jehož katalog vydal pak tiskem. Více viz o něm
v Č. Č. H. V. 112—13.
./. B.
V Berlíně zemřel v stáří 81 roků professor Jindřich Kiepert Kiepert
byl geograf a kartograf. S historií se práce jeho stýká v historických
atlantech. Nejznamenitější jeho dílo v té příčině jest Atlas antiquus. Kommentář к němu jest jeho Lehrbuch der alten Geographie,

Vilém Prusinovský do roku 1565.
Napsal Boh. Navrátil.
Prusinovský jest první biskup Olomoucký, jehož všecka činnost spadá
v dobu po zavření Tridentina (1565 — 1572). Jméno zahajující na Mo*
ravé řadu duchovních knížat protireformačních zasluhovalo by mono
grafie, jako potřebuje nového zpracování současník jeho v Čechách, arci
biskup Brus. Dosavadní údaje o Prusinovském spokojují se parafrasí
zpráv, které příležitostné snesli Paprocký,1) Schmidl,2) Monse3) a Mo
rawetz,4) a jež shrnul konečné Richter;5) z nich přelévaly se výpisy do
knih staršího data; novější, až na Volného6) a Gindelyho,7) buď se při
znávají, že dále nepostoupili, nebo se vyhýbají studiím archivním. Vý
jimkou jest Prasek,8} který s důrazem poukázal, kde třeba začíti, aby
bylo lze mluviti o pokroku; škoda, že jeho regesta zůstala obmezena
na enklávy moravské a Opavsko territoriálné a časově na 1. 1566 a 1568.
Dudík popsal aspoň zhruba archiválie Kroméřížské,9) ze kterých teprve
oceniti možno postavení Prusinovského v episkopátu protireformace
středoevropské. Vétší obtíže naskýtají se, ptáme-li se, jaký byl život Prusi
novského, než přijal berlu a infuli, neboť tu jsme odkázáni většinou na
zmínky nahodilé. Chudičká data o jeho vývoji až do volby za biskupa,
která potřebovala ověření, podařilo se zajistiti i rozhojniti — také ona
vysvětlí některou stránku Prusinovského již v hodnosti biskupské.
*

♦

*

Prusinovští z Vickova byli starožitným a na Moravě rozvětveným
rodem rytířským. V XVI. věku vystupují brzy za sebou v životé ve
řejném Vilém Prusinovský, nejvyšší sudí dvorský v markrabství, a o něco
později bratr jeho Přemek, podkomoří v 1. 1547 — 1561; druzí dva čle
nové rodiny, bratří Mikuláš a Filip, stáli mimo širší veřejnost.10) Slávu
rodu v době, kdy pozdější biskup Vilém dorostl již do let jinošských,
šířil po Moravě Ambrož z Ottersdorfu tiskem. Vydalť11) v Olomouci

x) Zrcadlo markrabství Moravského. Olomouc 1593. — •) Historiae Soc.
Jesu provinciae Bohemiae pars prima ... Pragae 1747. — *) Infulae doctae
Moraviae. Brunae 1779. — 4) Moraviae historia politica et ecclesiastica. Pars
III. Brunae 1787. — 5) Augustini Olomucensis episcoporum Olomucensium
Series, quam recensuit continuavit. .. Franciscus Xav. Richter. Olomucii
1831. — e) Kirchliche Topographie von Mähren. I. Abthing. I. Band. Brünn
1855. — ’) Geschichte der böhm. Brüder. Bd. II. Prag 1861. — b) Sbírka
listů postiacich . . . biskupa Viléma Prusinovského psaných léta 1568 .. .
V Opavě 1893. Kopiář listů postiacich .. . Prusinovského psaných L P. 1566 . ..
V Opavě 1894. — •) Bibliothek und Archiv im f. erz. Schlosse zu Kremsier.
Wien 1870. — i0) Archiv Český, díl XVII. [Praha 1899], 142. — w) Život
císaře Karla čtvrtého, krále Českého toho jména prvního Z starého českého
spisu vydaný léta 1555 od Ambrože z Ottersdorfu .. . Svejklady Fr. F. Pro
cházky přetištěný v Praze . .. 1791.
č. č. H. v.
16
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r, 1555 český text autobiografie Karla IV. z rukopisu, který Přemek
z Vickova na Prusinovicích choval a jímž se za návštěvy Ambrožovy
pochlubil, když proud rozhovoru donesl je až к světlé postavě otce
vlasti. Ambrož připsal toto vydání panu Přemkovi a všemu rodu Vickovskému, předeslav mu předmluvu, vyznívající přirozeně po způsobu
dedikací ve chválu rodu, v níž potomkové ozdobují se předky; ale vě
nování přece nemělo takové formy, aby nadsazovaný panegyrik zarážel.
Vydání knihy stalo se ctí pro všechen rod Prusinovských tím vzácnější,
čím řidčeji vyskýtala se jména rodů rytířských onoho období v souvi
slosti se snahami literárními.
Z téhož rodu pocházel Vilém, narodiv1) se r. 1534 z otce Mikuláše
a z matky Anny, která byla paní ze Mstěnic;2) nebyl jediný a, jak se
domnívati lze z toho, že zvolil stav duchovní, ani prvorozený syn jejich.
Vedle bratří měl jedinou sestru Alenu, jež provdána později3) za Já
chyma Zoubka ze Zdětína, podkomořího moravského, právě v čas, když
švakr jeho již biskupoval. Pokrevenské svazky doplňovalo příbuzenstvo
vzdálenější. Sestra matky Vilémovy byla manželkou pana Jiříka Horeckého; děti jejich, Petr a Ludmila,4) stály tudíž к Vilémovi v poměru
bratrance a sestřenky.
První krok z otcovského domu, o němž víme, učinil Vilém do
Vídně. Pobyt jeho tam jest jistý, ale к jiným důležitějším otázkám zůstá
váme odpověď dlužni. Dobu onoho pobytu přibližně určiti pomáhá, že
zastihl ještě ve Vídni počátky soukromého vyučování, které zahájili je
suité po příchodu Petra Canisia roku 1552 do Vídně pro žáky mimo
kollej jejich v grammatice, humaniorech a logice, a kterého se súčastnil
s krajanem svým Janem Aschermannem z Litovle.5) Při nedostatku

l) Datum toto určeno podle náhrobního nápisu v kostele jesuitském v Olo
mouci. který vrýti dala sestra jeho: ’obiit a. d. 1572, 16 kal iulii, aetatis
suae 38.’ Paprocký 1. c., f. 182. — *) Otcovo i matčino jméno uvedl v literatuře
jediný Paprocký 1. c., f. 300.’ Obojí údaj potvrzuje listina vyhotovená o tom,
že Prusinovský přijal nižší svěcení «orig. perg. v arcibiskupském archivu
v Kroměříži А, I, b. 28.), před nímž Prusinovský musil podati doklady o svém
legitimním zrození. Otcova jména vzpomíná se ještě jednou v listu Ferdi
nanda I. Vilémovi z Vídně 5. května 1560. (Registratura královská sv. 62.,
f. 317 v archivu c. k. místodržitelství v Praze). Proto lze za spolehlivou míti také
zprávu Paprockého o rodu matčině. Udání Paprockého o biskupech Olomouc
kých v XVI. věku není třeba v pochybnost bráti, neboť přejal je z poznámek,
které mu poskytl po vlastním jeho doznání Melchior Pirnes z Pirn, kanovník
při kathedrále Olomoucké již r. 1579 připomínaný. — ’) Vilém Zoubkovi z Kro
měříže 3. června 1570. (Kopiář č. 10, f. 69’ v arch. Krom.) — 4) Paprocký
1. c. — 5) Pobyt Vídenský zaznamenává stručný životopis jeho a předchůdců
v pozůstalosti kardinála Čommendone nadepsaný ’Paralipomena de vitis episcoporum Olomucensium ab a. d. 1482 usque ad a. 1571 (kopie XVI. věku
v archivu Vatikánském Arm. LXIV. 11, opsaný laskavostí dra J. ŠustyP . . .
a teneris bonarum literarum studio addictus et in aula pientissimi imperatoris
Ferdinandi versatus...’ Jana Aschermanna, který do řádu jesuitského vstoupil,
nazývá spolužákem Prusinovského Hurtado Perez, jenž jako potomní první
rektor kolleje Olomoucké, Prusinovským založené, Aschermanna osobně znal,
ve svém denníku f. 122. (Rp. dvorské knihovny ve Vídni XII. 30—13, 559).
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jiných zpráv třeba ukládati si zdrželivost o vlivu školy jesuitské na
Prusinovského. Účel toho poslání do Vidné byl nepochybně ten, aby se
připravil к zamýšlenému vstupu na universitu, tedy na studia gymnasijní
a filosofická, která by mu podala vedle věcné propaedeutiky především
znalost jazyka, bez něhož nebylo možné studium universitní.
Dvacetiletý odebral se, provázen jsa obvyklým u šlechtických hochů
praeceptorem, na vysoké školy do Vlach a dal se zapsati v Padově
5. dubna 1554 na fakultu právnickou.1) Rodina vypravila Viléma na
universitu vlašskou s patrným úmyslem, aby se zachytil ve veřejném
životě; neboť s recepcí římského práva pronikal a obecněl názor, že
mladý muž, který mohl se vykázati návštěvou Padovy, Bologně nebo
Sieny, byl považován za schopného pro nejdůležitější úkoly ve státě.
V Padově poslouchal obojí právo, jsa jmenovitě žákem Mikuláše Gratiana,2) který vykládal právo civilní. Padova poskytovala v této době
obraz universitního města, jehož pověst lákala cizince к hojné návštěvě;
Evropa střední vysílala do Padovy své syny, kteří na fakultách roze
stupovali se jako Vlachové v národy podle státní příslušnosti nebo
otčiny. ,Nationes‘ tvořily malé správní korporace: rozhodovaly většinou
hlasů o svých záležitostech, měly své představené, které si volily, a kteří
consiliarii a procuratores sluli, vedly matriky pro členy, žily po statutech
své národnosti a, což nejdůležitější, vysílaly к volbě rektorské volitele.
V Padově počítáno přes 10 národů ultramontánních jen na fakultě práv
nické, mezi nimiž natio Germana, Polona, Ungara a také národ český.3)
Prusinovský přihlásil se v úřední matrice rektorově za Čecha z Mo
ravy,4) ale při tom dal se zapsati také do matriky privátní národa ně
meckého, který v Padově počtem a tuhou organisací zaujímal postavení
čelné v životě universitním, v akademickém senátě měl jediný dva
hlasy a při volbách rektorských častěji rozhodoval. Přijetí Prusinovského
mezi Němce stalo se vlastně proti statutům národním, bylo mu později
vykládáno za úsluhu, ale provedeno bylo z příčin politických, — očekávána
výhoda pro Němce samé,—jak události potomní objasnily. Tím dostal

Spojení obou těch zpráv Prusinovskému současných nalezneme u Schmidla
1. c., 208 v řeči o biskupu Vilémovi' . . . Joanem Aschermannum, conterraneum
suum Moravum, Littovia oriundum, quod et puer secům creverat et Viennae
in scholis nostris operám studiis una dederant. . * — ł) Zápis stvrzuje
5. března 1559 Jan B. Florius, rektor. (Orig. perg. v archivu Kroměřížském.
А IV a e/5.) — 2) Gratianus vysvědčuje to 9. března 1559. (Orig. perg. tamže
А IV a ’/r) — s) Zřízení národů na školách Padovských vypsal Luschin v.
Ebengreuth A., Oesterreicher an italienischen Universitäten zur Zeit der
Reception des römischen Rechts. Wien 1886. Jej doplňuje hlavně pro filoso
fickou fakultu úvod к publikaci Rotulus et matricula d. d. iuristarum et arti
starum gymnasii Patavini a. 1592 — 3. Curantibus dre Blasio Brugi et J. Aloysio
Andrich. Patavii 1892. Polákům vítaný doplněk vydal Windakiewicz St.,
Księgi nacyi polskiej w Padwie. (Archiwum dla dziejów literatury i oświaty
w Polsce. T. VI. Také o sobě v Krakově 1888.) — 4) Wilelmum Prosinavski
á Wiczkoa Moravum, natione Boemum, dí výpis z matriky rektorovy, již
uvedený.
16*
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se Prusinovský do rozporu, jehož počátků neznáme, který se však skončil
pro Prusinovského událostí vzrušující všecku obec universitní: bylť ve
schůzi 22. dubna 1556 všeobecným snesením z národa německého vyloučen,
a jméno jeho v matrice národní škrtnuto, což pisatel v matrice odů
vodňoval zradou na Němcích.1) Pokoření takové zahnalo Prusinovského na
stranu protiněmeckou, chtél-li se vůbec účastniti života universitního.
Spojovaly se totiž jednotlivé národy zase do spolků, které proti sobě
pracovaly při volbách rektorských, jež národové vykonávali sami. A na
den 1. srpna téhož r. 1556 připadala volba nová.2) Prusinovský se
svým praeceptorem představovali jediné příslušníky národa českého podle
officielní matriky. Ale statuta Padovských škol vysokých činila od roku
1544 závislým plné požívání práv národnosti některé při volbách od té
okolnosti, že se do alba rektorova zapsali nejméně tři její příslušníci.
Chybělo-li některému národu do toho počtu, neodpadl sice hlas jeho
v akademickém senátě, přenesen však dočasné na národ jiný, plnoprávný,
který ze svého středu určil potom konsiliára pro onu ,natio supplenda1.
A tento případ naskytl se právě tehdy při národě českém;3) bylť ne
úplný, a Prusinovskému bylo se obávati, že Němci budou chtíti zastupovati
národ český. V první den volební, když se sestavovali národové, Němci
na sto hlav čítající dostavili se osobné, а к nim přidružil se také krajan
Prusinovského Wolfgang Liechtenstein z Mikulova. Strana v zápase vo
lebním proti Němcům stojící popřela v shromáždění na radu Prusinov
ského platnost hlasu Liechtenšteinova mezi Němci, za důvod uvádějíc,
že Liechtenstein jako Moravan má čítán býti к národu českému. Plán
byl příliš průhledný, aby nebyl býval poznán; znamenaloť získání hlasu
Liechtenšteinova pro český národ za řečeného stavu oprávněnost к sa
mostatnému voliteli. Spor vznesen na Padovského praefekta, který za
obec při volbách fungoval, a to stalo se kamenem úrazu pro Prusinov
ského; obec Padovská německé posluchače pro hojný jejich počet favorisovala ze všech národů nejvíce, dávajíc jim přednosti a výhody
i před vlašskými rodáky. Praefekt rozhodl, že Moravany, nehledíc к po
litické souvislosti s královstvím Českým lze na universitě počítati
к Němcům, s nimiž sousedí a jejichž jazykem tak dobře mluví jako
češtinou. Moravský utrakvismus zachránil tedy Němce již tenkráte, český
národ zůstal obmezen na Prusinovského a praeceptora jeho a neobdržel
samostatného volitele. Dne následujícího opanovala strana německá
i v tom směru, že Němci obdrželi rozhodovací právo nade všemi nationes
supplendae, supplovali i národ český, a konsiliár určený z Němců odevzdal
hlas při volbě rektora za Čechy. Porážka Prusinovského dovršena byla
ještě, když strana, s níž šel, podlehla Němcům ve výsledku volebním.

l) Luschin l c. I. Abt., 99. — *) Pro následující jsou pramenem záznamy
v němečké matrice, otištěné u Luschina I. c. 99—103. — *, Případy ty byly
také v době dřívější, že Čechové supplováni Němci. Tak uveden případ
z r. 1536 u B. Brugi-ho, La scuola padovana di diritto romano nel secolo XVI.
Padova 1888, 62.
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Následujícího léta s novými volbami nové nastaly agitace, a zase
šlo o hlas český a Prusinovského, který chtél se vymaniti z podřízeného
postavení, těžce nesa, že za něho a praeceptora jednal a mluvil v senátu
zástupce z národa německého. Prusinovský a druh jeho spojili se s ja
kýmsi Polákem, aby národ český, čítaje konečné tři členy, vystoupil ze
supplovaného mezi plnoprávné a volil konsiliára sám. Po tom místé
správy akademické toužil Prusinovský, ale i Némci hleděli opét hlas
český získati pro sebe. Za tou příčinou přiměl německý konsiliár Mo
ravana Martina Lydia, aby se dal zapsati do českého národa, a zabez
pečoval mu při tom i všechna práva v německém. Tento úskok vy
četl konsiliár z matriky národní roku minulého, když Němci, vyloučivše
Prusinovského ze svého středu, zapsali si důvěrnou, cizím tajenou di
rektivu pro všechny příští případy volební, že národ může dopustiti, aby
Moravané se zapisovali do officielní matriky rektorovy jako Čechové,
když by toho vyžadoval prospěch Němců. Kdo krok takový činil s jejich
svolením, tomu nemělo to překážeti, aby se dal zapsati také do privátní
matriky německé. Účelem takové dvojité úlohy bylo, aby Moravan
v českém národě pracoval pro Němce za slíbené výhody mezi Němci.
Tuto úlohu měl patrné hráti také Prusinovský při svém přijetí mezi
Němce, a když se do ní nevpravil, byl vyškrtnut. Případ Lydlův vy
světluje prvotné postavení Prusinovského. Lydl dal se však užiti к ta
kové úloze, a když přišlo před volbou ke konstituování národů, oslovil
Poláka veřejně po česku — ten zůstal odpověď jazykem českým
dlužen, načež byl z českého národa škrtnut, a Lydl jako konsiliár a volitel za český národ prosazen. Na český hlas počítali Vicentští, protivníci
Němců při této volbě, ale místo spojence jejich nesl к osudí český
hlas stranník německý. Úsilí Prusinovského uplatniti samostatný národ
český a v něm i sebe, selhalo tu podruhé. Ale přes to víme, že kon
siliára v Padově zastával;1) lze vysloviti domněnku obojí, že buď hned
před těmito zápasy úřadu toho dosáhl, což urychlilo potom jeho konflikt
s Němci — а к té se kloním — nebo že pustil se po dvojím marném
zápasu v třetí a v tom konečně že zvítězil.

Na prvý pohled zdá se, jakoby protivy národnostní od samého po
čátku byly vadily Prusinovskému a přivodily konflikty. Z toho výkladu
lze připustiti jen tolik, že potud sloužil národu, pokud chtél uplatniti sebe
v samostatném sboru na cizí universitě; vlastní repraesentace nutkala
к boji a tím pomáhala vážnosti národa — ale to ovšem ani se neblíží
moderní myšlence národní; při živém vědomí obsahu, jejž v pojem ná
rodnostní vkládá naše doba, nebyl by hned ponejprv vstupoval do spo
lečnosti německé. Také jeho výklad o národu českém není ideologický,
nýbrž je to pojem politicko-geografický.
S |iž citovaný výpis rektorův dí bez jakéhokoliv určení časového »nostraeque universitatis consiliaratus officio functum esse <
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Důležitější jest, jak vynikal u Prusinovského povlovně konfessijní
rys v zápasech stran. Původně octl se ve společnosti, která se sešla
v Padově z krajin, jež získal Luther učení svému; Němci byli většinou
převážnou nového vyznání, a jen zlomek z nich patřil k tém, jež akta
university Padovské nazývají ,pontificií'. Tolerance náboženská obce Padovské, kterou kurie tak nevlídným okem sledovala a také kárala, byla
neposlední příčinou návalu akademiků německých a zároveň přispívala
к okázalému vystupování jich.1) Když vypuzen byl z tohoto kruhu, šel
Prusinovský se stranou, která vystupovala jako orthodoxní, vzpírajíc se
hned poprvé, co se к ní přidal, r. 1556, uznati nově voleného proku
rátora Němců, poněvadž toho roku se nezpovídal, nepřijímal a pode
zřelý byl z kacířství. Třeba to byl jen prostředek strany zápasící při
volbě, přece označuje stanovisko, jež odpovídalo většině její. A Prusinovský, pohybuje se mezi nimi, převahou Vlachy, citramontány, sblížil
se s novými lidmi, srůstal s jejich názory, vyhledával a nalezl přátelství.
Tak byli mu druhy Tarquinio a Federigo ze známého rodu Frangipani
a Marcus Antonius Lovisinus.2) Z Padovy datuje se první styk Vilémův
s Antonínem Marií Graziani,3) pozdějším sekretářem kardinála Commendone a jeho životopiscem, který přímo u Mikuláše Gratiana bydlil4)
a přednášky jeho poslouchal jako Vilém. Na universitě poznal i Martina
Gerstmanna,5) rodem z Boleslavě ve Šlezích, jehož jako biskup zvolil
svým kancléřem. Také к vynikajícím osobám Padovy a vlašských měst
uveden byl spojenec Vlachů proti převaze německé. Ale především
důvěrně stýkal se se svým učitelem Gratianem, který mu i přátelství
své, trvající po celý čas studií universitních, nabídl.*1)
Studie Prusinovského ve Vlaších hleděla mu zajistiti rodina z pro
středků mimořádných, ale tenkráte obvyklých. Proboštství Kroměřížské
kapituly, které osazoval biskup Olomoucký, a které do roka vynášelo
100 kop míšeňských, bylo právě v ten čas uprázdněno. Strýc Vilémův
Přemek žádal r. 1556 krále Ferdinanda za přímluvu u biskupa, aby

T) Sr. o tom B. Brugi, Gli studenti Tedeschi e la s. inquisizione a Pa
dova nellaseconda metá del secolo XVI. (Atti del r. istituto Veneto discienze,
lettere ed arti. Tom. 52 [Venezia 1893—4], 1015—1033). — ') Uvedeni jsou
v rektorově výpisu z matriky jako svědkové, kteří společné studovali s Prusinovským. — 8) Graziani píše z Vidné do Padovy idibus ianuarii 1569 >. . .
ad hune conventum (do Lublině) duos legatos amplissimos viros caesar deerevit,
quorum princeps est Guillelmus Prosinoschi, episcopus olomucensis, de cuius
excellentibus animi atque ingenii ornamentis scio me tecum esse saepe locutum: est enim mihi probe cognitus, quippe ина Patavii viximus.* List celý,
který psal Graziani Mikulášovi Tomickému, otiskl Mai ve Spicilegium románům
VIII (Romae 1847), 424—430 s chybou 1568, kteréž datum к sjezdu Lublínskému nepatří. Lagomarsini, vydavatel díla Julii Pogiani Sunensis Epistolae
et orationes . .. (Romae 1762) sv. I, 200 otiskuje z listu místo uvedené také,
ale s datem správným. — 4) Graziani ve spise De seriptis invita Minerva . . .
(Florentiae 1745) II. 2—3. — *) Jungnitz J., Martin von Gerstmann Bischof
von Breslau (Breslau 1898), 15. — •) Doznává to Gratianus sám ve svém vy
svědčení. Srv. str. 207 pozn. 2.
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na proboštství sborově kapituly praesentcval Viléma k dálejšímu vytrvání
jeho na studiích. Jméno Přemkovo mélo v okolí Ferdinandově i u krále
samého nejlepší zvuk pro služby, které komoře královské konal v těžkých
finančních posicích Ferdinandových v letech 50tých; dějiny půjček mo
ravských klášterů i měst královských koruně vypsány budou v souvis
losti s jeho jménem. A také církevně politický program Ferdinandův
měl oporu v Přemkovi, jenž prostředníkem byl mezi vládou Pražskou
a stavy moravskými, upozorňuje jmenovitě syna králova, arciknížete
Ferdinanda, co lze podniknouti a v čem se uvarovati sporu se stavy.1)
Král vyhověl podkomořímu a dal jednati o tu věc s biskupem panu
Vilémovi z Rožmberka, když ho řečeného léta v prosinci vyslal za kommissaře s purkrabím Karlštejnským a Pražským na sněm do Olomouce.
Přání rodiny Prusinovské po vůli krále Ferdinanda měl biskup vyhověti pod podmínkou, že se Vilém stane knězem.2) Bylť dosud laikem.
Aby vyhověl podmínce, na níž rozhodnutím královým závisela praesentace
biskupova, к tomu učinil Vilém první krok ještě v Itálii, zřekl se stavu
světského, a tak pokus o zaopatření jeho studií rozhodoval spolu o Vi
lémově dráze životní.
Z Padovy odebral se do věčného města, spatřil roku 1558 Řím
a tehdejší jeho společnost obrozujícího se katolictví. Mladý muž musil
býti dobře doporučen, že uveden byl к biskupu Commendonovi, jenž
sám kdysi studoval v Padově. Commendone, vyhlédnutý u kurie ke
dráze diplomatické, která mu až i klobouk kardinálský vynesla, shro
mažďoval kol sebe Římskou společnost literární a některé postavy proti
reformace. Tam poznal Julia Poggia, později sekretáře kongregace kardi
nálů, ustanovených za interprety koncilu Tridentského. Toho Commen
done doporučil Prusinovskému jako obratného stilistu latinského, a s ním
zůstal Vilém ve spojení písemném ještě po odchodu z Říma.3) Okolí
Commendonovo orthodoxní, v němž shledal se ještě s Janem Cargou,
kanovníkem z Akvilejské dioecese, a Cesarem Costou, kanovníkem Maceratským, dostávalo nádech přísnější, že se v něm objevovali i členové
mladého tehdy řádu jesuitského; Prusinovský osobně se tu sešel s Ja*) Pro ocenění postavení Přemkova к předlohám korunním o půjčky a
správní akty slouží nesignovaný kus archivu c. k. místodrž. v Praze z r. 1552 a
pak zvláště registratury královské sv. 60, 61 a 62 tamže. Že ve šlechtě moravské
nebyl vždy oblíben, z jeho úředního postavení se vysvětluje. V obranu Přemkovu
vyznívá také konec předmluvy Ambrože z Ottersdorfu к řečenému vydání,
neboť s úřadem podkomořským spiat byl Ambrož, jsa Přemkovi přiděleným
prokurátorem královským.— 2) Ferdinand kommissařům z Vídně 14. listopadu
1556. (Reg. král. sv. 60, f. 69). Břežan V., Život Viléma z Rožmberka (Praha
1847), H7. Citát z listu u Wintera, Život církevní v Čechách (Praha 1895),
- I. 422 není dosti přesný. Výraz v listině slovutnému Prusinovskému z Ví
čková, strejci (Přemkovu), pojímán ve významu bratrovce. — ’) Dopis Poggiův
Prusinovskému nedatovaný, plný zdvořilosti a poklon, ale bez určitějších zpráv
otiskl Lagomarsini 1. c. I. 200—203. Vydavatel pravděpodobně klade jej do
r. 1559, když Prusinovský opouštěl konečně Řím.
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kubem Laynezem, prvním dědicem Loyolova generalátu.1) Ale nejdůle
žitější vliv pro všechen další vývoj jeho z této společnosti objevil se
přijetím první tonsury z ruky Commendonovy v chrámě sv. Sylvestra
21. prosince roku 1558 a čtyř nižších svěcení po vánocích léta po
tomního.2)
Mezitím, nevíme určité kdy, splnilo se přání strýcovo. Biskup Kuen
zachoval se po vůli králově a jmenoval Prusinovského ještě za pobytu
jeho vlašského proboštem Kroměřížským.3) Ale poněvadž proboštství to
ustanovením zakladatele kapituly Kroměřížské, biskupa Brunona,4) mělo
vždy udíleno býti kanovníku Olomuckému, vysvětlujeme si, že ve
Vlaších ještě dostalo se mu také této hodnosti při kathedrále Olomoucké.5)
S hodností však přijmouti měl Prusinovský i důchod její, poněvadž
statutárním právem kapituly Olomoucké na základě snesení6) z r. 1386
mělo se proboštství Kroměřížské udělovati pro příliš nepatrné důchody
jen kanovníkům, kteří měli praebendy při kathedrále. Taková byla sou
vislost praelatury Kroměřížské a kanonikatu stoličního, ačli pozdějšími
stanovami nebyla derogována.7) Zda však skutečně Olomoucké obročí
pro Prusinovského stalo se také hned t zv. solvens praebenda, nelze
určití, když ke kvalifikaci kanovníci statut z r. 1547 požadoval kněžství,
jehož Prusinovský neměl ještě ani r. 1559. Právo statutární šlo tu dále
než ustanovení obecného práva, spokojujícího se požadováním tonsury.
Ale Prusinovský měl v době, když se vyjednávalo, nebo snad již vyjednáno
bylo pro něho proboštství Kroměřížské a tedy i kanonikát Olomoucký,
jinou vlastnost, kterou diktoval statut přijatý r. 1501 pro sbor Olomoucký.
Byltě Prusinovský 5. dubna roku 1557 dokončil triennium kanonického
* práva, jehož žádal statut po rodáku moravském v kapitule se ucházejícím.

’) Schmidlova zpráva 1. c. 323—324 o styku s Commendonem potvrzuje se
prameny prvotnými (dopis Poggiův a listina poznámky následující), lze tudíž
také setkání s Laynezem přijímati, poněvadž o Commendonovi i jeho se
kretář poznamenal, že s jesuity spojení udržoval a je u sebe vítal. (Gratianus,
De Vita Joannis Francisci Commendoni .. . [Paříž 1669] liber I. cap. 5.) Udání
Schmidlovo o přání Prusinovského, že by vstoupil rád do řádu jesuitského,
o čemž prý jednal s Laynezem, vymýká se kontrole. Připadá nepochybně na
vrub nespolehlivé tradice řádové, kterou historiograf řádový přenesl do díla
svého. — Ä) Kardinál Virgilius Rosarius vystavil listinu o přijetí těch svěcení
Prusinovskému v Římě 28. prosince 1559. (Orig. perg. v archivu Kroměřížském
A, I, b. 28). — 3) Volný 1. c Bd. IL, 93 připomíná jej proboštem roku 1559,
cituje к tomu kopiář Kroměřížský Lit. N, f. 309, ale, kdy byl jmenován,
z toho neplyne. — Kobliha A, Urkundensammlung betreffend die Privilegien
und Rechte des .. . Metropolitankapitels zu Olmütz . . . Olmütz 1890, 59. —
4) V listině rektora Padovského 5. března 1559 jmenuje se Olomouckým
kanovníkem. — e) Kobliha I. c , 60. — ’) Statuta kapitulní nejsou všecka
dosud vydána. Jsme odkázáni do válek husitských jen na CDM, a pro dobu
pozdější, v níž vývoj pokračoval, na několik výtahů u Volného 1. c. 1.181—182,
které nemají nad to distinkcí nutných pro právo kanonické. Sr. Hinschius,
Das Kirchenrecht... (Berlin 1878) II. 49 -161. Kanonistovi nepostačí ani údaje
námi uvedené, ale bez znalosti plného obsahu statutů nelze dáti odpovědi
uspokojivější.
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Moravané odnesli z ustanovení r. 1501 aspoň tu výhodu, že jim stačil
prosté tříletý pobyt na některém vysokém učení západoevropském,
kdežto ti, kdo nebyli z dioecese Olomoucké, předkládati méli nékterý grad
akademický. Prusinovský slevy z gradu povolené Moravanům využil,
neboť opustil Padovu sice s absolutoriem universitním, provázeným rek
torovou chválou, strnulou ve formách dávno nepravdivých a pořád
opakovaných, a s vysvědčením frekventačním, které mu vystavil učitel
a přítel jeho, ale zkouškám žádným se nepodrobil.
Doba jeho vlašského pobytu byla pětiletá; ze společnosti, kterou
opouštěl, přinesl si tonsuru a smýšlení karakterisované osobností Commendonovou. A přece vrátil se na Moravu, nejta knězem; od nižších
svěcení, které z ruky vlašské přijal, neučinil kroku dalšího a vrátil se
v ovzduší, v němž z příbuzenstva pronikal hlas,1) aby sešel z dráhy,
ke které už důchodem Kroměřížského proboštství byl vázán. Nerozhodný
stav nebylo lze na dlouho udržovati, jmenovitě když se dostavila touha
po stkvělejším postavení mezi duchovenstvem moravským. Nová vyhlídka
urychlovala rozhodnutí.
Jako probošt Kroméřížský obrátil se r. 1560 ke králi Ferdinandovi,
aby svolením královým zjednáno mu bylo koadjutorství probošta Brněn
ského. V prosbě své projevil konečně ochotu, že chce stati se knězem.
Nebylo pochybnosti, jak přijme král žádost Vilémovu; poměr jeho v celé
minulosti к rodině а к Vilémovi samotnému dával tušiti výsledek. Zá
roveň naskýtala se Ferdinandovi příležitost zasáhnouti do samosprávného
sboru, jakým byla kapitula. Kanovníci Brněnští užívali své samostatnosti
do té míry, že mnozí kanovnictví sice drželi, ale buď od několika let
residenci opustili aneb vůbec ode dne, kdy se jim kanonikatu dostalo,,
v kapitule se neukázali. Tak se stalo, že r. 1556 jen čtyři kanovníci
při kostele Svatopetrském žili, ale takoví, že život jejich byl málo pří
kladný, a když probošt je chtěl přidržovati к povinnostem, domluv
nedbali; sestárlý a chorý probošt Mikuláš Chyba z Kováčova ztrácel
vládu z rukou svých, což král pozoroval.2)
Králi nebylo lhostejno, kdo by po Chyboví proboštství zdědil, po
něvadž od kapitul moravských čas od času potřeboval půjček peněžních,
které ony povolovaly ochotněji, když skládaly se z lidí králi bližších; chtěl
viděti také v čele sboru Brněnského ruku silnější a osobnost sobě od
danou. Byl tedy ochoten vyhověti podruhé Vilémovi, ale napřed do
tazoval se ordinariátu Olomouckého, může-li Prusinovský, drže již proboštství
jedno, přijíti současně koadjutorát druhého — hodnost, kterou otvírala

!) Uvedená »Paralipomena< dějí ... >in patriam rediens nequiquam repugnante quodam propinquorum seculari consilio secularem státům repudiens
sacris est iniciatus.. .< — 2) Stav kapituly v této době lze sledovati z 60.
svazku královské registratury (arch, místodržit.) a z listů posílacích z let
1554-56, svazku to původně také královské registratury, který octl se v rukou
konventu augustiniánského u sv. Václava na Novém městě Pražském a odtud
chován jest v Pražské knihovně universitní XVII. A. 27.
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se mu vyhlídka v následnictví proboštovo.1) Biskup Marek Kuen po
výstupech, které se udály v Olomouci v letech dvou právé minulých,2)
hleděl smiřovati krále, kde mohl, a objasnil Ferdinandovi stanovisko
praxe církevní pro Prusinovského nejpříznivěji: proboštství Kroměřížské
není benefícium curatum, a v Brně proboštem muž neduživý, nebude
tedy spojení dvou těch hodností v jediné osobě překážeti právu du
chovnímu. Král po tomto výkladu svolil, aby Prusinovský Brněnským
proboštem byl v koadjutorství uveden.3)
Prozatím vyzískal Prusinovský, co bylo v kapitulách moravských
v okamžité situaci vůbec dosažitelné — patřilť současně do všech tří.
Protekce příbuzenstva a přízeň dvora vynesla jej v krátké době v po
předí, a z obojího chtěla těžiti i kapitula Olomoucká, která pro poměr
Prusinovského ke králi a také pro osobní postavení Vilémovo mezi kapituláři zvolila jej svým mluvčím na stupních trůnu roku 1560. Bylť
Ferdinand dlužníkem kapituly Olomoucké jako jiných duchovních a klá
šterů od let; naposled roku 1558 požádal kapitulu o novou půjčku
10.000 zl. mor., jak udával, к výplatě knížectví Zaháňského. Kapitula
zdráhala se, ale konečné, když hroženo jí v krajním případě prodejem
statků kapitulních, donucena byla zjednati mu 8000 zl., které král sliboval
splatiti do čtyř let z důchodu panství Špilberského. Když však v letech
následujících hejtmanu Špilberskému Petru Kurkovi důchody na splátky
nestačily, a kapituly docházely sotva úroky z půjčky, vyslala Prusinov
ského v té věci do Vídně. Ale on u krále nepořídil, a král poslal ka
pitule odpověď podrážděnou, odkazuje ji až na prodej panství korunního.4)
Jediný výsledek z Vídenského poslání Vilémova byl revers, kterým Fer
dinand se přiznal ke svému závazku.5)
S králem jednal Prusinovský potom ještě několikrát v záležitostech
vlastních. Stalť se po smrti otcově spolumajitelem jmění jeho s bratry
svými, a tu bylo mu rovnati pohledávky za otcem pozůstalé i spolu
říditi správu statků zděděných. Obracel se v tom na komoru, a dvakráte
upozorňoval ho zase král na zaplacení a dodržení pořadu práva.6)
Roku 1562 uprázdnilo se proboštství Litoměřické volbou probošta
Kašpara za biskupa Vratislavského. Kollátorem proboštství byl král sám
a udělil je recessem 1. října 1562 Vilémovi. Ale shrnutí tří hod
ností v téže osobě, jež rozhojniti měla čtvrtá, zaráželo Ferdinanda, který
v kapitulách moravských vystupoval proti kumulaci nařízeními, v nichž
mluvil důvody práva církevního, povinností residenční. Odtud zněl recess
*) Ferdinand Kuenovi z Vídně 4. dubna 1560. (Reg. král. 62, f. 234).—
*) Dudik B., Ohnützer Sammel-Chronik, 23—29 (Mährische und schlesiche
Chroniken, herausgegeben von Chr. ď Elvert. Brünn 1861). — s) Ferdinand
Kuenovi z Vídně 3. května 1560. (Reg. král. 1. c. f. 247—248.) — 4) Fer
dinand kapitule z Vídně 3. května 1560. (Tamže, f. 247’). — л) Kobliha 1. c.
17—18. — ®) Ferdinand Prusinovskému z Vídně 5. května 1560 а 26 dubna
1561. (Reg. král. sv. 62., f. 317 а 415’). Arcikníže Ferdinand otci z Prahy
9. dubna 1561. (Reg. král. sv. 72, f. 97’.)
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současné, aby se Vilém vzdal proboštství Kroméřížského a hodnosti
Brněnské; toliko o kanonikátu Olomouckém ponecháno novému proboštu
na vůli, chce-li se ho vzdáti či nadále držeti. A přece i po tomto
recessu Vilém vzdal se toliko proboštství Kroméřížského a v Brně
zůstal.1)
Svolení královo, aby Prusinovský podržeti mohl kanonikát ve sboru
kapituly kathedrální, která ze svého středu volila si biskupa, prozrazuje
samo, kam směřoval Ferdinand, a že ani Prusinovský nepovažoval jme
nování do Litoměřic za konečný cíl, zvláště když dva z jeho před
chůdců byli za Ferdinanda z Litoměřic povoláni к vyšším hodnostem.
Prusinovský rozhodl se bez bojů setrvati ve sboru, který mu pojišťoval
aktivní i passivní právo volební a udržoval vyhlídku na biskupství silné
finančně i politicky. V Olomouci zůstal Vilém i po novém svém jmeno
vání a byl tam také 30. listopadu na proboštství Litoměřické installován.2)
Po dvou letech zemřel příznivec Prusinovského Ferdinand a za ním
brzy i biskup Olomoucký, Marek Kuen. Dne 5. února 1565 osiřelo bi
skupství, a přišel okamžik nové volby. Kapitula Olomoucká skládala se
tehdy z 18 členů к volbě oprávněných. Prusinovský byl z nejmladších
a patřil, užijeme-li terminologie doby, mezi nobilisty ve sboru, v němž
převahu velkou měli členové rodu prostého. К volbě první přípravu
učinila kapitula dne 5. března, že po mnohých předchozích úradách
se snesli na volebních kapitulacích, které nové zvolenému biskupovi měly
býti direktivou u vedení dioecese, a jejichž část velká nové době a po
měrům vyvinuvším se zatím za biskupování Kuenova byla přiméřená. Od ka
pitulací dne třetího, jenž byl 9. březen, šlo se к volebnímu osudí; volba ko
nána po starém zvyku při kathedrále skrutiniem. Nejsme zpraveni o agiRecess datován z hradu Pražského. (Reg. král. 65, f. 155'-156.) Frind
(Kirchengeschichte Böhmens IV. 182) uvádí Kašpara proboštem v Litoměřicích
až do r. 1565, odvolávaje se na Bretfelda (Umriss einer kurzen Geschichte
des Leitmeritzer Bisthums, 1811), který však Prusinovského správné uvádí
mezi probošty od r. 1562. Prusinovský přijal proboštství a vzdal se ho teprve
po zvolení za biskupa ; po něm udělil je král Maximilian 1565 dvorskému
kazateli Sittardovi. (Kopiář O, str. 24—25 v archivu Kroméřížském). Kdy
v Brně z koadjutorství stalo se proboštství, nelze určiti. Volný 1. c. Abt. II.
Bd. I, 47 uvádí, že Mikuláš Chyba zemřel 1560 nebo zase teprve 1562, ale
při tom jmenuje Prusinovského proboštem k r. 1561, a zase Abt. I. Bd. II.
93, к roku 1563. Nejistota jakás byla v době Prusinovského již o ho
dnosti jeho v Brně, poněvadž recess mluví o tom, aby se Prusinovský
vzdal proboštství neb kanovnictví v Brně. Že proboštství Brněnské i po vy
dání recessu podržel, o tom zprávy jisté jsou u Steinbacha O., Diplomatische
Sammlung historischer Merkwürdigkeiten aus dem Archive des gräflichen
Cistercienserstifts Saar in Mähren (Prag 1793) I 102, kde se připomíná r. 1564
proboštem v Brně, a notář kapituly Olomoucké ve volebních kapitulacích,
o nichž níže, jmenuje ho r. 1565 proboštem u sv. Petra. Kroměřížské pro
boštství, kterého se vzdal, podědil Florian Mach podle týchž kapitulaci. —
s) Dudik B., Geschichte des Benediktiner-Stiftes Raygern (Wien 1868j II, 79
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tacích volebních, ale výsledek k nim ukazuje. Ze shromáždění volitelů,
v němž byli mužové staří, doktoři theologie, práv a magistři svobod
ných umění, vyšel z kaple sv. Anny, všemi hlasy jsa zvolen, kandidát ’)
theologie a protonotář papežský Vilém Prusinovský z Vickova.

К poměru císaře Rudolfa II. к arciknížeti Matyáši.
Napsal Václav Kratochvíl.

2. Arcikníže Matyáš uchází se u cis. Rudolfa o správu Slezska
a zástavu knížetství Opolsko-ratiborského.
Každý ze způsobů, kterými se opatřovali mladší princové, měl za
určitých okolností stinné stránky. Z údělných knížat stávali se snadno sou
peři knížete panujícího; rozdělením panství mezi bratry tříštilo se dědictví;
nedílné dědictví potomků pod vrchní správou seniorovou bylo pro 16. sto
letí již zastaralé; konečně prvorozenství s vyměřením apanáží předpo
kládalo bohatý majetek panující rodiny nebo alespoň řádnou správu
rodinných a osobních příjmů vladařových. Této hlavní podmínky, řád
ného hospodářství, však hned od počátku vlády Rudolfovy nebylo.
Peněžní nesnáze byly příčinou, že bratří Rudolfovi nikdy nebyli ve smyslu
dílčí smlouvy uspokojeni, způsobily ono stálé měnění úřadův a životních
úkolů jejich a zajisté zavinily z velké části pochybené podniky dvou
z nich, Maxmiliána v Polsku a Matyáše v Nizozemí.
Ve spojení se stavy brabantskými vydal se arcikníže Matyáš do
Nizozemí bez svolení Rudolfova. Císař, jak se z vydaných zpráv papež
ských nunciů dozvídáme, zanášel se současně plánem získati Matyáši
jeden ze stolců arcibiskupských v Říši, přes nechuť jeho к duchovnímu
povolání.2) Avšak, jako byly úmysly císařovy zmařeny povýšením Gerharda
Truchsesa na arcibiskupství Kolínské (1577 v prosinci), tak skončilo
se generální vladařství a gubernátorství Matyášovo v Nizozemí vzdáním
a návratem arciknížete z Brusselu r. 1581.
Z Hurterových déjin Ferdinanda II. vysvítá,3) že se arcikníže
Matyáš brzo po návratu svém obrátil na císaře s prosbou, aby mu
svěřil nějaké »správcovství zemské«. Ve spisku Fischerovu o smlouvě
z r. 1573 nalézáme bližší udání o přání Matyášovu: Fischer cituje dopis
Matyášův strýci Ferdinandu Tyrolskému z července 1585 s prosbou o pří-

*) Orig. perg. volebních kapitulací v kapitulním archivu v Olomouci
BTb ii/l byl mi nedostupný; musil jsem se spokojiti moderním opisem
v archivu Kroměřížském А IV a 8/r — £) Nuntiaturberichte aus Deutschland
1572—1585. I. Berlin 1892, str. 29, 70, 200. — s) Ferd. II. V. 59.
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mluvu u císaře, aby .mu byla svěřena »slezská administrace«.1) O zá
měru Matyášovu, zjednat si posici v zemích českých v letech 1583 až
1585, zachovala se podrobná korrespondence jeho s císařem.2) V průběhu
jednání dotkli se oba některých státoprávních otázek od věku v zemích
českých sporných. S tohoto stanoviska vylíčíme jednání o tuto slezskou
administraci.
Začátek jednání učinil arcikníže Matyáš v letních měsících r. 1582,
kdy císař dlel v Říši.3) V konceptech odpovědi císařské, které nejsou
datovány, slibuje císař, že žádost Matyášovu vyřídí až po šťastném
návratu do Čech. Bezprostředně před návratem předložil mu arcikníže
memoriál, aby mu připomenul slib. Na dorsu tohoto memoriálu čte se
přípisek v tajné radě učiněný, z něhož vysvítá, že byl předmětem úrad
tajné rady 14. ledna 1583. Z něho také poprvé čteme podrobný obsah
žádosti Matyášovy.
Žádal, aby mu předně byla svěřena správa vrchního hejtmanství
ve Slezsku a za druhé bylo dáno v zástavu knížetství Opolské a Rati
bořské. Považoval tuto milost za vhodný prostředek, aby byl vybaven
z finanční tísně, a poukazoval, jak jest arciknížatům obtížno žiti v stálé
nejistotě: deputát z Rakous císař sice v brzku upraví, leč zbývá ještě
dvacet tisíc každému z arciknížat, které nejsou nikde ani pojištěny ani
vykázány.
V této době mělo býti také splněno ustanovení bratrské smlouvy
z r. 1578, kterým se císař zavázal, že deputát po roce 1581 zkapitalisuje. Mínil tudíž arcikníže, že zástavou obou knížetství bude císař této
povinnosti prost. Leč tak jednoduchá úprava přece nebyla, a sice proto,
že statky knížetství Opolského a Ratibořského byly již většinou zasta
veny, a z nezastavených plynulo do komory královské, podle informace
arciknížecí, pouze ročních šest tisíc zlatých. Byl by tedy býval arcikníže
velice zkrácen na svých příjmech; proto navrhoval, aby věřitelé, kteří
byli na Ratiboru pojištěni, byli spokojeni jinde. К podobné finanční
operaci naskytovala se právě příležitost, poněvadž císař měl tehdy
v úmyslu vybaviti ze zástavy páně Opersdorfovy panství Kozel a Horní
Hlohov; na tato panství měly býti přeneseny pohledávky věřitelů Rati
bořských, čímž by se i arciknížeti zvýšil příjem ze zástavy, i císař by
byl zbaven rozpaků, kde hledati nového pramene k uspokojení arci
knížete.4)

’) »Noch im Juli 1585 bat er dringend seinen Oheim Ferdinand von Tirol,
ihm durch seine Vermittlung beim Kaiser die »schlesische administration«
zu verschaffen, da er »unter den Vettern und Gebruedern . .. allein u. überich,
so noch unversorgt u. mit nichte versehen« ; Fischer, Die Erbtheilung I. c.
str. 19. — *) Korrespondence, v konceptech tajné a korunní rady a v origi
nálech dopisů arciknížecích, obsahující 38 kusů, jest v stát, archivu ve Vídni.
— s) Podle registratury říšské kanceláře byl císař v AugŠpurku od 29. Čer
vence do 28. září. — 4) Arcikníže vykládá v memoriálu návrh svůj doslovně
takto: »Weil ich dann der tröstlichen Zuversicht bin, E. Mt u. L. werden auf
mein gehorsambes suechen u. begern, mir mit der schlesischen administration
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K projednávání podrobností tohoto návrhu zatím nedošlo. Vyskytla
se totiž nejprve různost v názoru, jakým způsobem se má v jednání
pokračovat!. Po mínění tajné rady »nezbývalo císaři, než o záležitosti
radu vžiti se zemskými úředníky koruny České«.1) Arciknížeti bylo spolu
působení korunní rady české proti mysli; tušil, že nebude příznivá jeho
žádosti, a hleděl císaře odvrátit od úmyslu odevzdávat! žádost nejv. úřed
níkům aneb dokonce stavům českým к úřadě. Předkládal císaři »poslušné
a bratrsky, že JMC. má důležitou a velikou příčinu, aby si v podobných
případech zachoval svou svrchovanost a volnou disposici, jako předešlí
králové«.2) Předchůdci ze svobodného rozhodování a z vlastní moci nejen
bratry, ale i cizí činili vrchními hejtmany v Slezsku: tak císař Albrecht
markrabí Braniborského Albrechta a král Vladislav bratra svého vévodu
Sigmunda. Bylo-li to tehdy právem, tím více sluší právo to Rudolfovi,
poněvadž tuto ne »o bratra voleného krále« jde, nýbrž o bratra
»rozeného krále« a zároveň syna dřívějšího a vnuka zmíněného krále
Vladislava.
Arcikníže, či spíše rádci jeho, hravě a optimisticky odstraňovali
všechny překážky plánu; předpokládali na příklad, že biskup Vratislavský
ochotně přepustí arciknížeti, bratru královu, úřad vrchního hejtmana, že
nespatří v odstoupení žádného pokoření, naopak bude povděčen, bude-li
se moci oddati svému duchovnímu povolání. O stavech slezských opět
měli zprávy, že ničeho vřeleji si nepřejí, než míti hlavou jednoho z arci
knížat.
Než hlavní část argumentace rádců Matyášových, která měla vzbuditi
interess monarchický, minula se s účinkem. Odpověď císařská, jak v tajné
radé byla koncipována, odmítla návrh memoriálu dosti příkře slovy: »že
by JMC. mohla ve věcech dotčené administrace jakožto král Český a jure

gnedig und bruederlich wilfaren, so hab E. Mt u. L. daneben gehorsamblich
bitten wollen, mir die beeden fürstenthumbe Oppl und Rattibor pfandtweiss
dergestalt zu verwilligen, das ich entgegen, so viel die pfandtsumma ausstragen
wierdt, an den viermalhundert tausendt gulden, damit E. Mt u. L. laut
bruederliches Vertrags die zweinzig tausend gulden abzulösen bevorsteet,
abgheen zu lassen schuldig sein soll. Demnach aber das einkumben, sovil
darvon der zeit von den unverpfendten güettern in die earner järlich geraicht
wierdt, nit über sechs tausent gulden austragen soll, u. E. Mt u. L. Kossel
u. Oberglogau von dem von Opperstorff abzulösen bevorsteet, so künde als
dann sowoll mit den gläubigem, so auf Ratibor verwiesseu, meines verhoffens
gelegenheit gesuecht werden, das ohn E. Mt u. L. sundern entgeldt dieselben
abgeledigt u. mir umb die Übermass pro rata auch eingeraumbt werden
möchten«. — *) >... das es nit wol können umbgangen werden, diesach mit der
cron Behaimb landtofficiern zu berathschlagen.« (Kone, bez data v stat, arch.) —
2) »Und will nit zweiflen, sy (t. j. nejv. úředníci) werden sich bey diesem nach
E. Mt u. L. gnedigistem willen am meisten richten; jedoch do sy dem zuwider
sein, oder die sach auf die stendt der cron Behaimb wurden weisen wollen,
eracht ich gehorsamblich u. bruederlich, das E. Mt u. L. erhebliche u. grosse
ursach haben, sich, sowoll als vorgehende Künig von Behaimb, bei ierer
hocheit u. freien disposition in dergleichen fällen handt zu haben.« (Z me
moriálu Matyášova dd° 14. ledna 1583. — orig.)
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regio ze své moci, bez dalších rad a spolupůsobení, jednati, takový výklad
a co by mohlo být aneb nemohlo, ponechává JMC. v jeho váze a se
své strany na tom trvá, že sotva mohl jinak, než uraditi se o věci se
zemskými úředníky koruny České«.1) Tajná rada zavrhla stanovisko
arciknížecí a slíbila mu, že císař dříve, než odevzdá otázku korunní radě,
půdu pro žádost připraví, čímž patrně narážela na osobní účinkování na
jednotlivé členy korunní rady.
Arcikníže považoval asi důvody tajné rady za vytáčku, za kterou
tušil nechuť k celému plánu, i pokud se tkne obsahu. Nedal se prozatím
s ní v polemiku, nýbrž žádal 3. února 1583, aby mu císař dal ujištění,
>že mu při nejbližší příležitosti vyhoví, pokud sám za sebe, jakožto
král Český, jest oprávněn« .2) Tím mínil, že jest proti neochotě in merito
uchráněn, ať má neochota ta původ v nepřízni císařově či ministrů.
Toho ujištění arcikníže neobdržel, a postup vyjednávání císařova
také nebyl tak rychlý, jak arcikníže očekával; musil dokonce ještě
v červnu (1583) císaře upomínať — čemuž se dříve vzpíral — aby
korunní radu k dobrozdání vyzval. Přičinění tajných rad konečně u členů
korunní rady, aby je k návrhu Matyášovu naklonili, nebylo buď dosti
úsilné, anebo bylo vůbec marné.
Dobrozdání korunní rady, německy psané s obvyklým tehdy latin
ským eschatokolem ex consilio dominorum officialium et consiliariorum
regni Bohemiae, jest datováno 24. října 1584 a zní nepříznivě.3) Sta
novisko její zásadně odporuje i žádosti o udělení vrchního hejtmanství
i o zastavení knížetství slezských.
Proti odevzdání správy vrchního hejtmanství arciknížeti mluví prý
práva knížat a stavů slezských, kteří >v zemském a hlavním privilegiu
krále Vladislava«, kteréž potvrdili všichni posavadní králové, mají záruku,
že vrchním hejtmanem v Šlezích nikdo nebude jmenován, leč některý
z knížat slezských. Král sice může osazovati hejtmanství a fojtství v dě
dičných knížetstvích (slezských) a v obojí Lužici rodilými Čechy, hlavně
z panského stavu, leč slezská knížata a stavové do poslední doby si
výsadu svou skutečně obhájili.
Knížetství Opoli a Ratiboř jsou také chráněna proti zástavám pri
vilegiem královským. Výsada těch spočívá v ustanovení, že král Český,
jakožto nejvyšší kníže slezské, jest povinen obojí knížetství míti ve
vlastní správě a nijakým spůsobem jich nescizovati. Z této příčiny

»Das aber SFDt der mainung ist, Ir Kay. Mt könnte, was die berürte
administration antrift, als Khünig zu Behaimb u. iure regio wol für sich
selbst, one weitern rath und zuthuen, handlen, solches und was also sein
könne oder nit, lassen JMt auf ihm selbst beruhen u. halten ires theils
nochmaln darfür, dass es nit wol könne umbgangen werden, die sach mit
der cron Behaimb landtofficiern zu beratschlagen.« (Koncept.) — 2) »So bitt
E. Mt u. L. ich gehorsamblich u. brüederhch, sy geruehen sich gegen mir
dahin mit gnaden zuerklern, das E. Mt u. L., soviell sy für sich selbst, als
König von Böhaimb dessen befuegt sein, mich darzue khumben lassen u. befürdern wolten u. solchs mit ehister gelegnhait.« — 3) V stát, arch., kopie.
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zmařilo se za času krále Ferdinanda I. vyjednávání markrabí Jiřího
Krnovského, syna markrabí Jiřího Fridricha, o zástavu oněch knížetství.
Rovněž žádal kdys arcikníže Ferdinand, aby byl se značným požadavkem
svým spokojen na Opoli a Ratiboři, a přes to, že se zavazoval plniti
všechny povinnosti, které ostatním^ knížatům slezským sluší, přec nejvyšším úředníkům tehdy svědomí přikázalo, aby neradili к tomu, právě
vzhledem к privilegiu opolských. Knížata a stavové slezští také se opřeli,
a arcikníže Ferdinand musil být uspokojen jinou cestou.
Ku konci dobrozdání dokládají nejv. úředníci, kterak jsou úředním
svědomím nuceni к zamítavému názoru, v čemž spočívá jakýsi druh
omluvy. Zajímavější jest, že tuto ve spojení s votem i kompetenci svou
к němu motivují, a sice těmito slovy: ». . . poněvadž knížata a stavové
slezští se připojili ku koruně České dobrovolně z lásky a přátelství a
v ní právě tak inkorporováni jsou jako Morava a obojí Lužice, nemohou
nejvyšší úředníci jinak radit, než jak razeno bylo v dřívějších případech,
а УМС. jakožto panující král Český i oni nejv. úředníci a raddy i se
stavy koruny České jsou povinni hájiti a chrániti knížata a stavy Horních
a Dolních Slezl při jejich i království Českého privilegiích.*
Věta tato není nic jiného, než polemika s absolutistickou theorií
Matyášových rádců; tito sice dobře rozlišovali, že šlo v příčině zá
stavy knížetství (podle jejich mínění) >o věc komorní«, kdežto v příčině
správy vrchního hejtmanství >o věc zemskou«, a přece tvrdili, že tento
kráte má císař »z uvedených příkladů a z mnohých ještě dokumentů,
které by snadno bylo uvésti, regiam et liberam dispositionem«.1) Nej
vyšší úředníci rozvíjejí tu pravý opak názoru Matyášova, a to, ač koncisné, přec s hlediskem širokým: na základě inkorporace, na základě
státního svazku všech zemí koruny České podávají své dobré zdání,
jim jakožto orgánu tohoto státního svazku přísluší vedle krále a stavů
českých povinnost, hájiti Slezanů při jich privilegiích; konečně privilegia
stavů slezských jsou podle nich i privilegiemi království Českého.
Tato polemika vrhá poněkud světlo na ústavní posici korunní rady.
Ze zmíněnou povinnost korunní rady můžeme zaměnit s methodologického stanoviska jiným slovem, t. j. právem korunní rady^ o tom
nebude sporu. Jest povinna vůči králi, jakožto sbor jeho poradní, upozorňovati na práva koruny, obhajovati zájmy koruny a vůči komukoliv
třetímu jest oprávněna hájiti těch práv. Tak, tuším, dlužno vyložiti zá
věrečný passus dobrozdání. Sféra povinnosti tu v jedno spadá se sférou
oprávněnosti. Další důsledky vyvozovat! jest dovoleno jen s šetřením
!) O zástavě praví Matyáš 3. února 1583: »So dann E. Mi u. L. mit
verpfendung derselben cammerguetter gegen meniglich frey, diess auch kein
landt — sounder ain camersach ist, so Zweifel ich nit...«; o oprávněnosti
královské v příčině hejtmanství v témž spise: »Und ob ich woli nochmalln
darfür halt, das E. M. u. L. aus eingefuerten exemplen u. vili andern meren
documentis, so beizubringen wären, regiam et liberam dispositionem disfalls
haben, so wil mir doch...«.
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opatrnosti, chceme-li se vyvarovat chyby, v kterou snadno upadá, kdo
jest nucen formulovat tehdejší názory výrazy nám bližšími. Jest otázka
totiž, zdali korunní rada sféru své oprávněnosti nejen vůči třetímu komus,
ale i vůči králi uplatňovala, či zda nastoupila v právo své teprve, byla-li
o hlas tázána; jinak řečeno, zda byl král vázán vyžádati si v určitém
státním jednání dobrozdání korunní rady. Abychom dopověděli myšlenku,
byla by korunní rada podle toho ústavní institucí obmezující moc krá
lovskou.
Rádcové arciknížecí přímo upírali, že by král byl povinen nejvyšší
úředníky na radu bráti. Proti absolutistické theorii o neobmezeném právu
králově postavila korunní rada povinnost svou k obhajování koruny; důraz,
který na svou povinnost klade, má jen tehdy smysl, když involvovala
povinnost její povinnost královu vyslechnout její mínění. Tajná rada ne
odporuje korunní radě, naopak i v theorii i skutkem s ní souhlasí. Jestliže
vzhledem k theorii arciknížecí namítá, že >neví, jak by mohl král povoliti žádosti tentokráte ze své moci, bez jejich (nejv. úředníků) pomoci
a rady, kteří při tom jsou předně intcressováni«,1) jest to přece přiznání,
že král jest povinen, dříve než rozhodne, slyšet korunní radu. Byla si
vědoma, že by theorie absolutistická narazila.na odpor korunní rady;
jen z toho vědomí vyslovuje obavu, »že by jiná cesta (t. j. obejití ko
runní rady, kterou stále arcikníže odporučoval) způsobila ještě větší
nesnáze«.2) Že stavové na sněmu shromáždění obmezovali moc králov
skou v několika státních výkonech, nepotřebuje výkladu; tuto však
jde o korunní radu, o poradní sbor královský, který zvykli jsme po
vazovali za bezvolný nástroj absolutní moci panovničí, a tu spatřujeme,
kterak si arroguje určitá práva při vykonávání moci panovničí vedle
krále a stavů, a to se souhlasem královým a tajné rady. Není pochyby,
že stavovský původ její dal jí k tomu i legitimaci, a je-li dovoleno říci,
i odvahy; jestliže děkuje vůli a milosti královské za svou existenci, dě
kuje stavům, jakožto představitel jejich, za váhu svých návrhů a podklad
svých práv.
Jiná jest otázka, je-li dovoleno případ náš generalisovat: lze vztahovati arrogaci nejvyšších úředníků na všechny státní akty ? Nutno
vzpomenout, že jde tuto o určitý případ, jehož rozsah jest vyměřen

’) »Dieweil aber E. L. auf vorigem irem begern verharrt u. die sach
weiter treibt, so kann ich nit umbgehn dieselb nochmaln (da es E. L. also
begert) an bemelte landtofficier zu pringen, sintemal ich nit befinden kanni
dass ich diss orts für mich selbst u. äusser deren zuthun u. raths, so darbe,
fürnemblich interessirt, ichts bewilligen können.« Rudolf Matyáši 14. srp. 1584.
— 2) »Dass aber E. L. es nochmaln darfür halten, da ich meines khüniglichen
rechtens mich gepraucht hette, dass die eingefallne difficulteten wurden verpliben sein, hat es die gelegenhait, dass ich nit finden können, wie solche
handlung auf einen andern weeg, als beschehen, angestellt werden mögen ;
derwegen ich dann noch demselben weeg ferner nachzugehn nit wol hierumb
kann, sonder die beisorg trage, dass äusser dessen sich weit grössere beschwerlichaiten erzaigen wurden...«. Rudolf Matyáši 27. ledna 1584.
č. č. н. v.
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určitým privilegiem zemským, a nikoliv statutem nějakým o pravomoci
korunní rady. Zatím se spokojujem vytčením případu význačného;
jiné a podobné bude třeba vyšetřiti.
Mezitím vleklo se jednání o meritum žádosti. Dříve než bylo vy
praveno dobrozdání korunní rady, domlouval se o né arcikníže dopisem
císaři, který se nezachoval, ale na jehož základě císař 30. října vyzval
korunní radu, aby podala nové votum. Korunní rada sepsala je 4. listo
padu (1583) a setrvala na svém, podotekši pouze, »poněvadž v mi
nulém, oddaném a poctivém zdání doporučili odmítnutí obou žádostí
z dobrých důvodů a podle svědomí, nepochybují, že JMC. bude s nimi
milostivé spokojen, poněvadž tak velela JMC. i jejich povinnost a Jeho
knížecí Milost také je omluví, jakožto rozumný pán<. Připojili к dří
vějším důvodům ten nový, že korunní statky v Opolsku a Ratiborsku
tak jsou zatíženy a zapsány, že zbývající s bídou stačí na vydržování
hejtmana a ostatních úředníků tamních.
Obojí vota, i ze 24. října i ze 4. listopadu, zaslal císař arciknížeti
16. listopadu zároveň s výtahem z privilegia Vladislavova z r. 1498
a opisem zavření sněmovního z doby Maxmiliánovy, blíže neoznačeným.
V dopise připojeném к zásilce prohlásil záležitost, pokud se týkala ko
runní rady, za ukončenou slovy: »nevidím, oč by bylo možno se zem
skými officíry této koruny dále jednati.» Aby však nevzal arciknížeti
vší naděje, slíbil mu, že bude o jeho přání jednati s předními z knížat
slezských, a sice vzhledem к tomu, poněvadž nejv. úředníci »ku konci
prvého dobrozdání na vůli císařské to ponechali «
Od tohoto data do srpna r. 1584 nastala čilá korrespondence mezi
Matyášem a Rudolfem, к níž přispěl i arcikníže Arnošt dvojí přímluvou
za bratra. Vyměněny byly vždy dva dopisy najednou; první vlastno
ruční arciknížete, druhý tajné radě; odpovědi následovaly také dvojí,
soukromá císařova, druhá císařova z tajné rady, tedy officielní. V prv
ních převládá ton důvěrný, v druhých jest více věcného obsahu. Také
na Trautsona se arcikníže obrátil; odpověď vlivuplného člena tajné rady
jest též zachována; jest koncipována touž rukou, která od počátku psala
všechny koncepty tajné rady v této záležitosti i soukromé odpovědi
Rudolfovy i návrhy dopisů arciknížeti Arnoštovi.
Přese vše toto přičinění nelze říci, že by se byl arcikníže o krok
к cíli přiblížil. Podklad vyjednávání zůstával stále týž, jako byl s po
čátku. Z důvěrné korrespondence zvídáme, že prvotní stanovisko cis.
Rudolfa bylo prý jiné než korunní rady; arcikníže ve vlastnoručním
dopisu 13. ledna 1584 připomíná vyčítavě, že uznává obtíže, které se
nyní naskytují, »když ty věci již na oficíry vzneseny jsou ; domnívá se
také, kdyby byl císař sám sebe byl poslechl (jak se dozvídá) a po
mínění svém svého práva královského použil, že by nebylo těchto
obtíží«.1) Zdali byl arcikníže o této neshodě císaře a tajné rady prav*) >... und wie E. Mt. eingewendte bedenken, weil die Sachen an die
officier einmal gebracht worden, ich anders nit als für erheblich halten kan,
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divé zpraven, nelze zjistit; tolik jest však jisto, že v dopisech Rudolfo
vých stále se opakuje omluva, že císař neví jiné cesty, kterou by se
arciknížeti vyhovělo, než pomocí korunní rady; i v odpovědi na zmí
něnou výčitku zase ji čteme.
Arcikníže neúnavně líčí smutný svůj finanční stav a znovu a znovu
opětuje své prvotní žádosti, o kterých tvrdí, že jsou v zájmu císařově
a celého rodu. V odpovědech tajné rady jest plno ujišťování o blaho
vůli, slibů, že bude jednáno s nejvyššími úředníky, že bude »půda při
pravována«. Tajná rada horlivě přislibuje, že bude vyjednávat! s knížaty
slezskými, přes to, že se arcikníže skepticky vyslovil o tom plánu ;
u nižších stavů v dědičných knížetstvích totiž předpokládal stále přízeň,
leč o biskupu Vratislavském měl zprávu, že v soukromí proti němu
v Slezsku brojí. Tajná rada však ještě ani v červnu v Slezsku ničeho
nepodnikla, a zdá se, že ani později ne ; u nejv. úředníků pak docílila,
že podali 19. června 1584 třetí dobrozdání, nelišící se praničím od
prvních dvou.
To jsou hlavní momenty z průběhu vyjednávání, v němž tajná rada
projevila mnoho horlivosti, ale pramálo ochoty. V srpnu 1584 bylo
prozatímně ukončeno; potom nemáme zpráv, že by se bylo ještě vy
jednávalo; až po roce (1585) obnovil arcikníže svou žádost, kteráž
jest zachována, a obdržel odpověď, kterou byla záležitost ukončena,
o čemž níže.
Mezitím si všimneme polemiky korunní rady s arciknížetem, aby
chom získali známost tehdejších právních názorů. Dlužno opakovat
obsah privilegií — v literatuře často citovaných — kterých se korunní
rada dokládala.
»Zemským a vzácným privilegiem krále Vladislava«, jindy také
»hlavním privilegiem« nazvaným, označují nejv. úředníci privilegium
knížatům a stavům slezským dané 28. listopadu r. 1498. l) Ustanovení
jeho o nejvyšším hejtmanství jest velice jasné, a není pochyby, že podle
něho nemohl král jiného nejvyšším hejtmanem jmen^pt, než některého
z knížat slezských.
Leč arciknížeti vedle tohoto privilegia, inserovaného v konfirmaci
Ferdinanda I., bylo doručeno také privilegium krále Vladislava z r. 1510,
jehož hlavní obsah se sice týká povinnosti královské, ničeho od koruny
neodcizovati, ale jeden passus také zní: »Chtíce také v tomto království
opatřiti, aby ty země a knížetství tím stáleji a nepohnutěji při koruně
české držány a zachovány byly, v knížetství Slezském vrchního hejt
mana i v jiných knížetstvích, jakožto Svídnickém, Javorském, Hlohovském,

also hett ich gehoft, da E. Mt. derselben bait anfangs, wie ich bericht bin,
selbst gefolgt u. sich dero vermainen nach ires königlichen rechtens gebraucht
hetten, es wurde diese difficulteten nit geben haben, nunmer ist es zu weit
kumen . . .« — ’) Palacký má obsah jeho v V. dílu Děj. Č. str. 237; tištěno
jest častokráte, naposledy u Rachfahla, Die Organisation der Gesammtstaatsverwaltung Schles. vor d. 30. jähr. Kriege. Lpzg. 1894, v příloze.
17*
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Opavském usazovati nemáme hejtmanuov než Čechy, též také v mark
rabství Lužickém a Šesti Městech fojtuov posazovati nemáme, leč z krá
lovství Českého Čechy, kteřížby se nám a budoucím našim, králuom
českým zdáli a viděli, a jiných národuov a jazykuov nic«.1)
Tento odpor rádcům Matyášovým neušel, a to tím méně, že v při
pojeném výňatku z usnesení sněmovního shledali, kterak stavové čeští,
opírajíce se o privilej Vladislavův, požadovali, aby byl plněn, a aby byl
jmenován v Slezsku nejv. hejtmanem někdo z Čechů. Ironisují nynější
stanovisko korunní rady otázkou, zdali tehdy sněm český >na mysli měl
onu lásku a přátelství, kterou Slezsko к Čechám jest připojeno, a ochranu
privilegií slezských«? A mělili tehdy stavové čeští к tomu právo, proč
by nyní mělo býti upíráno královskému synovi a bratru ? Platí-li i v tomto
případě všeobecná zásada o privilegiích, pak maří mladší výsada Vladi
slavova z r. 1510 starší výsadu Slezanům danou r. 1498, a vítězství
Čechů nad Slezany jest zcela jasné. Když nyní nejv. úředníci tak úsilně
ochraňují práva Slezanů, »kdož nevidí, že tím nejvíce škodí koruně České,
které jsou prý svědomím svým zavázáni a že zúmyslně protahují privi
legium později nabyté«? Jak se zodpovídají stavům českým? »Summon
vzato, pozoruji, že vybíhá vše na obecné přísloví, neque mihi, neque
tibi: než mně, neb někomu z bratří přáli nějakého důchodu, raději dá
vají v šanc vlastní práva a podrobují se Slezanům«.
Námitky zde vyslovené jsou potud správné, pokud poukazují na
zmíněná, na vzájem si odporující privilegia. Leč závěrek na oprávnění
Matyášovo byl uspíšený. Předně přehlíží, že antagonism obou výsad,
v letech 1498 a 1510 a také později ještě příkrý, během let se umírnil,
a že doba Rudolfova jinak o něm soudila; mezi tím časem sporné interessy, oběma privilejemi dotčené, již častuji se střetly, a privilegium
Slezanů v útocích obstálo. Za druhé nebyl prostředek, kterým se měl
rozpor dvojích práv odstranit, t. j. aplikace zásady, že mladší privilegium
' ruší starší, tak jednoduchý, jak se zdál. Zásada lex posterior de
rogat priori nebyla, pokud se privilegií tkne, tak prostě přijímána.
Privilegium bylo považováno za zákon, který váže poddané i panovníka;
bylo kompromissem dvou interessů, a změna, měla-li se provésti mírnou
cestou, vyžadovala souhlasu obou interessentů. Roku 1546 v jednání
právě o toto privilegium namítl zástupce Slezanů, že právo jejich jest
ius quaesitum, a král prý není oprávněn jim je brát, >cum neque impe
rator, qui tanquam dominus totius mundi etiam ex plenitudine potestatis
suae nemini potest auferre ius suum et alteri tribuere«. Jest zřejmo,
že by ani v našem případě jednoduchá právní poučka byla Slezanů ne
přiměla, aby se vzdali privilegia, kterému přikládali politický význam.
Privilegium Vladislavovo z r. 1510 nebylo však jedinou pákou,
kterou bylo možno tehdy zvrátit »velké privilegium svobod Slezských«
z r. 1498. Král Ludvík vydal stavům českým r. 1522 list, kterým
’) Orig. v stát. arch. dd°. 1510 12. I.
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nejen jakoby mimochodem ustanovoval něco odporujícího privilegiu
onomu, nýbrž přímo a výslovně je rušil. Platnost jeho mořil nejen, že
odporovalo právům stavů českých, nýbrž poněvadž také zvěděl, »že
slavné paměti král Vladislav, otec náš najmilejší, bez vědomí svého v to
jest uveden býti ráčil, že jest v témž listu se svou rukou ráčil podepsati, kdež pak i JMt sám svými ústy v Vratislavi při přítomnosti i ně
kterých knížat slezských to ráčil vyznati, že jest se tak stalo. Druhé,
urozený Žigmund Kurzboch, svobodný pán z Trachmberku, k tomu se
jest seznal, že jest, jsúc vyslán od kniežat slezských s osvieceným Kazi
mírem v Slezí knížetem těšínským, hajtmanem Horní Slezí, ujcem naším
věrným milým, o ty artýkule nejednal *), a JMK že jest také k nim ne
povoloval, jakož pak bez přítomnosti najvyššieho kancléře královstvie
Českého, ty časy urozeného Jana z Šelnberka a z Kosti ten list jest
vyšel a z kanceláří vydán byl od nějakého Najdekara, ty časy písaře
v kanceláři, kterýž jest pro svú nešlechetnost a zradu jak v této věci,
tak i v jiných ji činíce, z kanceláří utekl«.2)
Od tohoto listu sluje velké privilegium slezské také zhusta >najdekarovkou«.
Rozhodnutí Ludvíkovo není ukončením, nýbrž začátkem dlouhého
sporu. R. 1546 král Ferdinand I., povoluje přání stavů českých — jak
se zdá ochotně — zahájil jednání mezi stavy českými a Slezany o dů
ležitý spor, v němž stavové čeští byli interessováni, pokud se tkne
nároků, aby z nich mohli býti bráni nejvyšší hejtmane v Slezsku, král,
pokud se tkne práva appellačního, práva stavů slezských k povolování
daní a povinnosti k službě vojenské mimo hranice zemské, a konečně
Slezané, pokud se tkne všech zmíněných práv; velké privilegium posky
tuje Slezanům ve všech těch směrech výhody. Když se tehdy český
zástupce vytasil proti Slezanům mezi jinými námitkami i s Ludvíkovým
majestátem, vyvolal vášnivou repliku advokáta Slezanů, Lehnického
syndika Bocka: »Knížata a stavové celé země slezské považují tuto
urážku a hanu za atrocissimam iniuriam a revocírují ji ad animum^
neboť jejich knížecí a poctivé mysli nikdy nenapadlo zlodějstvím a ne
poctivostí něčeho nabývati«.3) Zejména se hlásili synové oněch dvou
stavů, kteří jsou jmenováni v privilegiu slezském jakožto vyslanci a pro
sebníci o jeho vydání, Václav, kníže Těšínský, syn Kazimírův, a syn
Sigmunda Kurzbacha Hanuš k urážce té a chtěli ji mstíti svými oso
bami. Bock dále k oslabení českého útoku obrátil zbraň a popřel platnost
9 Kurcbach i Kazimír jsou v privilegiu Vladislavově z r. 1498 v arenze
jmenováni jakožto prosebníci, vyslaní knížaty slezskými ke králi. — 2) Palacký
Děj. Č. V. 491 uvádí obsah privilegia; hořejší citát z originálu v stát, archivu;
srv. také J. Čelakovský, Soud komorní za krále Vladislava II. Praha 1895
str. 10. — 3) Celý spor z r. 1546 líčí C. Grünhagen Gesch. Schles. II. str. 64 a n.;
hořejší podrobnosti čtou se v protokole o sporu, který se zachoval v archivu
min. vnitra ve Vídni s titulem: »Process zwischen den stenden des Khunigreichs Behaimb u Fürsten u Stenden in Schlesien zu Preszlaw anno 1546
furgangen (wegen) etzlichen Privilegien.«
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privilegia Ludvíkova, který prý byl к němu sveden radou zlých lidí,
podvodných, a ne proprio motu. Avšak ve všech odpovědech »výmluv
ného Alkibiada« slezského, planoucích sebe hlubším rozhořčením, byla
obsažena jen jediná věcná námitka: předložil králi Ferdinandu psaní
krále Vladislava knížatům a stavům slezským к sjezdu, z něhož vychá
zelo, že král privilegium r. 1498 vydal s vědomím.
Obvinění privilegia Ludvíkova jsou tak neobyčejná a překvapující,
že ještě C. Grünhagen v nové době vyslovuje pochybnost, zdali jest
privilegium pravé. Jest mu podezřelá i ta okolnost, že Palacký je zná
pouze v přepisech; jeden z přepisů pochází dokonce z r. 1546 a po
řízen byl Pražskou kapitulou, tedy — podle Grünhagena — v době kri
tické a úřadem ne nestranným. Měli tudíž Slezané, kterým byl předložen
tento transsumpt, příčinu ignorovati námitky Čechů. Leč Grünhagenovi
i Palackému ušlo, že privilegium Ludvíkovo se zachovalo i v originále
až na naše dny. Originál jest uschován v státním archivu Vídenském.
O pravosti jeho není pochyby; písmo jeho jest písmo kanceláře královské
oné doby, i pergament i celý zevnějšek ; podpis králův jest vlastnoruční
a souhlasný, i pokud znění i pokud tahů se tkne, s jinými v maje
státech královských. Že na něm nejsou podepsáni kancléř neb sekretář
kanceláře, jako později na majestátech, jest zcela pochopitelné, neboť
podpis královský — který se poprvé v době Vladislavově a Ludvíkově
trvale vyskytuje — měl takou váhu, že všechny další kancelářské rekognice byly považovány za zbytečné; podpis králův a přivěšení pečeti
stačily tehdy, aby pojistily listině úplnou fides forensis. Listina má pečeť
neporušenou a na dorsu poznámku registrátorovu na důkaz, že byla tehdy
i do register zapsána.
Kdyby r. 1546 skutečně bylo došlo к soudnímu řízení o platnosti
obou privilegií si odporujících, byl by tehdy býval odstraněn soudním
výrokem antagonism nároků českých a slezských, a jest velmi pravděpodobno, že ve prospěch nároků Českých. Soud by se nebyl býval
octl před problemem, podle kterého práva, zdali podle obecného, či podle
manského má pokračovat!; platila tehdy neobmezeně zásada kanonického
práva, že i císařské privilegium pozbývá platnosti, když bylo vydáno
na základě nepravdivých zpráv aneb dokonce podvodným způsobem
vymámeno. Tu by bylo znění majestátu Ludvíkova, s údaji a podrob
nostmi tak určitými, v době, kdy nebylo nemožno hodnověrnosti jich
zjistit, osudně pro privilegium slezské padlo na váhu.
Leč jednání Vratislavské, r. 1546 zahájené, především mělo účel
urovnati sporné nároky cestou smírnou; v průběhu jeho zavládlo však
na obou stranách takové pobouření myslí, že naděje na vzájemné ústupky
naprosto zmizela. Rozhodnouti spor výrokem soudním však také nebylo
úmyslem královým, poněvadž se zájmy jeho se zájmy stavů českých
úplně nekryly. Již tehdy, v souhlasu s privilegiem slezským, bývalo
osazováno vrchní hejtmanství biskupy Vratislavskými, což bylo spojeno
s dvojí výhodou královskou: předně konal biskup Vratislavský funkci svou
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zcela bezplatné a vydržoval také kancelář vrchního hejtmanství ze svých
příjmů, zajisté k velké úlevé komory královské. Podruhé poskytoval
církevní kníže na důležitém místě vrchního hejtmana královské mocí
záruku, že jeden z hlavních orgánů správních nebude působit ve smyslu
králi nepřátelském. O světském knížeti nebylo to možno předpokládat!
v časech, kdy zájmy královské se střetly se stavovskými, kdy mohl
královský úředník postaven býti před dilemma, volit mezi prospěchem
královským a prospěchem svého vlastního stavu. Víme také, že zvyk
během jednoho století se proměnil skorém v privilegium biskupů Vrati
slavských, a že knížata a stavové na začátku 17. století teprve využitím
celé své politické moci proti moci královské docílili odchylky od pra
vidla toho. Úvaha, že by pranic nebylo získáno, když by byl vrchním
hejtmanem na místě slezského knížete někdo ze světských pánů českých,
přispěla asi, že se král nepřičiňoval s úsilím o odstranění slezského
privilegia.
Nebylo také v zájmu královském, aby s privilegiem i všechny dů
sledky jeho byly zvráceny. Spočívala na něm totiž i soudní organisace
stavovská v Slezsku, a Ferdinand, zajisté víc než kterýkoliv z panov
níků, oceňoval význam její v státním životě, aby ji byl rušil bez nutné
příčiny. Sféru své moci v Slezsku dovedl si nedlouho po té zajistit
zřízením Pražské appellační komory a vůči soudu knížecímu obhájil, když
ne appellaci, alespoň supplikaci k dvoru svému.
Konečně stanovisko českých stavů nemělo morálního pozadí, neboť
slušně nemohli >vindikovati právo k vrchnímu hejtmanství sobě — po
znění privilegia Vladislavova — a vylučovati slezská knížata v době,
kdy politické cíle jak českých, tak slezských stavů směřovaly k ustrojení
státu ve směru stavovském. Vésti boj proti králi jednou frontou a
druhou proti stavům slezským znamenalo příliš obnažovat sobecké
choutky.
Rokem 1546 minula příležitost nějakým kompromissem odstranit
spor spočívající na dvou odporujících si privilegiích; ód té doby mizel
zájem stavů celých stále více, a s druhé strany privilegiůríR slezské
zůstalo a upevnilo se silou okolností a zejména následkem vnitřní výbornosti v základní zákon ústavy slezské. Jest jen přirozeno, že korunní
rada v promemoriu z r. 1583 již sama kdys »najdekarovku« nazývá
vzácným privilegiem slezským.
Jestliže argumenty provázející žádost Matyášovu o vrchní hejtmanství
měly r. 1584 znovu obživiti starý, dějinným vývojem rozhodnutý spor,
bylo zajisté málo naděje, že budou mít na tajnou radu císařskou
jakýkoliv účinek ; měla-li tajná rada jediné se zřetelem k nim rozho
dovat, musila rozhodnout odmítavě se stanoviska právního i se stanoviska
opportunního.
Odpor korunní rady proti druhé žádosti arciknížete, o zástavu Opoli
a Ratiboře, opíral se o znění dvou majestátů krále Vladislava. První,
datovaný r. 1499 12. listopadu, vydal král >s volí a raddú« pánův
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a rytířův a mést, t. j. sněmu českého, a zavázal se jím, >źe po dnešní
den nemáme více my, ani budúci naši králové čeští nic od království
zastavovat!, ani dědicky dávati, ani kterých sum připisovati, aneb životuov
přidávati bez raddy vší země české.«* Druhý z 12. ledna 1510 ještě
určitěji stanovil: »že my, ani budúci naši králové čeští v slezských zemiech žádných knižetství, kteréž nyní máme, aneb napotom jmíti budem,
ježto by na nás nápadem neb jakžkolivék připadly a přišly, žádnému
od koruny české na díle neb na všem preč dávati nemáme. Než ty
a taková všecka knižetství a nápady v cele a nerozdílně к koruně české
pripojujem a vpojujem к našemu vlastnímu držení a užívání a budúcich
králuov českých ... Při tom také mocí naší královská ustanovujem, že
žádní cizozemci, kteřížby v těch zemích bytem nebyli, počnúc od kniežat
až do všech stavuov, nižádných spolkuov jmíti nemají ... ani také, aby
nižádný z poddaných našich v těch zemiech nic nemohl dáti, prodati,
ani zastavili žádnému cizozemci, buď knížatóm říšským aneb jiným,
nižádným vymyšleným obyčejem tak a proto, aby skrze mocné lidi ty
země a knižetství napřed jmenovaná od koruny České a království
Českého od nás i budúcich našich králuov českých odtržena a odcizena
býti nemohla.«
Arcikníže naproti tomu uvedl ve svých promemoriích jednotlivé
případy, v kterých podle domnění jeho nebylo šetřeno uvedených maje
států. Tak zejména v Krnově, v knižetství Vratislavském a Zahání;
především však i v Opoli a v Opavsku zadal král Ludvík Jiřímu Fridri
chovi Braniborskému některé díly, a Ferdinand I. dal Opoli a Ratiboř
i s Minsterberkem královně Isabelle, krále Jana vdově, s připsáním 20
tisíc dukátů v léno. Nejvyšší úředníci, kteří zbraňují, aby královský
syn dostal špatné knižetství, svolují, aby byl celý Fojtland zastaven
knížeti Saskému, který ani ąeni koruně poddán. Dovozoval z uvedeného,
že privilegium Vladislavovo nebylo zachováváno, pokud směřovalo к tomu,
aby nápady a odumřelá knížetsví vyhrazena byla bezprostřednímu držení
komory královské. Ostatně prý mělo hlavně zamezit, aby korunní statky
nebyly scizeny žádnému cizinci, především žádnému z říšských knížat.
К výkladu svému připojil kritiku chování korunní rady. Císař pozná prý,
kterak korunní rada schvalovala, aby byla knižetství komukoliv zastavo
vána, umenšována a dělena, jen poslušnému bratru císařovu právo to
tu výhodu odpírá. Bylo by na uváženou, kdyby si král nechal ruce
tak dalece vázati, aby nesměl to a ono knižetství, když knížecí rody
v Slezsku znenáhla vymírají, osaditi nějakou knížecí osobou; pozbyl by
tím titulu nejvyššího knížete v Slezí, který mu přísluší. Všechny knížecí
rody v Slezsku mají původ z královské krve, buď polské neb české.
»Jest zřejmo, že tuto se hledí skrze prsty, a svědomí že spí; vůči mně
!) Viz Palacký Děj. Č. V. 242. — Arch. Č. V., 224—227, 496—516. —
Kalousek, Č. stát, právo, str. 147, 149; kdež i udáno, v které články zříz.
zem. bylo přivil, z r. 1499 pojato; hořejší citáty z transsumptu administrátorův
arcib. Pražského z r. 1546 19. břez. v stát. arch. Č. 1507.
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ovšem musí být privilegium chráněno, a najednou se probouzí svědomí.
Z čehož ze všeho se snadno pozná, jak jsou karty zamíchány, a jak
těžké prejudicium VKMti a potomků v tom spočívá, ano ku škodě se
obmýšlí. Při tom nech VKM a L. rozváží, když se Jí zbraňuje mne, aneb
některého z bratrů, neb budoucích synů, nebo — nebude-li jich —
kohokoliv z domu našeho, po znění nástupního řádu a po starém zvyku,
jak dřívější králové činili, v Čechách nebo v inkorporovaných zemích
opatřiti vladařstvím nějakým (Gubernation), neb jinak statky nadati,
kterak by na to stačily samotné Rakousy, nyní zmenšené a mnohých
zemí zbavené ? A kdyby i zem to snesla, spočívalo by jen na dobré
vůli stavů, chtéjí-li podobný deputát podstoupit čili nic. Konečné dlužno
uvážiti, zda stavové rakouští na příště, jako nyní čeští, také nebudou
žádat, aby byli povinni vydržovati pána svého, a zda nebudou důchody
zemské k vydržování ostatních knížat odpírat. Kdyby se tím příkladem
řídili, pak by synům krále Českého, mimo nejstaršího, z tolika zemí
ničeho nebylo očekávati, a nezbylo by jim než žiti o holých rukou
z pouhé milosti.
Plně důvěřuji, že VKM. tomu všemu nedopustí, nýbrž naopak osví
ceným rozumem svým s uvážením okolností vyvaruje, aby svobodná
moc, právo a výsost nebyla ztenčována, aby nevzniklo prejudicium Jí
a Její potomkům.«
Poslední úvahy prýštily se z příliš pochopitelné trpkosti situace Maty
ášovy, abychom jim chtěli upírat oprávněnost. Pathetická výmluv
nost jejich však vybíhala v tak ostrou theorii o moci královské, že se
zdálo tajné radě povážlivo, druhé z promemorií Matyášových — z kte
rého jsme citovali — s korunní radou sdělovati; zamlčela je.1)
Vždyť i právní podklad vývodův arciknížecích nebyl správný.
Příklady, které uvedl, přihlídneme-li k záležitostem Opolským a Rati
bořským, o které jde, nesvědčí, že by státní praxis byla privilegia
Vladislavova bývala zničila. Naopak od nastoupení vlády Ferdinanda I.
byla velmi stálá; upevnilo se jí jen stanovisko, které zaujal již v polo
vici 15. století sněm Jihlavský u příležitosti sporu o zápisné právo
k Lužici, když hájil a obhájil, že >ani korunovaný král Český nemá
moci ani práva zavaditi zemi Lužickou od koruny naší bez vůle pánův
českých.«2)
Spolupůsobení sněmu českého v příčině zástavy Opoli a Ratiboře
lze stopovat od r. 1527, kdy sněm hájí svého práva k svolování, aby
bylo Opoli dáno v zástavu, v souhlasu s předešlým sněmem, který si
vyhradil, že propůjčení to bude >bez újmy svobod a spravedlností tohoto

1) »Neben dem E. L. selbst zu erachten, dass derselben yezgethanes
schreiben sich inen, den landtofficiern one hechste offension nit wurde communiciern lassen; derwegen dann guet were, dass £. L. ain solche schrift
an mich stellen liesse, die ich hernach inen übergeben möchte.« Koncept
tajně rady 14. srpna 1584. — *) Palacký Děj. Č. IV. 111.
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království.«1) Sněm se usnáší, schvaluje, povolení dává o knížetstvích
Opoli a Ratiboři v letech 1529, 1530 a 1537. Na stížnosti sněmu
českého zdráhal se Ferdinand I. r. 1529 potvrdit Jiřímu, markrabí
Braniborskému, dědičné smlouvy učiněné s Valentinem Ratibořským
a Janem Opolským. Přes námitku markrabovu, že > přivolení stavů če
ských к zmíněným, ode dávna privilegovaným smlouvám je zbytečno,»2)
nepotvrdil král smluv těch.
Narovnání, které učinil r. 1531 (17. června) s markrabí Jiřím,
a kterým byl ukončen spor o nárok dědický к Opoli a Ratiboři, má
řadu podrobností pro nás zajímavých.3) Král v něm motivuje své ne
potvrzení dřívějších dědičných smluv svým právem královským a právem
koruny к zmíněným knížetstvím. Všechny důsledky dřívějších, králem
Vladislavem a Ludvíkem potvrzených smluv se zrušují, knížetství Opolské
a Ratibořské připadne v případě vymření knížecího rodu Ferdinandovi,
jakožto králi Českému, jeho potomkům a koruně České. Markrabí se
vzdal všech dědických nároků jménem svým a svých potomků i všech
smluv i konfirmací jejich a uvolil se к navrácení privilegií.4) V ná
hradu za zmařené naděje, ale především za pohledávky, které měl
markrabí na knížetstvích, dal mu je král v zástavu — avšak nikoliv
z absolutní své moci, nýbrž >s povolením stavů naší koruny České.«0)
I celá smlouva byla smluvena a uzavřena s vědomím a svolením stavů
českých, a stavové přivěsili к ní vedle královské a markrabské pečeti
i zemskou pečet se sv. Václavem.6)
2) Sněmy č. I. 2*3. — 2) Orig. dopis markr. Jiřího králi Ferdinandu*
1529, 29. září vstát, arch.— d) Orig. v stát, archivu; viz Grünhagen, GeschSchles. II. str. 58. Jaké účastenství při tom stavové čeští měli, Grünhagen ne
praví. — 4) »Dem allem nach u. auf solhem obverschriebnen gemachten u. ange
nommen vertrag haben wir uns, marggraf Georg zu Brandeburg, für uns, all
unser erben u. erbnamen verzigen u. begeben, als wir uns auch für • uns,
unser erben u. erbnamen hiemit begeben, verzeihen u. renunciern aller der
vertrag, darauf erlangter confirmation, bestatt- u.’Verschreibungen, soviel der
in dieser sach ausgangen, u. daraus gevolgter anvordrung, ansprach oder gerechtigkait, weihe oder soviel wir zu haben vermaint, oder gehabt.... Auch
darumben wir marggr. Georg der römischen, hungrischen u. beheimischen
KMt . . . gegen diesem vertrag u. vergleichnuss all u. yegclich unser brief,
als nemblich hertzog Johannsen v, Oppeln u. weylend hertzog Valentin v.
Ratibar mit seiner lieb aufgericht vertrag, sambt der vorigen kunigen Wladislay u. Ludovici donation u. confirmation u. aller annder Verschreibung von
beden Irer KMt. darüber aussgangen . . . herausgeben u. hochgemelter röm.,
hung. u. behem. KMt. zu derselben sicheren handen stellen u. überantwurten
lassen sollen u. wollen.« — 5) Doslovně: »mit genuegsamer beweiligung der
stendt unser cron von Beheim». — 6) Eschatokol zní: »So auch dieser vertrag mit
guetem vorwissen u. verwilligung unser, kunigs Ferdinanden, cron Beheim
gemainen stendt, als die von iren wegen etlich sonder personen aus yegclichem standt dartzue verordent haben, beslossen u. ausgericht ist, so haben
ermelt stendt zu sicherhait u. vester bekreftigung desselben u. alles des
darinnen begriffen ist, uber das der in die landtafel geschriben worden, unser,
kunigs Ferdinanden, kunigreichs u. cron Beheim lands insigl, mit aller stendt
verwilligen, von ir aller stendt wegen an die obermelten gleicher iauts zwen
Vertragsbrief auch gehengt.«
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Pokus braniborského domu, usaditi se v Slezsku, ztroskotal se tudíž
o odpor krále a stavů českých, jimž byly oporou právní listiny, proti
nárokům markrabího svědčící, a také ústavní zvyklost (opět spočívající
na privilegiích), kterou markrabí hledél dědičnými smlouvami obejiti.
Druhý pokus, o několik roků jen později toutéž cestou podniknutý,
se potkal se stejným osudem. Roku 1546 na žalobu stavů českých
povolal král Ferdinand k soudu svému vévodu Lehnického Fridricha,
aby se zodpovídal z dědičných smluv, kterými r. 1537, proti znění
privilegií Vladislavových, dával nápad na knížetství Lehnické a Břežské,
léna koruny České, Jáchymu Braniborskému a dědicům jeho, kurfiřtům
a arcikomořím v Ríši. Ferdinand zrušil ony dědičné smlouvy rozsudkem
královským.1) Neuvedl sice důvodů, ani se v něm nedovolává žádných
zákonů, na základě kterých je zrušuje, leč v průběhu líčení hájili sta
vové čeští odpor svůj proti dědičným smlouvám pomocí zmíněných
privilegií Vladislavových, právě tak jako si kn. Fridrich bral ku pomoci
privilegia kdysi Ludvíkem mu udělená na volné pořizování svými lény.
O sporu jedná obšírněji C. Grünhagen.2) Správně vystihuje poli
tický zájem krále Ferdinanda, kterému ovšem nebylo lhostejno, kdyby
se v Slezsku za čas usadil polosuverenní kurfiřt říšský. Za to upírá
rozsudku legálnost; není mu právním výrokem, Ferdinand prý nedovedl
způsob, kterým dědické smlouvy zrušil, odít ani sebe menším zdáním
právního postupu. Názor jeho jest as ten, že záležitost ta měla býti
vyřízena po právu manském; poněvadž pak král nedbal privilegií, na
základě kterých Fridrich Lehnický pořizoval svými lény, porušil prý,
právo. Osvojuje si totiž Grünhagen jednostrannou argumentaci tehdejších
obhájců knížete Lehnického, kteří opět opakují argumenty kurf. Jiřího
z r. 1529; nevšímá si, že Ferdinandovi i tentokráte (jako r. 1529) bylo
rozhodovati o právních důsledcích nejen privilegií Slezskému knížeti
daných, nýbrž i privilegia Čechům uděleného; a tu dlužno se optati,
zdali by byl rozsudek Ferdinandův právním rozsudkem, kdyby byl
rozhodl ve prospěch kurfiřta a nedbal privilegia českého. Grünhagenovi
jest již proviněním, že žaloba českých stavů vůbec byla připuštěna.
> Čeští stavové totiž prý neměli, čeho by v Šlezích pohledávali, knížata
slezská nebyla k nim v nižádném poměru; žádná z lenních smluv, kte
rými odevzdávali vévodové slezští kdys země své králi Českému v manství
ani slovem se nezmiňuje o českých stavích. Jestliže se jim zdařilo během
doby obmeziti suverenitu královskou, tedy to zůstalo bez účinku na
země vedlejší. Když se domnívali čeští stavové, že jejich panovník
udílí knížatům vedlejších zemí více práv, než jest s prospěchem mon
archie, bylo jim o to jednati s králem na sněmu v Praze, Slezských
knížat se to netýkalo; ti měli v Čechách co jednati jediné s jich nejvyšším lenním pánem, nositelem koruny.« Prostě řečeno, poměr Slezska
*) Orig- rozsudku z 1546 10. května v stát. arch. — 2) Gesch. Schics. II.
str. 60 a násl.
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ke koruně podle Grunhagena záležel jediné v poměru lenním knížat к nejvyššímu knížeti slezskému — který byl také náhodou králem Českým.
Otázku, zda měli stavové čeští v Slezsku co pohledávati, jsme nu
ceni béhem 16. století mnohokráte klásti, a kdykoliv bychom na ni odpo
věděli ve smyslu Grúnhagenově, neuvarovali bychom se omylu, až bychom
konečně došli poznání, že poměrem lenním není vyčerpán svazek
zemí slezských s korunou Českou. S tohoto širšího hlediska jest námitce
jeho, jakoby rozsudek krále Ferdinanda z r. 1546 byl právním násilím
spáchaným na kurf. Braniborském, těžko rozuméti. 9
Není pochyby, že stanovisko krále a stavů českých, opírající se
o privilegia Vladislavova, bylo státu prospěšnější než stanovisko dědič
ných smluv Lehnicko-braniborských. Ono mělo na zřeteli zachování
jednoty státní, inkorporací Karla IV. založené, kdežto toto hájilo právo
jednotlivých dynastů slezských, s jednotou neslučitelné, pořizovati bez
ohmezení svým územím; v tyto dva poly vybíhaly konečně zásady ob
sažené v zmíněných privilegiích. Při tom nepřehlížíme motivův i stavův
a krále. Bylo v zájmu stavů, aby koruna disponovala určitými příjmy
a* tak sňala se stavů povinnost, při sebe menší mimořádné okolnosti
přispívati králi daněmi stavovskými; takto zájem jejich splýval se státním
v jedno, a stavové ho hájili s ochotou tím větší, poněvadž od nich ne
žádal nižádných hmotných obětí. Rovněž jest pochopitelná snaha krá
lovská po udržení jmění komorního na základě platných privilegií, a bylo
by nevysvětlitelno, kdyby král příjmy své obcházením jich zmenšoval.
Sledujeme-li chování obou činitelů v následující době po r. 1546,
shledáme, že král i stavové, jako před tím, tak i nyní postupují svorně
podle sebe i souhlasně s pnvilegiemi Vladislavovými v příčině jednotli
vých knížetství slezských.
Když Ferdinand I. učinil r. 1552 se synem krále Jana Zápolského
smlouvu, kterou nabyl Sedmihradska, a za to mu postoupil knížetství
Opolského a Ratibořského jakožto lén království Českého, žádal na
stavích českých, aby »strany těch knížetství knížeti Janovi puštění po
volení své dali a obyvatelóm častopsaných knížetství psaním svým pod
pečetí zemskú oznámili, aby se věděli čím spraviti.«2) Stavové na gene
rálním sněmu svolili s výmínkou, »aby táž smlouva o táž knížetství
učiněná na újmu a ublížení předešlým privilejím a svobodám království
Českého nebyla, a více bez povolení a vědomí knížete a stavuov aby
se takové smlouvy nedály. < 3)
l) Vysvětlení, proč tak přísně soudí, nalezneme snad v slovech, kterými
končí citovaný odstavec: »Es hat.. . fast zwei Jahrhunderte gedauert, bis
ein grosser Hohenzoller eine günstige Gelegenheit wahrnahm, um die Erbrechte
seines Hauses auf Schlesien mit Energie u. Erfolg geltend zu machen« 1. c.
str. 69. Není pochyby, že Fridrich II. obhájil svoje nároky s velkou energií;
leč, kdo v právní otázce nebéře do počtu větší neb menší energii strany,
sotva nazve vpád jeho do Slezska v prosinci r. 1740 právní exekucí. —
*) Vznesení král, na sněm 1. 1552. 4. ledna. Sněmy Č. II. 630. — л) Snesení
sněmovní 1. 1552, ibid. 634.
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К povolnosti přiměla stavy v tomto případě zajisté okolnost, že
smlouva se Zápolským nebyla, jako jiné zástavy neb léna, nějakým po
hodlným východiskem z okamžitých finančních rozpaků, nýbrž že byla
akcí eminentné státní. Tu byla snadno připuštěna výmínka proti mediatisující politice v Slezsku, kteráž se stala mezitím cílem i krále i stavů
českých i konečné také stavů knížetství slezských.
Když intermezzo vlády Isabelliny a Jana Zápolského v Opoli a Rati
boři minulo, zůstala již obojí knížetství (od r. 1556) v bezprostředním
držení koruny, což opét bylo projednáváno na českém snému. Z téže
politiky se prýštilo, když o jiném pomlčíme, potvrzení privileje Hlohovským
Ferdinandem I. z roku 1544, že nebudou již zastavováni,1; a privilej
Rudolfa II. o mediatisaci hrabství Kladského z r. 1579, k čemuž vždy
čeští stavové >povolení dávali«.2)
Jest třeba ihned vytknouti, že svolování českých stavů nevyvolalo
žádných protestů stavů neb sněmu slezského. O protestu snému či sjezdu
knížat a stavů není stopy, naproti tomu účastněná knížata a stavové
jednotlivých knížetství dokonce sami žádali o souhlas českého sněmu.
Tak na př. poručníci markrabí Jiřího Braniborského r. 1553, když jim
král slíbil v zástavu Zaháň a j. panství, žádali, »abyJMKr. k takovému
JMKé. na se učiněnému zápisu povolení od knížete a stavuov pod pe
četí zemskú vyjednati a jim dáti, tolikéž i do desk zemských vepsatiporučiti ráčil«.3)
Dokumentem práva stavovského jsou i právní akty, svolovací listy
sněmu, v originálu posud zachované. Právě zmíněným poručníkům bra
niborským vydal sněm český list svolovací s velkou pečetí zemskou,
právě tak zavěšenou, jako upevněna bývá majestátní pečet královská.4)
Jiný list, abychom do dřívější doby sáhli, zachován jest z r. 1517 ;$)
obsahuje povolení sněmu českého ku prodeji Vartenberku v Slezsku
rytířům z Rachemberka, kteréž panství bylo částí knížetství Hlohovského, a knížetství to »se vším příslušenstvím k koruně České vpojeno
a vtěleno jest«; svolení sněmu bylo zároveň ujištěním stavům hlohov
ským, že prodej »jejich privilejím a vpojení a vtělení k koruně České
k žádné újmě a ke škodě býti nemá«.
Že konečně ani král neupíral stavům českým práva mísiti se v zá
stavy a udílení lén v Slezsku, nejlepším dokladem opět jest revers Fer
dinanda I. v příčině smlouvy se Zápolským sněmu daný v tom smyslu,
»že takové jich knížete a stavuov z strany již psané smlouvy povolení,
kterúž sme, jakž dotčeno, pro dobré všeho křesťanstva prvé bez povolení
knížete a stavuov udělati byli ráčili, jim na jejich svobodách, vejsadách

Grünhagen 1. c. II. str. 63. — *) Sněmy č. V. 474. — 3) Sněmy Č. 11.
650. — 4) Arch. stát. orig. č. 1732 dd° 1552. 27. února, s dobře uchovanou
pečetí; svolovací list sluje: »unsern consens u. willbrief mit des kunigreichs
Behaim landsinsigl«. — «) Stát. arch. 1517, 16. pros., orig., pečet zemská od
tržena.
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a privilejích nyní i na budoucí věčné časy beze vší újmy a škody býti
má.« ’)
Vůči existenci těchto aktů bylo by nesprávné se domnívati, že
v jednání koruny o slezských knížetstvích bylo účastenství korunní rady
zbytečné anebo neústavní. Privilegium Vladislavovo nebylo nijakž mrtvou
literou, naopak bylo základním zákonem celé koruny, na němž spočívala
politika mediatisující v Slezsku.
Žádost Matyášova, jak zřejmo, nebyla prostá a jednoduchá;
к provedení jejímu by byla vedla dlouhá cesta vyjednávání se stavy
českými a slezskými, analogicky jako v uvedených případech, a jest
více než pochybno, zdali by byla vedla к cíli. Výtka neochoty nebyla
tudíž oprávněna ani vůči tajné ani vůči korunní radě.
*

*

*

Zdá se, že státoprávní obtíže nebyly jedinou příčinou, proč arcikníže
nedosáhl cíle. Při korrespondenci přiloženo jest nedatované dobrozdání
latinské, z jehož tenoru vysvítá, že bylo určeno pro lajnou radu; v první
části s titulem »argumenta pro serenissimo archiduce« к důvodům, které
již arcikníže a jeho rádcové uvedli, jen jediný se přidává: v Opoli a
Ratiboři jest náboženství katolické až na nepatrné zbytky potlačeno ;
>tomu zlu by arcikníže, kníže katolické, snadno odpomohl«. Za to v druhé
části, pod titulem »contra«, čteme námitky, o kterých v korrespondenci
nebylo řeči. Poukazuje se na nebezpečí zevních zápletek s Polskem, když
by se arcikníže usadil v Slezsku, kteréž má množství rytířské mládeže,
v zbrani i jízdě vycvičené, divoké a vždy nakloněné к válčení. V pří
padě, že by král zemřel bezdětek, snadno by vznikly i vnitřní rozbroje:
kdyby Čechové přikročili к volbě nového krále bez Slezanů, zdaž by se
arcikníže nespojil s domácí šlechtou a války nezdvihl, jako se stalo za
krále Vladislava a Matyáše Uherského? Nedůvěra к povaze arciknížecí
nebyla bezdůvodná, jak .ukazuje poměr, v kterém se bratři ke konci
vlády Rudolfovy octli; jest zajímavé, že okolí Rudolfovo jí bylo zaujato
hned s počátku. Jiná námitka souvisela s justiční správou. Soudící se
strany v Slezsku často se obracely supplikacemi od zemského soudu,
kterémuž předsedal nejv. hejtman slezský, ke dvoru královskému. O dvě
desítiletí později byl tento zjev jedním z nejhlavnějších gravamin knížat
a stavů slezských proti působnosti české kanceláře dvorské v Slezsku.
Král supplikace ony podporoval; spatřoval v nich příležitost, aby uplatnil
moc svou i v soudních sporech, přes to, že v nejv. soudu měli Slezané
vzácný autonomní prostředek. Autor argument se obává, že by supplikace
přestaly, kdyby knížata měla Matyáše hlavou, v čemž zajisté spatřuje
nevýhodu královského dvoru.
x) 1552, 25. ledna; v stát. arch, transsumpt pořízený stavovskou kommissí
v Praze 1750, 9. břez.; v šlecht, arch, viděn, registra král. č. 285, fol. 220.
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Domnívám se, že ani státoprávní obtíže, o kterých jsme široce
mluvili, ani politické pochybnosti, prýštící se z obavy před povahou Maty
ášovou, ani konečné zřetel ke správé státní nebyly hlavní překážkou
Matyášových nadějí. Ta, zdá se, opět spočívala ve finanční otázce. Argu
menta dávají na uváženou, kterak by dan pivní a cla, která ani králi
nestačí, postačila arciknížeti; bývají prý všichni vznešení, zejména z rodu
rakouského, velmi štědří.
Že tentokráte zřetel finanční rozhodl, ukazuje ukončení a výsledek
jednání. Od srpna r. 1584 až do června r. 1585 nemáme zpráv, že by
byl arcikníže činil nějaké kroky. Až když zvěděl, že zemřel biskup
Vratislavský (Martin Gerstman 24. dub. 1585), obnovil prosbu k císaři
o »slezskou administraci«, »aby byl milostivě a bratrsky jeho pamétliv,
poněvadž jediný z bratří posud ničím opatřen není«. Odpověď na psaní
své, 29. června 1585 z Ebersdorfu datované, obdržel prostřednictvím
tajné rady z Prahy (11. července); zní takto: »Jest pravda, že
dřívější biskup Vratislavský smrtí sešel, čímž se uprázdnilo nejvyšší
hejtmanství; poněvadž však (jak V. L. asi známo bude) již jiný byl pro
mován a řádně zvolen,1) kterýž byl dříve proboštem, o němž i mně známo,
že jest učený, způsobilý muž, počestných mravů, a od dávné doby jest
zvykem, že vrchní hejtmanství vždy biskupové spravovali, tudíž uznali
nejv. zemští úředníci této koruny nejlepším, kteří většinou zde dlí, aby
byl ponechán i nynější biskup nej vyšším hejtmanem. Zejména i proto,
poněvadž k onomu hejtmanství bylo by třeba velké summy peněz, kteréž
náklady nese biskup bez úplaty ze svých vlastních příjmů, jakož V. L
o tom i o jiném bylo oznámeno.«
Opět se vrací motiv tak často opakovaný ; v tomto případě tím
pravdivější, poněvadž vláda od nového biskupa doufala nejen úspory,
nýbrž i přímou podporu peněžní z bohatých příjmů biskupských.2)
Takto se rozplynuly plány Matyášovy v niveč, a stereotypní za
končení dopisu: »proto nemohu býti pro tentokráte V. L. po vůli,
naskytne-li se však budoucně jaká příležitost, bude-li možno, ničehož,
neopomenu«, asi málo přispělo, aby odstranilo hořkost, která z tříletého
marného jednání arciknížeti zbyla.
*

*

*

!) Ondřej Jerin. — 2) Asi rok po té přišel biskup Vratislavský do Prahy
o čemž referuje Benátský vyslanec v tato slova: »Ľ Imperatore ha fatto dimandar
qui il vescovo di Vratislavia, suo governatore o capitano in Silesia, per trovar
modo, che gli sia pagata una grossa somma di denari, che quella provincia
gli deve, per la difesa d’Ongaria; essendo SMtä sollecitata ä questa et altre
simili essationi dal Serenissimo arciduca Ernesto, per pagare li soldáti delle
frontiere; et perche il vescovo ě molto ricco et fá роса spesa, la Mtá Sua
procurera di trare da lui medesimo qualche imprestedo, come ě solita con
altri in tali occasioni.« Matheo Zane dožeti Pasquale Cicogna 1586, 9. září.
Dispacci di Germania f. 13. v stát. arch.
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Zdá se paradoxním, zabýváme-li se smlouvou právní, která se nikdy
neuskutečnila, a projektem zmařeným, dříve než vyšel z tajných porad
ústředních úřadů. Paradoxon zmizí, všimneme-li si, že ani jedno, ani
druhé nezůstalo bez dějinných následků. Účelem rodinné smlouvy bylo
zjednati péti královským princům hmotnou existenci, v čemž byla i záruka
bezpečnosti trůnu a pokojného vladaření Rudolfova. Historie smlouvy
jest historií této snahy; uchází-li se arcikníže Matyáš o správu slezskou,
jest to pokračováním jejím. Konečný nezdar obou jest jedním z nezdarů
vlády Rudolfovy; tím důležitější, že způsobil hned s počátku neshodu
mezi dvěma bratry, která později, když přistoupily к tomu mnohé jiné
okolnosti, a když pak již nešlo o hmotný blahobyt princů, nýbrž o za
chránění vlády celému domu, vedla ke katastrofě.
Bylo kdys řečeno, že dějiny choroby císaře Rudolfa jsou klíčem
к dějinám jeho vlády. Kdyby vůbec bylo lze mluviti o nějaké jedno
duché, vše vysvětlující formułce v době, v které byl taký nadbytek
společenských protiv a veřejných zápasů, mnohem spíše bychom vy
světlili kroky a počiny Rudolfovy vlády, kdybychom pátrali po finančním
pozadí. V našem případě jistě z peněžního nedostatku nestala se smlouva
z r. 1578 nikdy právoplatnou, a z finanční výhody královské komory
zůstal úřad vrchního hejtmanství i tentokráte (1585) v rukou biskupů
Vratislavských, a nedáno knížetství Opolské a Ratibořské arciknížeti
v zástavu. V posledních dvou bodech hrála nedůvěra císařova к arci
knížeti jakousi roli, ne však ještě rozhodující.
S bezprostředními pohnutkami dějetvornými úzce souvisí právní
názory doby; každá politická snaha projde filtrem platných názorů
právních, a ať má zdar či ho nemá, vždy zůstaví na nich stopy.
Nastoupení Rudolfovo v zemích českých, uherských a rakouských
nestalo se na základě žádného testamentárního ustanovení, ani smlouvy
rodinné, nýbrž bylo faktickým uchopením vlády se svolením stavů.
Že se událo v souhlasu s dvěma hlavníma elementy monarchického
práva, s ideou primogenitury a nedílností území, stalo se asi vlivem
práva nástupního, jaké v Lcchách panovalo. Smlouvou z 10. dubna 1578
byl faktický stav položen na základ právní smlouvy rodinné, která tudíž
po prvé — alespoň pro linii královskou — provedla, co kdys bylo cílem
a zároveň obsahem podvržených privilegií vévody Rudolfa IV.; tato zásluha
posud byla přičítána testamentu Ferdinanda Štýrského z r. 1584.
Smlouva naše sice není označena výslovně jakožto stálý zákon
prvorozenský, za to však obsahuje všechny podstatné části jeho. Arci
knížata postupují Rudolfovi vlády v Čechách, Uhřích a Rakousích a vzdá
vají se všech nároků к ní nejen v jeho prospěch, nýbrž i potomků jeho.
Normuje se jí nástupnictví pobočních linií tím, že právo bratří к trůnu
obživne teprve smrtí bezdětného nejstaršího; výlučné právo linie prvo
rozeného jest takto uznáno také pro generace budoucí. Zabezpečeno
mělo být propůjčením dědičných deputátů a sídel zakladatelům pobočních
linií (všem bratřím), čímž získávají vedle hlavní linie pevnou hmotnou
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existenci. Při tom se znovu posiluje nárok prvorozeného na nedílnost
území ustanovením, že svrchované právo zeměpanské Rudolfovo vztahuje
se i na sídla arciknížatům v zemi vyhrazená.
Smlouva byla uzavřena se souhlasem všech kollaterálů, a bez sou
hlasu stavů.
Jedna otázka zůstala v principu nerozřešena, zdali totiž jest povinen
vypláceti deputát stát, či král sám z vlastních příjmů; v Rakousích byli
stavové ochotni přispěti zvláštní roční summou, jednání o to se však ne
zdařilo; v Čechách nepřišla otázka ta po dobu panování Rudolfova na
přetřes.
Smlouva řadí se jakožto význačný článek k ostatním právním
aktům, které tvoří řetěz práva monarchického, a srovnání její s přede
šlými a následujícími, pokud se tkne vůdčích ideí, přispěje k jasnějšímu
obrazu o vývoji jeho.
Žádost Matyášova o vrchní hejtmanství v Slezsku a o zástavu Opoli
a Ratiboře jest jedním z návrhů, kterými se mohlo zadost učiniti usta
novením rodinné smlouvy. Příčina, že se tak nestalo, ležela — mimo
finanční obtíže — v některých privilegiích. Privilegium kr. Vladislava
z r. 1498 28. listopadu ustanovovalo, že jest král povinen jmenovati
vrchním hejtmanem v Slezsku některého z knížat slezských. Arciknížecí
rádcové měli dobrou vědomost o tom, že se o toto privilegium od
dávných dob vleče spor mezi stavy českými a Slezany, a doufali, že
pomocí starých českých námitek platnost privilegia slezského oslabí a
zničí. Naděje se objevila marnou, poněvadž čeští stavové mezi tím
opustili ono příkré stanovisko proti výsadě slezské, které zaujímali
ještě r. 1522. Tehdy vymohli na kr. Ludvíkovi majestátní list (1522,
18. září), jímž se prohlašuje privilegium slezské za podvodně vylákaný,
nevěrným písařem kanceláře Najdekarem zrobený falsifikát (>najdekarovka<). Byl to sice tehdy politický úspěch, ale jen zdánlivý; získali
tím jen tolik, že bylo drastickým způsobem restituováno právo jejich
k vrchnímu hejtmanství podle znění listu Vladislavova z roku 1510
(12. ledna), uznání však se strany slezské a provedení se strany krá
lovské nikdy nedosáhli. Roku 1546 se o to pokusili s nezdarem. Potom,
když se útok neobnovoval a instituce na privilegiu spočívající se v Slezsku
vžily, ztratili i Čechové zájem na tom, aby výsada Slezanů byla zrušena,
a korunní rada nazývá ji r. 1583, jakožto něco nedotknutelného, již
vzácným zemským privilegiem.
Korunní rada hájila také kompetenci sněmu českého v otázkách
týkajících se jmění korunního a celistvosti koruny. Opírala se o privi
legia Vladislavova z r. 1499 12. listop. a 1510 12. ledna, která zbra
ňovala králi zcizovati, zavazovati knížetství ve Slezsku neb udíleti léna
korunní mimo vědomí a vůli sněmu. Že právo sněmu, i v zřízení zemské
pojaté, nebylo prázdnou literou, doloženo jest případy Opoli a Ratiboře
se týkajícími, a sice jednáním na sněmu Pražském, svolovacími listy
sněmu pod pečetí zemskou, reversy královskými a souhlasem stavů
č. č. H. v.
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slezských. Mediatisujíd politika v Slezsku, jmění korunní a nejvyšší zá
sada všeho, celistvost koruny byla pod ochranou sněmu českého.
Rádcové arciknížecí se domnívali, že snadněji dosáhnou cíle, když
položí důraz na absolutní moc panovníkovu, pořizovali úřadem vrchního
hejtmanství a zástavou knížetství slezských bez ohledu na korunní radu
českou. Naproti této absolutistické theorii korunní rada akcentuje zase
svou povinnost hájiti koruny po boku krále a sněmu Českého. Poznali
jsme, že tak činí se souhlasem královým a tajné rady, která neví, jak by
mohl král tentokráte žádosti povoliti ze své moci, »bez pomoci a rady
nejvyšších úředníků, kteří jsou při tom předně interessováni«. Obává-li
se tajná rada, kdyby jinak postupovala, kdyby korunní rady nedbala,
že by to způsobilo mnohem větší obtíže, znamená to, že ústavní postup
při provádění úmyslů vládních, ať vznikly z iniciativy královy či tajné rady,
vedl skrze korunní radu к sněmu; obejiti korunní radu bylo by proti
ústavní zvyklosti a vyvolalo by odpor. O politické váze její sice dosti
víme, avšak málo o ústavní povaze její, a to ne z nedostatků studií o ní,
jako spíše z nedostatku právních norem o její působnosti. Při tak důle
žité instituci musila nahrazovati ústavní zvyklost vše, co jindy předem
upravují články ústavy.
Zdálo se mi záhodno vytknouti význačný případ, v němž se zrcadlí
současná praxe a tudíž i názor.

К dějinám malířství českého doby Karlovy.
Napsal Max Dvořák.

Jen jednou možno mluviti o české škole umělecké, jež byla sama
o sobě novým stupněm ve všeobecném vývoji umění. To je česká škola
malířská doby Lucemburské. V dějinách umění nepočína novověk rokem
1400 a nepočína všude stejně. Tak zvaná škola Pražská se klade na
prvé místo mezi německými školami malířskými nové doby: to zna
mená, že v Čechách byly vymoženosti, jimiž se liší malířství novověké
od středověkého, a jež vznikly postupně a na různých místech, poprvé
severně od Alp a mimo Francii spojeny jsouce pojítkem určitého lokálního
rázu. Proto se malířství české doby Karlovy a Václavovy těšilo vždy
značné pozornosti a má dosti obsáhlou literaturu. Přes to nebyly pa
mátky samy nikdy publikovány, a právě proto snad se o vzniku školy
mnoho nevědělo. Prvnímu nedostatku odpomohl z velké části Josef
Neuwirth, jenž věnoval dějinám malířství českého v době Lucem
burské tři obsáhlé a stkvostně vypravené publikace.1) Náklad na pu‘) Forschungen zur Kunstgeschichte Böhmens veröffentlicht von der Ge
sellschaft für Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Litteratur in
Böhmen I, II, III. Prag 1896, 97, 98.
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blikače poskytla Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft,
Kunst und Litteratur in Böhmen. První z publikací a snad nejdůležitější
je věnována nástěnným a tabulovým malbám Karlštejnským.1) V neméně
než 50 světlotiscích jsou tu reprodukovány tabulové obrazy Tomáše
z Modeny a Dětřicha Pražského, jež jsou nebo se nalézaly na Karlštejně,
nástěnné a tabulové malby v kostele panny Marie, v kapli sv. Kateřiny,
na schodišti hlavní věže a v kapli sv. Kříže, malba na skle z kaple
sv. Kateřiny a soška panny Marie, jež se posud chová ve hradě. Dvě
tabulky obsahují ukázky z bible Velislavovy a z illustrované legendy
svatováclavské z dvorní knihovny Vídenské. Vyobrazením je předeslán
obšírný text. Je to monografie o umělecké výzdobě hradu. V prvním
odstavci líčí Neuwirth dějiny stavby hradu, o níž mnoho nevíme, a další
jeho osudy, především ovšem osudy maleb, jimž restaurace více uškodily
než čas. Archivní prameny, jichž část je v příloze otištěna, a tištěné
zprávy jsou tu vyčerpány do poslední podrobnosti.
Neuwirth přijímá náhled, jejž poprvé vyslovil Bock, podle kterého
vzorem pro stavbu nebyl, jak se dříve udávalo, hrad Montsalvage z Titurela, nýbrž papežský palác v Avignoné. Stará hypothesa je nahrazena
novou, ale ne pravděpodobnější. Některé z vytčených analogií jsou vy
světlitelný stejnou potřebou, jiné všeobecným zvykem doby, tak na př.
vyobrazování nebe a hvězd na klenbách. Jak měly býti císaři vzorem
stavby provedené za Innocence? Karel byl v Avignoně r. 1346 a potom
teprve r. 1365. Možná a zcela jistě lze hledati v Avignoně původ toho
neb onoho způsobu výzdoby, ale sotva víc. Myšlenku ? Papežové usídlili
se v Avignoně v starém biskupském paláci a pristavovali, čeho bylo
třeba. Papežský palác sloužil hlavně skutečným potřebám, byl stálé pa
pežské obydlí a pevnost; město v městě. V rozloze budov není podob
nosti a ještě méně v provedení. Papežský palác je vystavěn od jihofrancouzských architektů v typickém slohu profánních staveb Provence
a Languedoku, po němž na Karlštejně není památky. Což bylo třeba
vzoru pro stavbu, jež tak úplně odpovídá osobnosti Karla IV. a jeho
intencím ?
Za stavitele hradu považuje Neuwirth Matiáše z Arrasu, jenž měl
příležitost seznati stavby v Avignoně.
Druhý odstavec jedná o malbách v kostele panny Marie, třetí
o malbách v kapli sv. Kateřiny, čtvrtý o cyklu fresk ze života sv.
Václava a sv. Ludmily na schodišti hlavní věže, pátý o výzdobě kaple
sv. Kříže. Je to obšírný a minuciosní popis maleb a zároveň ikonogra
fický rozbor. Emendace porušených a nerozpoznatelných maleb jsou, jak
se mi zdá, veskrz přesné a šťastné.
Jak známo, obsahují malby na stěnách budov Karlštejnských velké
cykly. Naprostá originálnost skladeb je dobou, v níž malby vznikly, téměř

’) Mittelalterliche Wandgemälde und Tafelbilder der Burg Karlstein in
Böhmen, Prag 1896.
18*
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vyloučena, a ptáme se po předlohách a pramenech. Neuwirth věnuje
této otázce značnou část své práce. Téměř přímý pramen nalezl pro
cyklus na schodišti hlavní věže, obsahující výjevy že života sv. Václava
a sv. Ludmily. Život sv. Václava je illustrován ve dvou rukopisech XIV.
st, v známé bibli Velislavově a v rukopisu č. 370 dvorní knihovny
Vídenské. Mezi illustracemi posledního rukopisu a Karlštejnskými malbami
je tak značná příbuznost, že nemůže býti pochyby, že podobný rukopis
byl malíři na Karlštejně znám, že mu sloužil za předlohu, z něhož tale
quale jednotlivé komposice opakoval, ovšem tu a tam spojiv některé
sceny v jedno. To je důležitý výsledek, poněvadž nám dovoluje úsudek
o vzniku ostatních cyklů.
V kostele panny Marie jsou illustrace к Apokalypsi. Neuwirth
srovnává je s miniaturami v bibli Velislavově a v Scriptum super
apokalypsim v kapitulní knihovně Pražské. Mimo to soudí z materiálu
publikovaného od Frimmela, který uveřejnil popisy tří Apokalypsi: Trevirské, jež obsahuje kopie starokřesťanských vzorů, Bamberské z XI.
a Turinské z XII. stol. Ve všech těchto cyklech kryjí se některé mo
tivy, jiné se liší. »Diese mannigfachen Berührungen der karlsteiner
Wandbilder könnten durch Nebeneinanderstellung mit anderen Apo
kalypsebehandlungen ohne Schwierigkeit gewiss noch erweitert werden,
wovon wohl angesichts des aus fünf umfangreichen Cyklen gewonnenen
Ergebnisses abgesehen werden darf, da die Hauptsache des letzteren
bereits hinlänglich erhärtet ercheint.« A konečný závěr Neuwirthuv
zní: »Ebenso wenig als das Scriptum super apocalypsim oder die
Bilderbibel Welislaws eine andere Bilderreihe der Apokalypse aufs
genauste copiert, dürfen die mit beiden und mit noch anderen Apo
kalypsefolgen soviel Gemeinsames bietenden Karlsteiner Apokalypsebilder
als Copien bestimmter Typen betrachtet werden.«
Tu se mi zdá býti povážlivým i způsob, jakým autor к závěru
došel, i závěr sám. Materiál, jehož Neuwirth používá, je docela nahodilý.
Rukopisů, jako Trevirského, Bamberského a Turínskeho, možno užiti
к srovnání až v druhé a třetí řadě. Použil-li malíř Karlštejnský předlohy,
nebyl to jisté rukopis z VIII., XI. nebo XII. st. A rovněž tak není
možno podle těchto rukopisů usuzovat, že illustrace ve Velislavově bibli a
v Scriptum super apokalypsim nejsou kopie, nýbrž samostatné cykly. Oba
dva kodexy jsou z doby daleko pozdější a náležejí do docela jiné kate
gorie. Apokalypse náleží mezi knihy, jež se počaly od konce XII. st.
ve Francii nově illustrovat. Mezi starými a novými apokalyptickými
obrazy je tak volné pojítko jako mezi starými biblickými cykly vůbec
a novou »bible historiale«. Apokalypse se svou bizarrní drsnou fantasií od
povídala době, byla překládána a illustrována tak jako encyklopaedie,
jako specula, jako romány. Ovšem, že byly některé utkvělé a zevšeobec
nělé komposice ze starších cyklů přejaty, a hlavní motivy byly dány
týmž textem, ale celek je nový. Neobíral jsem se nikdy zvláště otázkou
apokalyptických illustrací, ale již z rukopisů, jež se mi nahodile naskytly
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při studiích o slohu miniatur XIII. а XIV. st., jsem seznal, že existovalo
několik cyklů, tak na př. cyklus, jenž vznikl jak se zdá, v Normandii a
byl častěji opakován, nebo cyklus, o němž se možno domnívat, že vznikl
v Paříži nebo jiném centru od Paříže odvislém. A každý takový cyklus
byl jistě opětován. Oechelhaeuser dokázal ve svých duchaplných studiích
o miniaturách XIII. a XIV. st., že illustrator této doby vynalézal nové
komposice jen tam, kde to bylo naprosto nutno, originalita nezvyšovala
ceny díla. Cyklus jednou vynalezený přecházel z knihy do knihy, ze země
do země. Z toho, že vyobrazení v Scriptum super apocalypsim a ve
Velislavově bibli neodpovídají cyklům starších rukopisů Neuwirthem
citovaných, nelze soudit na jich originálnost. Domněnka o odvislosti illustrací ve Velislavově bibli od některého z francouzských cyklů byla již
dříve pronesena.1)
A Karlštejnské malby ? Z neshody se Scriptum super apocalypsim
nelze soudit nic. Scriptum je učená kniha, již si kdosi přinesl z Francie,
a v níž illustrace za cílem docela určitým byly upraveny. Zbývá tedy
jediná bible Velislavova, jež stačí tím méně, poněvadž obsahuje celé
biblické kompendium, a čerpal li malíř Karlštejnský z předlohy, použil
asi rukopisu, jenž obsahoval jen Zjevení, jež nestačí proto, poněvadž,
bylo-li na Karlštejně užito miniatur, byly jistě jiného rázu než kolo
rované kresby Pražské bible.
Neboť malby samy, aspoň část jejich, nás poučují, že malíř maloval
podle předloh, podle miniatur. Nejlépe je to patrno na malbách horního
pasu východní stěny. Čtvercové, pruhy písma oddělené komposice této
stěny jsou přímo zvětšené a na stěnu přenesené miniatury. Poukazuje
k tomu stísněná miniaturová komposice, malicherné architektury, jimž by
se byl malíř vyhnul, kdyby byl volné pro stěnu komponoval, a především
používání téhož čtvercovaného tapetového pozadí, s jakým se setkáváme
v současné knižní malbě, a jehož malíř, právě tak jako v miniaturách,
používá i tam, kde se scena odehrává v krajině. Z toho možno zároveň
soudit, že předlohou byly miniatury v krycích barvách, a ne kresby,
jež nemají zpravidla pozadí. A sice miniatury italské nebo pod italským
vlivem vzniklé.
Velmi pěkný a přesvědčivý je Neuwirthův výklad votivních scen
v kostele panny Marie.
Zbývá ještě třetí cyklus v kapli sv. Kříže. Každý jej zná. Ale
jde o původ. Podobná výzdoba je v hradní kapli na Zwingenberku
nad Nekarem. I tam je několik scen z Nového zákona ve spojení
s touže téměř řadou světců ze všelikých stavů. Ale obrazy ty vznikly
až na počátku XV. st. Působil vliv z Čech? Ludvík Lentz, jenž po
řídil vydání Zwingenberských maleb, seznal jejich stilistickou sou
vislost s nástěnnými malbami v kostele sv. Víta v Mühlhausenu n. N.,
!) Kautzsch R., Einleitende Erörterungen zu einer Geschichte der Deutschen
Handschriftenillustration im späteren Mittelalter 20.
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kdež se nalézají, jak známo, tabulové obrazy českého původu, a kdež je
rovněž řada světců zobrazena. Neuwirth se domnívá, že přes Mülhausen
sice působily některé vlivy z Čech ve Zwingenberku, ale že cyklus sám
nepochází z Čech, nýbrž že vznikl v Německu. S myšlenkou, sestavovat
světce v řady podle určitých principií, setkáváme se častěji v pozdním
středověku, a to nejen v Německu. Je známo, jak důležitou úlohu hrají
při plastické výzdobě francouzských kathedrál nekonečné řady světců.
A s velkým cyklem takovým se setkáváme v Avignoně. Jsou či byly
to malby ve velkém sálu konsistoria v papežském paláci. Životopisec
Klementův píše, że papež tu dal znázorniti Boha v majestátu na trůně
a obklopeného světci a osobami ze Starého a Nového zákona.1) V pa
mětním spisu z roku 1822, v němž se žádá o uchování tohoto »Mo
nument interessant de la ville ď Avignon«, se děje zmínka, že jsou tu zná
zorněni všichni světci a papežové a arcibiskupové XII. a XIII. stol.2}
A že neběží o jednotnou komposici, nýbrž o řadu světců jako na
Karlštejně, je patrno ze zbytků, jež se posud uchovaly. Jsou to jedno
tlivé krásné, výrazné postavy sieneského původu. Víme, že kolem
r. 1346 byla stará audientia zbořena, v této době byl asi sál již hotov.
A r. 1346 přišel Karel do Avignonu. Sál ještě dnes náleží к nejpo
divnějším památkám profánní gotiky a vymalován budil jistě všeobecný
obdiv. Na Karlštejně je rovněž znázorněn Bůh utec v slávě trůnící
a řady světců. Není tu možno, že výzdoba kaple vznikla podle přímých
údajů císařových, podle inspirací, jež si přinesl Karel z Avignonu? Tam
byli vedle světců znázorněni papežové a arcibiskupové, na Karlštejně
svati císařové a knížata.
Obrazy na Zwingenberku ovšem stilisticky nesouhlasí s pracemi
české školy. Ale řada světců se z velké části shoduje s řadou Karl
štejnskou, mezi světci v hradě nad Nekarem nalézáme sv. Václava, na
Karlštejně i na Zwingenberku je vyobrazen Kristus v tumbě, což je
motiv v německém umění této doby neobvyklý. Obrazy Zwingenberské
srovnávají se stilisticky s malbami v Mühlhausenu, pocházejí snad z téže
dílny, a v Mülhausenu nalézáme tabulové obrazy české práce. Řady
světců byly vyobrazovány rovněž v rukopisech; tak obsahuje francouzský
rukopis Pařížské národní knihovny č. 400 velmi obsáhlou řadu, jež je
tu připojena к Speculu humanae salvationis. A Specula bylo používáno
jako malířské knihy. Mně se nezdá býti vyloučena možnost, že Karl
štejnský cyklus přešel buď do skizzovní knihy některého malíře nebo
byl opakován v rukopisu a byl takto zanesen do Mühlhausenu, kdež
ho použili ulmští malíři, kteří malovali tam a na Zwingenberku.
VI. odstavec popisuje tabulové obrazy na Karlštejně a jedná o mal
bách, o nichž máme jen zprávy, VIL, poslední a nejdůležitější oddíl jedná
o malířích Karlštejnských a jejich umění. Nejdůležitější proto, poněvadž

x) Baluze, Vitae pap. Avenion L 261. — Ä) Duhamel L., Unc visitě au
palais des papes ď Avignon 8.
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tu jde o otázku, jak vznikla česká škola. Karlštejnské malby jsou první
památkou, jež vykazují její určitý ráz. Neuwirth pokusil se přidělit jed
notlivé malby malířům, o nichž víme, že na Karlštejně nebo pro Karlštejn
malovali obrazy. Z pramenů víme, že při výzdobě hradu byli zaměstnáni
Détřich Pražský a Mikuláš Wurmser ze Štrasburku. Mimo to dal Karel
IV. pro hrad malovati dva tabulové obrazy od Tomáše Mutiny z Trevisa.
Obrazy ty jsou uchovány a jsou označeny jménem malířovým. Jim byla
z Karlštejnských děl vždy věnována největší pozornost, a je starý spor
zda Tomáš sám byl v Čechách, či zda obrazy maloval v Italii. Pro
první náhled nebylo možno uvésti žádné přímé zprávy, proti němu
uvádělo se, že sv. Václav na Karlštejnském obraze je zobrazen v kroji
Benátského dóžete, což by byl malíř sotva udělal, kdyby byl maloval
v Čechách. Neuwirth je pro pobyt Mutinův v Čechách, a sice ze stilistických důvodů. Přisuzuje mu řadu jiných maleb na Karlštejně, celý
apokalyptický cyklus a ukřižování i obraz sv. Kateřiny v kapli Kate
řinské. Proti tomuto přiřčení vyslovil se Schlosser; jak se mi zdá,
právem.1) Tommaso nebyl umělec podřízeného řádu, jak se domnívá
Neuwirth; poukazuji jen k Vídenskému triptychu. Proti tomu stojí Karl
štejnské obrazy, jež Neuwirth přičítá Mutinovi, umělecky dosti nízko
a jsou dílem malíře mnohem primitivnějšího. Schlosser uveřejnil freskové
malby, jež maloval Tommaso v Trevisu; mezi nimi a Karlštejnskou apokalypsí není nejmenší podoby. Italské vlivy v apokalypsi jsou nepopi
ratelné, ale který Vlach by byl maloval v monumentální malbě takové
hrubé čtvercové pozadí v přímém spojení s krajinou! Řekl jsem již,
že cyklus upomíná na miniatury. Snad byly předlohou miniatury italské,
ale není to nutno. Jihofrancouzské a české knihové malířství této doby
stojí téměř úplně pod vlivem vlašským. V mnohém blíží se malby
současným českým miniaturám — je to otázka, k níž se vrátím na
místě jiném.
Docela přesvědčuje Neuwirthovo přiřčení všech maleb v křížové
kapli Dětřichovi Pražskému, jemuž náleží rovněž ukřižování ve Vídenské
dvorní galerii. Poprvé setkáváme se na severu s malířem, jehož jméno
známe, jemuž možno nepopiratelně přisouditi velký počet tabulových
a nástěnných maleb, o jehož individualitě si možno utvořiti jasný názor.
Neuwirth přičítá Dětřichovi Pražskému rovněž votivní obrazy Karla IV.
v kostele panny Marie, domnívám se však, že sám změnil své mínění
po šťastném objevu Karlštejnského rodokmenu. Mezi těmito obrazy a
malbami Dětřichovými jsou některé podobnosti, ale celkový ráz je jiný.
Charakterisuje je naprostý naturalismus, jenž se neomezuje jen na ně
kolik naturalistických typů hlav, jako u Dětřicha. Třeba jen srovnat, jak
maluje malíř těchto obrazů šat, jenž má u Dětřicha vždy záhyby, podle
vlašských vzorů zaokrouhlené a uhlazené. Postavy votivních obrazů po4 Tommaso da Modena und die ältere Malerei in Treviso. Jahrbuch der
kunsth. Sammi, des allerh. Kaiserhauses XIX ff.
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hybují se daleko volněji než postavy Dětřichovy, u nichž možno všude
pozorovat jakousi zkamenělost, a jsou virttuosné postaveny do prostoru,
v němž se znázorněný děj odehrává, kdežto u Dětřicha osoby takřka
ještě lpí na pozadí. Bylo by lze ještě další rozdíly uvésti, ale stačí, poukážeme-li к naprosté podobnosti těchto obrazů s Karlštejnským rodo
kmenem. V paláci Karlštejnském dal Karel IV. vymalovati rodokmen
svých předků; obrazy ty neexistují již, ale uchovaly se v rukopisné
kopii XVI. st., o níž se později zmíníme obšírněji. Ještě z pozdní kopie
možno seznati frappantní příbuznost ztracených obrazů s votivními mal
bami v Mariánském kostele, příbuznost v jednotlivostech i celkovém
pojetí, takže nemůže býti pochyby, že rodokmen a obrazy jsou dílem
téhož malíře. A o rodokmenu víme téměř jistě, že jej maloval Mikuláš
Wurmser ze Štrasburku.
Tím vstupuje mezi Karlštejnské umělce určité a jasně nová osobnost.
Mezi Wurmserovým uměním a pracemi starší české školy není nejmenší
příbuznosti. Ale za to možno vliv jeho pozorovati v pracích Dětřichových
a jiných pozdějších malbách českých, tak velmi značně na Slovanech.
Jeho díla stojí mezi malbami Karlštejnskými nejvýše a jsou zdrojem na
turalismu, jenž odtud provází malířství české školy.
A tu zajímá nás jiná, pro všeobecný vývoj malířství na severu
velmi důležitá otázka. Odkud pochází podivné umění Wursmserovo ? Ze
Strassburka? Možná. Ale jak se malovalo ve Strassburku v době té?
Neuwirth mluví o německém rázu maleb Wurmserových, ale to nebudí
žádné představy. Schlosser zmiňuje se o vlivu školy rýnsko-kolínské.
Co se nám uchovalo na horním a dolním Rýně z maleb před mistrem
Vilémem, má středověký ráz a nic společného s uměním Wurmserovým.
Proti tomu vnucuje se téměř shoda jiná. V severní Francii vyvinula se
v prvé polovici XIV. st. škola, již charakterisuje naprostý naturalismus,
vystupující ve formách, které připomínají Wurmsera. Bohužel se právě
z nástěnného malířství této doby ve Francii téměř nic neuchovalo, zbývá
jen několik tabulových obrazů, tapisserie a rukopisy. Ale srovnáme-li
k. p. portret Jana Dobrého v národní knihovně Pařížské nebo známou
Angerskou apokalypsi nebo současné miniatury severofrancouzské školy
(na př. bibli, kterou maloval Jean de Bandol v Haagu) s malbami Wurmserovými, je tuším určitá příbuznost nepopiratelná. I technické podobnosti
se naskytují; tak užívání drobně vzorkované patrony pro šat, jak je
nalézáme na obraze ovšem pozdějším, představujícím smrt sv. Diviše
v Louvru. O způsobu souvislosti těžko co říci, možná že působily fran
couzské vlivy ve Štrasburku; umění není v době té ani dost málo
národnostně omezeno, nýbrž šíří se perifericky z určitých center.
Wurmserovi přičítá Neuwirth rovněž malby ze života sv. Václava
a sv. Ludmily ; jistě jsou mu aspoň velice příbuzný.
Podotekl jsem, že byl v Karlštejnském paláci vymalován rodokmen
vévod Lotrinských a Brabantských. Máme o něm zprávy z různých
dob. V posledních letech XVI. st. zmizel pod omítkou. Po vydání
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publikace o Karlštejně objevil Neuwirth v rukopisu Vídenské dvorní
knihovny č. 8330 kopii rukopisu, jež byla pořízena v době Maxmiliána
II. Tuto kopii uveřejnil nálezce ve svétlotiscích.!)
V úvodu k publikaci podává Neuwirth důkaz všecku pochybnost vy
lučující, že rodokmen v rukopisu jest totožný s rodokmenem, jenž byl
vymalován ná Karlštejně. Jsou to obrazy jednotlivých vévod Brabantských a Lotrinských a jejich domnělých předků v chronologickém po
řadu. Rodokmen počíná Noemem, postupuje ku králům Trojským, odtud
ku Karlu Velikému a končí obrazem Karla IV. a Blanky. Je to týž
rodokmen — jak Neuwirth konstatuje — s kterým se, co se týče
mythické doby, setkáváme v Brabantských kronikách, a o němž se
rovněž děje zmínka v Marignolovi.
Neuwirth se domnívá, že chtěl Karel zobrazením genealogie dovo
zovat své zděděné právo na císařství. Z místa v Marignolovi, jímž tento
náhled dokládá, to sotva vyplývá. Využití příležitosti, honosit se pří
buzenstvím s Trojany a Karlem, srovnává se tak úplně s krásnou lite
raturou a duchem pozdního středověku a s tím, co víme o výzdobě pro
fánních budov, že není asi třeba hledati tendence jiné.
Vznik maleb třeba klásti do let 1355 a 1356, a malířem byl, jak
již řečeno, Wurmser. Vyplývá to z toho, co víme o činnosti Wurmserově, i z obrazů samých. Kopie jsou — jak vydavatel obšírně doka
zuje — celkem věrné, a možno z nich ještě poznat, že originály se li
šily od maleb Dětřichových i od Apokalypse, že náležely docela jinému
směru.
Do dějin malířství v Čechách byl nálezem Neuwirthovým zařazen
důležitý článek. Svědčí o stilistických vlivech, jež působily v Čechách,
a obsahem svědčí o vlivu dvorského umění pozdní gotiky.
Na konci úvodu Neuwirthova čteme proloženým písmem: »Nirgends
ist aber ein besonderer tschechoslavischer Antheil an dem eigenartigen
Stoffe, welcher der Verherrlichung des deutschen Kaiserthumes zustrebt,
und an der künstlerischen Bearbeitung desselben erweisbar.« Proti komu
polemisuje autor? A v předmluvě: »Die ausgesprochen politische und
nationale Bedeutung des in Karlstein verlorenen Luxemburger Stamm
baumes ist für die Stellung der Deutschen Böhmens keineswegs be
langlos.« Taková místa ve vědecké práci jsou — věc osobního vkusu.
Třetí neméně důležitá publikace Neuwirthova uveřejňuje malby
v klášteře na Slovanech.2) Malby jsou vydány v 27 velkých světlotiscích a čtyřech barevných reprodukcích, jež slouží ústavu Bellmanovu
velmi ke cti. 4 světlotisky obsahují ukázky z rukopisů, jejichž minia
tury srovnává vydavatel s malbami. Opět je předeslán vyobrazením
obšírný text. Jako v Karlštejnské publikaci líčí Neuwirth v první ka-

i) Forschungen zur Kunstgeschichte Böhmens II. Der Bildercyklus des
Luxemburger Stammbaumes aus Karlstein. I. Prag. 1897. — 2) Forschungen
zur Kunstgeschichte Böhmes III. Die Wandgemälde im Kreuzgange des Emausklosters in Prag. Prag 1898.
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pitolę dějiny kláštera a dějiny maleb křížové chodby klášterní, jež byly
několikráte obnovovány, takže původní ráz byl značně setřen. Vznik
maleb klade autor podle krojů a podle toho, co o stavbě kláštera víme, do
třetí čtvrti XIV. st. O správnosti tohoto datování nemůže býti pochyby.
Křížová chodba obsahuje celkem 79 obrazů; je to nejrozsáhlejší cyklus
nástěnných maleb, jenž se uchoval na severu. Látka maleb je vzata
z typologické literatury. Obrazy znázorňují výjevy ze života Kristova
a panny Marie, a ku každé scéně přidány jsou dvě ze Starého zákona,
v nichž se shledávalo předobrazení znázorněného děje.
Druhá kapitola obsahuje velice obšírný popis a výklad maleb, třetí
má název: »Die Darstellungsgedanken der Emauser Kreuzgangsbilder,
ihre Quellen und ihre Beziehungen zu gleichzeitigen oder gleichartigen
Schöpfungen böhmischer Malerei.«
Typologická literatura hraje v umění a nazírání pozdního středo
věku velice důležitou úlohu. Je zdrojem ikonografických zvyků, ba do
jisté míry zaujímá místo starých biblických cyklů. Ale blíže o ní nejsme
posud zpraveni. Heider jí věnoval studie velice záslužné, ale měl přece
jen omezený materiál, a je tomu již dávno.
Hlavní produkty typologické literatury jsou Speculum humanae
salvationis a Biblia pauperum. Neuwirth srovnává cyklus na Slovanech
s cykly Specula, o nichž víme, že vznikly v Cechách, mimo to s cyklem,
jejž složil Lilienfeldský opat Oldřich pod názvem Concordantia caritatis,
a s materiálem, jenž byl sestaven v pracích Heiderových a ve vydáních
Bible chudých. Výsledek je ten, že motivy maleb na Karlštejně jsou
čerpány z velké části ze Zrcadla člověčího spasení, ale že bylo použito
zároveň několika jiných typologických řad, na př. motivů, jež obsahují Bible
chudých. Summa caritatis a typologické rukopisy ve sv. Florianu a v Seitenstetten. Neuwirth si představuje věc tak, že opat a mniši vypracovali
plán pro malby.
Tu možno namítati toto. Řekl jsem již, že o'typologické illustraci
nejsme posud zpraveni, jak by bylo žádoucno. Velmi málo víme o vzá
jemném vztahu jednotlivých řad, o tom, zda a pokud čerpaly ze vše
obecného kanonu. Téměř nic nevíme o francouzských cyklech, ač
z Francie pocházejí nejstarší řady, ač ve Francii typologické kompo
sice jsou neméně ba více rozšířeny než v Německu. Docela nic pak
nevíme o typologické illustraci v Italii, ač existují n. p. specula s ital
skými miniaturami, jako n. p. rukopis č. 9584. Pařížské národní knihovny.
Možnost samostatné kompilace na Slovanech ještě není vyloučena, ale
kultura v Čechách za doby Karlovy nemá rázu provinciálního, a třeba
rovněž aspoň počítati s druhou možností. Věc by sama o sobě nebyla
důležitá, ale nabývá významu z tohoto důvodu.
Zdá se, že malby samy poukazují к určité provenienci motivů.
U velké řady obrazů možno nepochybně stanovit vlašské komposice, a to
i u takových, jež byly jistě provedeny od českých malířů.
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Přicházíme tím k otázce, kdo maloval křížovou chodbu? V dří
vější literatuře byly vždy více méně všeobecné stanoveny italské vlivy,
jež možno pozorovati na malbách. Ale vedle toho možno o některých
obrazech říci docela apodikticky, že italská komposice je tu provedena od
malířů, kteří malovali pod vlivem děl Dětřichových a Wurmserových,
tedy od malířů české školy. Neuwirth rozlišuje čtverý ruce a představuje
si, že malby byly provedeny od Vlachů, kteří používali českých po
mocníků. Proti pravděpodobnosti tohoto náhledu vyslovil se již Thode. 1)
Pomocníci by byli malovali víc než mistři.
Či snad poskytli k velké části maleb italští umélci jen náčrtky,
jen komposice ?
Snad možno vysvětlení hledat jinde.
Provedení neitalské je rovněž zřejmé na obrazech, jež znázorňují
seslání many a dvojí zázračné nasycení. Všecky tři malby používají
jedné a téže komposice, a tato komposice je obsažena v italském ruko
pisu č. 115 Pařížské národní knihovny. Text jednající o životě Kristové
je tu illustrován krásnými vlašskými perokresbami ze XIV. st. Florentinského původu. Na str. 105. je znázorněno zázračné nasycení v kom
posici docela podobné té, jíž bylo použito ve třech malbách na Slova
nech. I jednotlivé postavy a typy se shodují. Nevím, zda snad i mezi
ostatními komposicemi četných perokreseb rukopisu některé odpovídají
těm, jichž bylo použito na Slovanech — określił jsem si svého času
jen zázračné nasycení — ale již z tohoto příkladu je jisto, že podobné
komposice kolovaly v italských rukopisech obsahujících vypravování
o životě Kristově, a že obrazy na Slovanech znázorňující nasycení nejsou
provedeny podle úplně samostatného náčrtku některého vlašského umělce,
nýbrž že opakují komposici konvencionelní, jež mohla býti převzata
z rukopisu. V tomto směru by tedy bylo třeba sledovati stopu, a ne
třeba dodávat, že nesnadná otázka původu maleb na Slovanech by se
velmi zjednodušila, kdyby se objevilo, že motivy se kryjí s některou
řadou, s níž se setkáváme v Itálii. Italské komposice, jež jsou ncitalsky
provedeny, by byly tím vysvětleny.
Zda skutečně možno rozeznati čtvero malířů? Autor sám doznává,
že je to velmi nesnadno a mnoho na tom nezáleží, nechci tedy opponovati.
К poslední kapitole díla Neuwirthova, která jedná o těchto otázkách,
přidán je obšírný exkurs o tabulovém obraze znázorňujícím ukřižování,
jenž se chová dodnes na Slovanech a pochází z téže doby jako malby
v křížové chodbě. Neuwirth v něm shledává spojení dvou vlivů: Dětřichova, jenž se jeví ve formách, a Mutinova, od něhož převzal malíř ob
šírnější a oduševnélejší komposici. Dva směry podávají si tu ruce —
domnívá se autor. Ale komposice obrazu na Slovanech i obrazu, jejž
Neuwirth přičítá Mutinovi, je všeobecné rozšířena ve XIV. st., nalézáme
x) V recensi díla Neuwirthova v Deutsche Literaturzeitung 1899.
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ji na emailech, v řezbách ze slonoviny, zvláště často s úplně týmiž oso
bami v témž provedení, v rukopisech n. p. ve francouzských missálech.
Při otázkách tohoto druhu třeba vždy lišit, co spadá na účet doby. Tak
nelze groteskní architektury uvádéti za důkaz, že díla, v nichž se vy
skytují, byla malována od italských umělců, jak činí Neuwirth při zmínce
o miniaturách v Mariale Arnesti a Viaticu Jana ze Středy. Týchž archi
tektur používají Beauneveu nebo Broederlam.
Otázka po vzniku české školy je nerozlučné spojena s problemy da
leko všeobecnějšími, a lze ji řešit jen ve spojení s nimi a na základě
nejširšího materiálu. Takovým problemem je otázka všeobecného a náh
lého vlivu italského umění severně od Alp v druhé polovici XIV. st, jež
vstupuje na místo právě tak všeobecného vlivu umění francouzského
v době předchozí nebo se s ním pojí.
♦

*

*

Další bádání změní snad ten či onen výsledek prací Neuwirthových,
jak ani jinak není možno při pracích o neitalském malířství XIV. st.,
o němž posud víme tak málo. Nepopiratelnou a velkou zásluhou Neuwirthovou je, že exaktním uveřejněním a prvním vědeckým propraco
váním materiálu položil dalšímu studiu památek českého monumentál
ního malířství doby Lucemburské pevný základ. Jsme za to díkem
zavázáni v prvé řadě jemu, v druhé společnosti, jež poskytla náklad na
publikace.

Ještě jednou o poměru t. zv. kroniky Třeboňské
к Starým letopisům českým.
Napsal Kamil Krofta.

Článek Marešův, uveřejněný v předešlém čísle tohoto časopisu
(str. 135—143) s názvem Chronicon Treboniense^ dospívá к výsledku
téměř opáčnému proti mému pojednání O poměru t. zv. kroniky Tře
boňské k Starým letopisům českým^ otištěnému ve Věstníku Spol. Nauk
1897. Vyslovil jsem tam mínění, že latinské Chronicon Treboniense, jak
je otiskl Höfler, jest v první větší své části překladem prvotního a zá
kladního textu Starých let. českých (u Palackého Д u Mareše C), do
plněným z jiných textů těchže letopisů. Z článku Marešova jest patrno,
co bylo hlavní a velikou chybou mé rozpravy. Nevěděl jsem, že to,
co otiskl Höfler jąko Chronicon Treboniense, vypravující události let
1419—1432, jest jen částí většího celku nazvaného Cronica Воетогит^
a že již část onoho základního textu Star, letopisů jednající o letech
1338—1418 shoduje se v podstatě s příslušnou částí této kroniky. Vy
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světlením — snad poněkud i omluvou — budiž ta okolnost, že Höfler
ve svém vydání ani slovem o tom se nezmiňuje. Mareš podává po
drobné zprávy o dvou rukopisech oné latinsky psané Kroniky české.
V jednom rukopise (Л) psána jest touž rukou »beze vší změny tahu
neb inkoustu« část vypravující o letech 1338—1432; v druhém ruko
pise (2?) však kronika sahá pouze k r. 1418. Část Kroniky české
shodná s textem A St. let (u Mareše 0 objímá tedy v jednom ruko
pise leta 1338—1432, v druhém toliko 1338—1418. Část prvého
rukopisu, jednající o letech 1419—1432, t. j. co Höfler vydal jako
Chronicon Treboniense jest tedy — jak Mareš zjišťuje — samostatné
pokračování rozdílného autora. Co Mareš vykládá o poměru Kroniky
české к textu A St. let. v části týkající se 1. 1338 — 1418, nasvědčuje
skutečně jeho tvrzení (str. 140), že tu byl prvotext latinský, a český
text že je překlad. Ale pro poměr obou textů v další samostatné části
1419—1431 z toho nic bezpečného nevyplývá. Mareš výslovně při
pouští (str. 141): »Nebylo by sice nemožné, aby, i když text (Kroniky
české) do r. 1418 byl latinský, od r. 1419 až k r. 1431 к němu
přidán byl překlad z češtiny, zvlášť když se rukopis В rokem 1418
končí, podávaje od r. 1419 samostatné zprávy, a když také A ukazuje
svým chronologickým kolísáním, které se i v C objevuje, že i zde
u tohoto roku bylo jakési zakončení, a že text 1419—1431 jest nové
pokračování«. Ačkoli dlužno přiznati, že to »již z předu není pravděpodobno«, přece myslím, že otázku nelze tím způsobem ještě prohlásiti
za vyřízenou.
Uvedl jsem ve svém pojednání nejdůležitější místa, jimiž oba texty
se liší (str. 3—6). Mareš (str. 141—2) k tomu přidává ještě řadu míst,
kde latinský text má více než český. Místa tato mi ovšem neušla, ale
úmyslně jsem jich pominul, protože myslím, že z nich pro poměr obou
textů docela nic nevyplývá. To, oč tu má text latinský více, mohlo
býti stejně dobře dodáno překladatelem z češtiny do latiny, nebo vy
necháno překladatelem z latiny do češtiny. *) Na základě odchylných
míst obou textů usoudil jsem, že český text A St. letop. není překladem
Höflerovy kroniky Třeboňské, nýbrž že poměr jest opačný. Mareš (str.
142 — 143) přijímá třetí možnost, že totiž oba ty texty mají společnou
předlohu nám neznámou, že oba >z jednoho zřídla čerpaly a jeho dosti
věrně se držely, při čemž jenom C (český text) často detaily buď
úmyslně к vůli zkrácení neb pro své stanovisko neb i nahodile vyne
chával. A (text latinský) užíval také této svobody, ale mírněji«. Toto
řešení Marešovo, třeba nebylo nutné, zajisté není nemožné. Sotva však
lze souhlasiti s tím, co vykládá o povaze této společné předlohy.

Na popletení jména Boček s pánem z Bergova zvláštní váhy jsem
nekladl, zmiňuje se o něm jen v poznámce. Nicméně myslím, že ani po
známkou Marešovou nerozplývá se v niveč to, co jsem z něho vyvodil ve
prospěch českého textu. Opravou Höflerova textu k r. 1427 rozdíl mezi oběma
texty se sice zmenšuje, ale neodstraňuje docela.
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Důvody, jež Mareš uvádí pro svou domněnku, že prvotext, z něhož
oba naše texty čerpaly, byl latinský, nejsou podlé mého mínění zcela
přesvědčivé. To, že text český z oné předlohy, nám neznámý snad
více vynechával než latinský, přece nemůže rozhodovati, když oba tyto
texty jsou na sobě nezávislé. Jak lze vyložiti, že latinský text má po
drobné zprávy a datum o dobytí Českého Brodu, pověděl jsem ve svém
pojednání (str. 8). Tři parallelní místa, jež Mares uvádí (str. 143) za
doklad, že text český je překladem z latiny, nemíjí moci průkazné ani
v tom případě, jestliže vskutku nutné třeba pokládati je za latinismy,
a to z podobného asi důvodu, z jakého nelze četné bohemismy latin
ského textu pokládati za doklad pro tvrzení opačné (srov. mou práci
str. 2—3). Domnívati se, že slova Thaboritarum canipestrium nebo
Lnpaczcum suis complicibus v českém textu proto scházejí, že původce
jeho, překládaje z latiny, neznal pro ně vhodného českého výrazu, jest
dle mého mínění zcela nepřípustno. Jsou to přece slova zcela obyčejná,
a nelze mysliti, že by jich nedovedl česky vyjádřiti překladatel tak obratný,
jakým by autor textu českého — je-li Marešův názor správný — dojista byl. Tím vyčerpány jsou důvody, jimiž Mareš dovozuje správnost
svého tvrzení, že prvotext^ z něhož oba naše texty čerpaly, byl latinský.
Myslím, že důvody ty nedostačují.
Mareš však zcela pominul nejdůležitějších důvodů, jež jsem uvedl
pro prioritu českého textu. Nemohu je zde opakovati, ale myslím, že
z nich zcela jasně vyplývá ne-li to, co jsem původně tvrdil, že totiž
latinský text jest překladem českého, tedy aspoň tolik, že poměr obou
textů není tak jednoduchý, jak se domnívá Mareš. Jest jisto, že v ně
kterých textech Starých letopisů, odvozených od textu Л, zvláště pak
v textu D, jsou obsažena místa, jež v A chybí, za to však nalézají se
v latinském Chronicon Treboniense. *) Jestliže latinský text je původní,
musíme nezbytně připustiti, že text D zakládá se nejen na českém
textu A nýbrž i na latinské kronice Třeboňské. Vyslovil jsem se pro
výklad jiný, jak myslím pravděpodobnější (str. 8). Ať se již rozhod
neme pro to či ono, přece nikterak nemůžeme říci s Marešem: >Je-li,
jak Palacký tvrdí, text A Starých letopisů základem všech ostatních
textů, není třeba dále píditi se po shodnostech kroniky české (Tře
boňské) s jinými takými texty, zvláště D a M, protože prioritu pro
latinský text předpokládáme.« Myslím, že nejsme nikterak oprávněni
tuto prioritu předpokládati, a že naopak jest úkolem dalšího bádání —
přísluší to především budoucímu vydavateli Starých letopisů českých —
’) Uvádím zde pouze nejdůležitější místo. V textu A St. let. jest k r. 1427
zpráva: knieže Sigmund z Prahy vyhnán. V kronice Třeboňské čteme:
princeps Sigismundus per quosdam sacerdotes Pragenses ac seculares est traditus et de Praga deportatus, Polonis post eundem expulsis ; signa qualiter
litteras finxerunt. V textu D: a Poláci okazovali listy, kterak sú po né posielali slibujíc jim.
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stanovití určité pomér textu D (po případě i jiných textů St. let.)
к textu A a ku kronice Třeboňské. Lze doufati, že právě tím způsobem
dojde se bezpečnějšího výsledku také v naší otázce.

drobnější články.
5. Mikuláš z Brna, pozdější biskup Tridentský, a Mikuláš
Luckův z Brna jsou osoby od sebe rozdílné, a oba byli kancléři
Karla IV. Ve svém díle »Kulturní styky Čech s cizinou« píše F. Tadra
na str. 208 toto: »Biskupem Tridentským v letech 1338—1346 jmenuje
se Mikuláš z Brna (zda totožný s kancléřem Karlovým toho jména, nelze
nám rozhodnouti).« К tomu náleží poznámka: »Srovn. Tadra, Kanceláře
str. 24.« V tomto spise »Kanceláře a písaři v zemích Českých«, na str. 24
až 25, mluví Tadra o Mikuláši* synu Luckově z Brna* kancléři markraběte
a později krále Karla IV., domněnky o totožnosti jeho s Mikulášem z Brna,
později biskupem Tridentským, však ještě nevyslovuje. Avšak Emlerova
Regesta a Diplomatář Moravský nás poučují o jiném. Stačí podívati
se na listinu ze dne 5. prosince 1338 v Cod. dipl. Mor. VII. číslo 219,
kterou se Mikuláši Luckovu z Brna udílí kanonikát a praebenda kostela
Olomouckého, uprázdněné povýšením dosavadního kanovníka Mikuláše za
biskupa Tridentského, a hned lze rozhodnouti, že to nemůže bytí jedna
a táž osoba.
Mikuláš z
1323 19./12. papežskou provisi na kano
nikát kostela Olomouckého. I) Jako kanovník připomíná se 1325 31./8.
(Nicolaus)2) a 1328 30./8. a 1328 23./9. (Mikulp). R. 1334 29./9.
obdržel provisi na kanonikát a praebendu kostela Pražského, uprázdněné
smrtí Matouše, probošta v Sadské.4) Tenkráte měl mimo to ještě ka
nonikát a praebendu kostela Olomouckého, faru v Křenovicích (dioec. Olo
moucké) 5) a papežskou expektanci, až by se nějaká hodnost při kostele
Olomouckém uprázdnila. Nejspíše na základě této expektance dosáhl
později děkanství kostela Olomouckého. Kdy se to stalo, nevíme, jistě
před jeho povýšením za biskupa Tridentského.
x) Dudik, Iter Romanům II. str. 90, RBM. III. n. 952. — *) CDM. VI. n.
296, RBM. III. n. 1129. - ’) RBM. III. n. 1484; CDM. VI. n. 369. — CDM.
VII. n. 27, RBM. IV. n. 91. — 5) Nejspíše asi Křenovice u Kojetína, od r
1330 oboedience kapituly Olomoucké (Wolny, Topographie V. str. 550\ sotva
Křenovice u Slavkova. Zda-Ii tuto faru dostal teprve po r. 1321 19.12
či již dříve, nelze rozhodnouti, poněvadž není jisto, zdali Dudíkův regest
v Iter Romanům II. str. 90, odkud jej převzal Emler III. n. 952, jest úplný
Čili nic.
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Tímto povýšením uprázdnila se všechna dosavadní jeho benefícia.
Lví podíl z nich připadl Mikuláši buckovu z Brna, který po onom Mi
kuláši, biskupu Tridentském, dostal r. 1338 5./12. kanonikát a prae
bendu1) a r. 1341 10./2. také děkanství kostela Olomouckého2).
Tento Mikuláš Lucküv z Brna připomíná se podle Tadry v instrukci,
kterou dal r. 1332 Jindřich Korutanský Sebnerovi, svému poslu ke králi
Janovi3), jako kancléř syna Janova slovy: »pei her Niclan, euers suns
chantzler.« R. 1334 18./5. jmenuje se výslovně Mikuláš z Brna jako kancléř
markraběte Karla, který toho dne potvrdil jeho nález ve při kláštera
Doksanského s měšťany Litoměřickými.4) V Kancelářích na str. 24. vy
pravuje o něm Tadra dále: »Od roku 1334 — 1346 nenalézáme o něm
zmínky, a zdá se, že na nějaký čas z kanceláře Karlovy vystoupil,
až teprv r. 1346 setkáváme se s ním opět.< Avšak z Emlerových Re
gest a z Diplomatáře Moravského o něm víme, že r. 1338 5./12. dostal
kanonikát a praebendu kostela Olomouckého, uprázdněné povýšením do
savadního jejich majitele kanovníka Mikuláše [z Brna] na biskupa
Tridentského.5) Tenkráte neměl ještě žádného jiného benefícia kromě
fary v Čačovicích (diec. Olomucké) 6), které se však měl vzdáti, až by
se ujal v držení onoho kanonikátu. Později nabyl, neznámo kdy, nej
spíše protekcí svého krajana, biskupa Tridentského, ještě kanonikátu
s prebendou kostela Tridentského7), roku pak 1341. 10./2. dostal
provisi na děkanství kostela Olomuckého, uprázdněné rovněž pový
šením onoho Mikuláše [z Brna] za biskupa Tridentského, ale s pod
mínkou, aby si vedle toho ponechal toliko kanonikát a praebendu kostela
Olomouckého a vzdal se netoliko fary v Čačovicích (jak na něm již r.
1338 5./12. bylo žádáno), nýbrž i kanonikátu a praebendy kostela Tri
dentského (kterých teprve po r. 1338 5./12. byl dosáhl). 8)
R. 1343 Ó./2. jako děkan Olomoucký spolu s kapitulou koupil po
zemky ve vsi Vojnicích. 9)
Dne 26. října 1345 obdržel na prosbu markraběte Karla Mikuláš
Luckův z Brna, děkan Olomoucký, kanonikát kostela Pražského s expektancí praebendy, s tou však podmínkou, aby se děkanátu Olomou
ckého vzdal, jakmile by nějaké praebendy při kostele Pražském dosáhl.
Mimo kanonikát a děkanství Olomoucké neměl tenkráte jiného benefícia.
V supplice Karlově nazývá se výslovně jeho kancléřem, ale příslušná
listina o provisi neobsahuje žádné zmínky o prosbě jeho ani o kancléřské
*) CDM. VIL n. 219, RBM. IV. n. 626. — s) CDM. VIL n. 305, RBM. IV
n. 869. — •) Tadra, »Kanceláře« str. 24. praví: >v listě Jindřicha Korutánského králi Janovi«, ačkoli na první pohled viděti, že tu o nějakém takovém
listě vůbec nemůže býti řeči, viz RBM. III. str. 765. n. 1970 —
CDM. VI
n. 15, RBM. IV. n. 48. — 5) CDM. VIL n. 219, RBM. IV. 626. — e) »Ozetzwitz« 1338 5. 12., »Cziczwicz« 1341 10.'2., nejspíše Čačovice u Brna. — ’) Měl
je r. 1341 10./2., viz CDM. VIL n. 305, RBM. IV. n. 869. — 8) CDM. VIL n.
305, RBM. IV.' n. 869. — ’) CDM. VIL n. 460, RBM. IV. n. 1226.
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hodnosti Mikulášově. !) Upozorňuji tuto, že Mikuláš z Brna, pozdější
biskup Tridentský, dostal provisi na kanonikát kostela Pražského, а к tomu
ještě i s praebendou, již o 11 let dříve, r 1334 29./9., což je již třetím
dokladem o rozdílnosti léchto osob.
Na podzim r. 1345 zdržoval se mistr Mikuláš Luckův v Avignoně, kam
jako klerik a rada krále Jana Českého poslán byl králem spolu s Mi
kulášem Efficaxem z Lucemburka, proboštem v Sadské, a s Geraldem
z Magnacu v nějakém poselství. Mikuláš Luckův byl potom od Klimenta VI. poslán zase zpátky s listem papežským dd. 5. listopadu 1345 *).
Patrné šlo tenkráte o volbu markraběte Karla, při čemž asi Mikuláš
Luckův několikráte opakoval cestu ode dvora Českého do Avignonu
a zase zpět. Dne 22. dubna 1346 byl opět v Avignoné přítomen, když
král Jan a markrabě Karel činili papeži určité sliby pro případ, že
by Karel byl zvolen za krále Římského, 8) což se pak skutečné stalo
dne 11. července 1346.
Již dne 16. července téhož roku dostal Mikuláš Luckův z Brna,
kanovník Pražský, motu proprio provisi na praebendu kostela Pražského,
uprázdněnou smrtí Tobiáše z Oustupenic. V supplice příslušné nazývá
se > Karoli, marchionis Moraviae, cancellarius«, ale v příslušné listině
o provisi nečiní se o této důstojnosti jeho žádné zmínky.4) Dne 22.
července 1346 dostal pak od papeže dovolení, aby smél důchodů svých
benefícií požívati, nejsa povinen při nich se zdržovati, dokud by zůstával
ve službách krále Římského Karla, jehož sekretářem se jmenuje. 5) Od
té doby vyskytuje se Mikuláš Luckův z Brna nepřetržitě jako kancléř
nebo sekretář Karlův až do své smrti v r. 1350.
Z toho, co dosud bylo uvedeno, vysvítá jasné a zřetelně, že i v le
tech 1334 —1346 máme zprávy o Mikuláši Luckovu, a to dosti hojné.
Viděli jsme, že i r. 1345 26./10. a 1346 16./7. jmenuje se kancléřem
markraběte Karla v supplikách jeho. Do příslušných listin nebyla však
zmínka o supplice Karlově a tudíž ani o kancléřství Mikulášově pojata
z té příčiny, že v papežské kanceláři bylo zvykem, zmiňovati se v li
stinách toliko o supplikách suverénních panovníků a biskupů, čímž ovšem
markrabě Karel nebyl. Jestliže tedy ani v provisích z r. 1338 5./12.
a 1341 10./2. nečiní se zmínky o kancléřství Mikuláše Luckova, nikte
rak z toho ještě nenásleduje, že by jím byl tehdá jíž nebyl býval.
Jediný positivní doklad pro to, že Mikuláš Luckův nějaký čas snad
přestal býti kancléřem Karlovým, jsou dvě listiny: r. 1341 24./8. jme
nuje se jako kancléř Karlův Jindřich, probošt Mělnický, 6) jenž se stal
později proboštem Pražským a ještě r. 1343 14./7, nazývá se >sum-

') Opisy z archivu Vatikánského; budou vydány v Mon. Boh. Vat. I.
jako č. 537 a 538. — *) Werunsky, Excerpta n. 8э, RBM. IV. n. 1618. —
*) Theiner, Codex dom. temp. II. str. 155, RBM. IV. n. 1688. — 4) Opisy
z archivu Vatikánského; budou vydány v Mon. Boh. Vat. I. jako č. 687 a 688.
— B) CDM. VII. n. 670, RBM. IV. n. 1747. — 6) CDM. VII. n. 346, RBM. IV. n 989.
č. č. H. v.
19
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mus cancellarius« markrabécí.l) Ale z toho se smí činiti jenom ten
závěr, že v létech 1341 — 1343 byl kancléřem místo Mikuláše Jindřich,
probošt Mělnický. A přes to přese všechno není nikterak nemožné,
že Mikuláš i v těchto letech a vedle Jindřicha zůstával v kanceláři
markrabécí, neboť název »summus cancellarius« předpokládá, že tady
byl také ještě nějaký »cancellarius«, který nebyl »summus«, a tím mohl
býti právě Mikuláš Luckův z Brna.
Jak viděti, dokázal jsem svrchu, že Mikuláš z Brna, později biskup
Tridentský, a Mikuláš Luckův z Brna, kancléř Karla IV., jsou osoby
od sebe rozdílné, přijímal jsem však i v tomto výkladu až dosud za
správný předpoklad Tadrův, že onen kancléř Mikuláš, který se při
pomíná r. 1332, a kancléř Mikuláš z Brna, který se uvádí r. 1334, jsou
osoba totožná s Mikulášem Luckovým z Brna, jenž se připomíná jako
kancléř výslovně v letech 1345—50.
Avšak nemohu mlčením pominouti, že také proti stotožňování těchto
dvou kancléřů mám vážné námitky.
I když připustíme, že Mikuláš z r. 1332 a Mikuláš z Brna z r. 1334
jsou jedna a táž osoba, nesmíme na druhé straně zapomínati, že pro
totožnost kancléře Mikuláše z Brna s kancléřem Mikulášem Luckovým
z Brna nemáme žádného jiného dokladu než-Ii podobnost jména. Naproti
tomu dokázali jsme výše, že existovali tehda vedle sebe Mikuláš z Brna
a Mikuláš Luckův z Brna jako dvě osobnosti od sebe přese všechnu
podobnost jména úplně rozdílné.
Mikuláš z Brna, kanovník a děkan Olomoucký, stal se r. 1338 3./7.
biskupem Tridentským a byl jím až do konce r. 1347. Biskupství Tri
dentské bylo tenkráte jakýmsi zaopatřovacím ústavem pro osoby, které
byly ve stycích s královskou rodinou českou: nástupcem Mikulášovým
stal se Gerard s Magnacu, klerik a rada krále Jana a Karla IV., к nimž
často býval vysílán jako posel kurie papežské;
po něm stal se bi
skupem Jan z Pistoie,3) který také často vystupuje jako posel kurie
ke dvoru českému, a když se brzy na to stal biskupem Spoletským,
následoval po něm v biskupství Tridentském Menhart z Hradce.4) Dlužno
tudíž za to míti, že také onen Mikuláš z Brna, děkan Olomoucký, dostal
biskupství Tridentské v odměnu za nějaké platné služby, které králi
Janovi nebo markraběti Karlovi prokázal. Pátráme-li však po takových
službách před r. 1338, neshledáváme nic jiného než-li to, že Mikuláš
z Brna byl r. 1334, a snad již r. 1332, kancléřem Karlovým. Mám tudíž
za to, že tohoto Mikuláše z Brna, kancléře v r. 1334 a snad již 1332,
nesmíme stotožnovati s Mikulášem Luckovým z Brna, kancléřem v letech
1345—1350, jak činí Tadra v Kancelářích, nýbrž spíše s oním Miku
lášem z Brna, který se stal r. 1338 biskupem Tridentským. Tím se
RBM. IV. n. 1296. — *) Gams, Series episcoponim 317. — 8) Tohoto
Jana z Pistoie stotožňuje Tadra (Kanceláře str. 16) s Janem Pavlovým z Pistoie,
sekretářem krále Jana a později abbreviátorem v kanceláři papežské, avšak
neprávem. — 4) Gams, Series episcoporum 317,

Literatura.

255

vysvětlí docela hladce, proč se v letech 1341 a 1343 připomíná kancléř
jiný, takže netřeba ani bráti útočiště к domněnce poněkud podivné,
íe by byl kancléř Mikuláš Luckův z Brna vystoupil z kanceláře Karlovy
a teprve po delší době se zase do ní vrátil.
Konečný výsledek našeho pátrání jest tedy tento: Kancléřem markra
běte Karla byl v roce 1334 (a snad již 1332) Mikuláš z Brna, kanovník
Olomoucký od r. 1323 19./12., kanovník s praebendou kostela Pražského
od r. 1334 29./9., farář v Křenovicích na Moravě a později děkan Olo
moucký, jenž se stal r. 1338 3./7. biskupem Tridentským a zemřel na
sklonku r. 1347. Po něm připomíná se jako kancléř markraběcí Jindřich,
probošt Mělnický v letech 1341 24./8., 1343 14./7. Nástupcem Jindři
chovým stal se Mikuláš Luckův z Brna, jenž se poprvé vyskytuje r. 1338
5./12., kdy dostal kanonikát s prebendou kostela Olomouckého po onom
Mikuláši z Brna výše zmíněném; r. 1341 10./2. stal se děkanem Olo
mouckým a od r. 1345 až do své smrti, r. 1350, připomíná se jako
kancléř Karla IV.
Lad. Klicman.

LITERATURA.
Ch. V. Langlois a Ch. Seignobos, Introduction aux etudes
historiques. Paříž, 1898. XVIII. a 306 str.
Kniha pánů Langloise a Seignobosa, jež chce býti snadno přístupnou
učebnicí historické methody, je výmluvnou ukázkou, jak v historiografii
počínají se Francouzi učiti od Němců a jak přece při tom se od nich
liší. Dokladem stačí ukázati na úvod, kde se přiznává, že spisu byla
popudem a namnoze i vzorem knika Bernheimova »Lehrbuch der histo
rischen Methode,« ve věci druhé pak především na to, že druhá kniha
francouzské příručky »Opérations analytiques« obsahuje 136 stran, kniha
třetí »Opérations synthétiques« 92 stran — kdežto u Bernhcima obsahují
partie knihy rozdělení onomu odpovídající 240 stran a 102 str. a vlastně
ani tolik ne, poněvadž sem nelze dobře počítati obšírnou kapitolu o filo
sofii dějin. Zde krátce převládá analyse, ve francouzské knize neobyčejně
velké místo dostalo se synthesi ; tam je mnoho filosofické spekulace
(»M. Bernheim,« praví v úvodu — poněkud ukvapeně — Langlois,
»traite amplement de problémes métaphysiques que nous croyons dépourvus ďintéret*\ zde mnoho praktického poučení a bystrého, originál
ního pozorování. Okolnost tuto jako přednost knihy třeba vytknouti
především.
Oba autoři rozdělili se o práci tak, že Langlois napsal prvou knihu
»Les connaissances préalables« a pět kapitol knihy druhé, Seignobos
ostatek knihy druhé a knihu třetí. Partie tyto (Seignobosovy) jsou cele
samostatné a hluboko myšlené; Langlois spokojuje se v hlavníeh svých
kapitolách obratným zpracováním Bemheima, populárně a lze říci zá19*
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bavné podaným, ač i tu najdeme dosti nových myšlének. V prvé knize
probírá heuristiku a vědy pomocné; v prvé části druhé knihy vnější
kritiku pramennou — že v této věci, tak podrobně vyložené Bernheimem,
spokojil se výtahem z německé učebnice, lze dobře pochopiti. Závěrečná
kapitola Langloisova o kritice vnější (La critique ďérudition et les
érudits) poskytuje ostatně mnoho poučného a pozoruhodného. Ostatek
knihy druhé věnován je kritice vnitřní, celá kniha třetí operacím synthetickým. Kapitoly tyto (psané Seignobosem) jsou nejzajímavější a nejpoučnější; vše to Bernheima daleko předstihuje. Co tu poutá pozornost
především, je důsledná skepse autorova: La critique ne peut prouver
aucun fait, eile ne fournit que des probabilités . . . Les seuls résultats
fermes de la critique sont des résultats négatifs . , . Autor mluví
o »condition honteuse« historie, jež patrna na př. v tom, že historie je
určitější v periodách neznámých, pro něž je pouze pramen jediný, než
v událostech, o nichž je tisíce dokumentů si odporujících a žádá revoluce
proti tomu. Ale nenavrhuje nikterak snad užití method věd přírodních:
rozeznává naopak velmi určitě a velmi důrazně nepřímou methodu
historie, (jež nemá bezprostředního kontaktu se skutečností) od direktních
method věd biologických. Historie je věda subjektivní, historická analyse
je pochod abstraktní, je operace čistě intellektuální. Skepse tato jde však
ještě dále: odmítá takřka jednotné pojetí pochodů dějinných, v studiu
vývoje dějinného zamítá hledání zákonů abstraktních, žádá především
studium fakt, událostí, jež ve vývoj působily — ostatně: Involution ďun
usage ou dune institution (langue, religion, Église, Etat) n’est qu’une
métaphore, un usage est une abstraction (?); une abstraction névolue pas.
Při tom odmítá pokus Lamprechtův založiti historii civilisace na theorii
kollektivní duše společnosti — to je metafysická hypothesa, praví (str. 213).
I jeho stanovisko je v této otázce uprostřed: fakta historická lze pozorovati z dvou rozdílných stanovisek: v tom, co mají individuálního,
zvláštního, pomíjejícího a v tom, co mají kollektivního, všeobecného,
trvalého. V prvním pojetí je historie nepřetržité vypravování o příbězích
lidí v minulosti; v druhém je obrazem postupných obyčejových stavů
lidstva (tableau des hatitudes successives de ľhumanité).
Co tedy žádá Seignobos? V podstatě je to asi toto: V každé
védě, když byla odpozorována fakta, kladou se systematicky otázky;
každá věda je stvořena ze serie odpovědí na serii methodických otázek.
Historie musí postupovati podobně — ale jak tu klásti otázky? To je
základní problém methody. А к tomu připojuje autor delší úvahu o po
vaze historických fakt: dochází resultátu, že s pomocí rysů obsaže
ných v dokumentech tvoříme si obrazy minulosti a to na základě zkuše
nosti z přítomnosti — la réalité passée nous ne la connaissons que par
sa ressemblance avec la réalité actuelle. Tak by byla historie, praví,
applikací popisných věd, deskriptívni psychologie a sociologie, »ale tyto
vědy jsou ještě nedostatečně vyvinuty, a nedostatečnost jejich zdržuje
založení vědy historické.« Jest však přece dost podmínek života lid-
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ského tak nezbytných a patrných, že jsou zřejmý i hrubému pozoro
vání — ty lze předvídati v jenerálnim dotazníku^ jenž může býti zá
kladem práce. »La construction historique se trouve forcée ďemployer
la méthode du questionnaire.« To je jediná methoda, jíž možno histo
rikovi užiti, a také jediná, jež kdy historickou methodou byla. Jde nyní
jen o to, aby takový summární, universální dotazník byl svědomitý,
přesný a úplný. Ostatek vývodů založen je na těchto základních my
šlénkách — v něm (na str. 202—03 jako pomůckou к žádanému
systematickému kladení otázek otištěn je pokus jenerální klassifikace
historických fakt, založený na povaze podmínek a projevů činnosti (I.
Conditions materielles, II. Habitudes intellectuelles, III. Coutumes matérielles, IV. Coutumes économiques, V. Institutions sociales, VI. Insti
tutions publiques), v něm konečné po krátké bystré kritice rozličných
theorií dějinných opakuje Seignobos s důrazem myšlénku svou: Pour
rechercher les causes des faits généraux, la construction historique est
réduite ä l’analogie entre le passé et le présent. Si eile a chance de
trouver les causes qui expliquent revolution des sociétés passes, ce sera
par ľobservation directe des transformations des sociétés actuelles«
(str. 253). To je hlavní věta Seignobosova; dalekosáhlá v praktických
požadavcích a důsledcích svých, věcně snad ne platná absolutně (nechci
rozhodovati), ale v podstatě jistě shodující se s pravdou. Kapitola ko
nečná vůbec (»Construction des formules générales«) je jednou z nejoriginálnějších celé knihy, jí je methodika historická obohacena značně.
Přílohou ke knize připojeny jsou kritiky a proposice v příčině studia
historického na školách francouzských.
У Pekař.
Adriano Capelli: Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate
nelle carte e codici specialmente del medio-evo. Milano, 1899. (LXII,
433 str.) 8°. (Lire 7*50.)
Dr. H. Grotefend: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen
Mittelalters u. der Neuzeit. Hannower u. Leipzig, 1898. 8° (166 str.)
Dvě praktické knížky, které pro první potřeby při čtení a zpra
covávání archiválií vykonají výborné služby. Ovšem jen takové, jaké po
příručních knihách slušno žádat; Cappelliho slovník latinských zkratek
nenahradí tedy Wattenbachovu* neb Paoliho neb Friedrichovu paleo
grafii, Grotefendüv Taschenbuch neučiní zbytečnou na př. Riihlovu
chronologii, ani Grotefenduv Zeitrechnung^ o velké, monumentální
Art de verifier les dates ani nemluvě.
Cappelliho slovník zkratek jest cennější než Chassantův Dictionnaire des abreviations již proto, že reprodukuje asi 13 000 značek
a zkratek, tedy snad trojnásob víc než Chassant. Chassant volil pro
zobrazení všech zkratek písmo fiktivní, které odpovídá přibližně 14.
století; Cappelli se vrátil к methodě, které použil v minulém století
Walther ve svém výborném Lexicon diplomaticum: faksimiluje zkratku
i značku v původní podobě. V ostatním byl mu asi Chassant vzorem :
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v úvodu, kde se vykládá o vývoji a systému zkratek, o číslicích a mo
nogramech, a v dodatcích o siglech epigrafických.
Grotefendův Taschenbuch jest třeští z jeho Zeitrechnung; nemá ji
ného účele, než poskytnouti pomůcku к rozluštění středověkého datování,
V úvodu jsou podány nejnutnější poučky theoretické; pak následuje seznam
svátků a chronologických terminů s výkladem, léta panování králů a cí
sařů německých a pontifikátů papežských, konečně obvyklé tabulky
kalendáře křesťanského, římského a revolučního. Poněvadž se obmezuje
na německý středověk, nenahradí nám při pracích v českých archivech.
Emlerovu Rukověť chronologie. Až se přikročí к druhému vydání této,
bude záhodno zvoliti pro ni nikoliv starý, nepohodlný formát, nýbrž malý,
jaký mají zmíněné obě knížky, kapesní vydání opravdové, které lze
snadno s sebou nosit.
Vád. Kratochvil.

Fr. Krásí a J. Ježek, Sv. Vojtěch, druhý biskup pražský, jeho
klášter i úcta u lidu. Nákl. dědictví sv. Prokopa. V Praze 1898.
8°. Str. IX. + 795 4- XVI.
Kniha, již pod uvedeným titulem vydalo Dědictví sv. Prokopa к ju
bileu Svatovojtěšskému, má býti dle slov pp. spisovatelů »důstojným
zakončením významné oslavy světce našeho a i po letech milou na ni
vzpomínkou.« Skládá se, jak již nadpis ukazuje, ze tří částí, jež sou
visejí spolu více jen zevně, takže máme tu vlastně 3 samostatné práce :
1. Sv. Vojtěch, druhý biskup pražský, s úvodem pojednávajícím o pra
menech a novější literatuře Svatovojtěšské; 2. Dějiny kláštera Břevnovského a j.; 3. Úcta sv. Vojtěcha u lidu. К tomu pojí se Dodatky, v nichž
nanovo se otiskují některé již jinde vydané prameny (Utrpení sv. Voj
těcha, životopisy Kanapariův i Brunův, vynatky z kronik a list Thietpaldův), rejstřík a obrázkové přílohy.
Část prvá, pojednávající o životě a činnosti sv. Vojtěcha, jest nejobjemnější zaujímajíc s úvodem 307 stran. Jest to — jako vůbec celé
dílo — kompilace^ vlastně z větší části snůška výpisků (někdy i celých
statí) více méně doslovných z pramenů a novějších spisů (často cito
vaných), seřaděných a spojených tu více, jinde méně obratně v jeden
celek. Výběr látky ani ten, kdo rád uzná pilnost, s kterou snesena,
nenazve všudy a vždycky zcela šťastným. Středem a jádrem celé práce
měla býti přirozeně osoba Vojtěchova, jeho život, snahy a činnost, ovšem
s příslušným pozadím politickým a kulturním, jeho smrt a konečně
osudy jeho ostatků. Avšak pp. spisovatelé popřávají příliš místa věcem,
které náležejí spíše do politických neb církevních dějin té doby (srv.
na př. široké vypravování o poměru Čech к Řeznu, o založení biskupství
Pražského, o biskupování Dětmarově, o klášteřích italských, o Vršovcích
a j.,) a které mohly se vyříditi kratčeji; nač se na př. v kapit. 35.
(O sv. pěti bratřích) rozvádí zpráva Kosmova a Hájkova, když nyní
máme jediný bezpečný pramen ve spise Brunové ř Za takových okolností
dějiny Vojtěchovy leckde se úplně ztrácejí v dějinách doby. Ještě méně
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často lze chváliti uspořádání jednotlivostí; jen jako příklad uvádím ne
vhodné umístění kap. 25. (Práce apoštolské) po katastrofě libické, aneb
zmíněné kap. 35, jež vsunuta jest mezi líčení osudů ostatků Vojtě
chových. Spisovatelé dali se příliš ovládati látkou; následek toho jest,
že mnoho věcí se zcela zbytečné opakuje a že celá práce má ráz ne
jednoty a nesrovnalosti.
Celkový obraz, který si na základě této práce o osobě Vojtěchově
utvoříme, shoduje se asi se stanoviskem Voigtovým a našich předních
badatelů; v tomto směru tedy výsledek našeho spisu jest dobrý. Jinak
ovšem má se věc, všimneme-li si jednotlivostí. Připustí-li se již způsob
práce, klásti prostě vedle sebe výpisky z jiných spisů, záleží pak na
tom, jakých spisů bylo použito. Celkem možno říci, že spisovatelé snažili
se užívati literatury nejnovější; jenže ovšem všechno nejnovější není nej
lepší, a tak celá práce vyznamenává se pestrostí nejen slohovou, nýbrž
i obsahovou. Vedle prací Palackého, Tomkových, Kalouskových, Voigtovy
a j. bylo naznačeným způsobem, t. j. bez kritiky, použito i Kryštůíkových
(na př. celá stať o poměru Čech к Řeznu podána podle něho), Prohaskových ano i Sasinkových. Tu ovšem není divu, že uprostřed částí zcela
dobrých — což výslovně podotýkám — najdeme jiné, jež překvapují
nemile, zvláště když i některé nesrovnávají se s ostatním vypravováním
(srv. na př. na str. 154. odstavec převzatý od Sasinka o hlaholských
mniších aneb na str. 192. zmínku — dle Prohaske (Sw. Wojciech) —
o pokřestění knížete pomořského Svatopluka Vojtěchem). Seřazení
a spojení jednotlivých výpisků jest sice většinou dosti dobré, ale přece
najdeme místa, kde souvislost dvou po sobě následujících odstavců jest
nám záhadna; jak souvisí na př. s předchozím vypravováním odstavec
(přejatý z Tomkova Děj. Pr.) o kulturním působení církve ve středo
věku na str. 114.? Zde upozorňuji též na nepatřičné zařazení místa
Brunova o neshodě Vojtěchově s knězem Astrikem (c. 16.) do pobytu
v Magdeburce (str. 76.): spisovatelé nepochopili patrně celé souvislosti
zmíněné kapitoly Brunovy, ač je mohla na pravou cestu uvésfi slova:
contra sanctum virům arguendo. Spisovatelé někdy z předloh svých
převzali též očividné omyly, anebo přejímajíce od jiných celá místa pouze
obsahem a nikoli slovně, neupravují jich vždy náležitě dle smyslu před
lohy; tak čteme na př. na str. 80 větu: »Method sám působil v Če
chách, kázal, křtil . . . ., jak o tom svědčí nejnovější církevní officium
z rozkazu papeže Lva XIII. složené« atd. (srv. Kryštůfkův článek v Č.
kat. duch. 1895 str. 145). Podobně nedobře podán jest na str. 116.
smysl příslušného místa u Šembery (Děj. středověké 11, str. 323., kde
se nepraví, že by byl nadělal Boleslav I. z bývalých vévod knížecích
úředníků), aneb na str. 282. smysl příslušného místa Krausova (Christe
ginado a Gosp. porn, ny ve Věstníku uč. spol. 1897).
Nejednou spisovatelé příliš důvěřovali rozličným domněnkám aneb
nejistým zprávám pozdních pramenů. Nedostatek ten jeví se na příkl.
v kapitole o missionářských cestách Vojtěchových — zde třeba míti vždy

260

Literatura.

na paměti, že v dobé slávy Vojtěchovy každé místo by se bylo rádo
honosilo jeho působením — aneb v kapitole o zázracích, kde věřeno
i Hájkovi. Některé domněnky a pochybné zprávy pp. spis, ovšem uznávají
jako takové, ale na jiných místech zacházejí s nimi jako se zprávami
úplné spolehlivými. Vůbec jeví se v celé práci i v této příčině jakási
nejednotnost; čtenář domnívá se na některém místě, že spisovatelé
kloní se к určitému mínění, ale brzy potom najde, že od ného upouštéjí;
vyjadřují se na nékterých místech tak nejasně, že čtenář pravý úsudek
utvořiti si nemůže. Srv. na př. na str. 18. a 19.; na str. 18 spisovatelé kloní se
к mínění — mimochodem řečeno, velmi pochybné ceny — že skla
datelem Veršů o utrpení sv. Vojtěcha, jest Ota lil ; ale hned na str.
19. praví: >je to téměř slovně do veršů uvedený Kanapar, což by zase
podporovalo domněnku dra A. Kolberga, že pisatelem Veršů i prvního
životopisu (Vita I.) byl učený Gerbert.« Takovou nerozhodnost pozo
rovat! jest často, kde potýkají se dvě novější mínění. Zvláště v pojed
nání o pramenech nedovedli spisovatelé výsledky novějšího bádání ná
ležitě srovnati a oceniti, aby dle nich opravili příslušnou stať z úvodu
k FRB, již položili za základ. — Vítána je na str. 27.-42. uvedená
novější literatura o sv. Vojtěchu a jeho době, ač lépe by bylo obmeziti
se na sv. Vojtěcha samého a co s ním přímo souvisí, jako se stalo
při literatuře polské a německé.
O druhých dvou oddílech nemíním se siřití. Oddíl druhý (str. 311—570)
pojednává o dějinách kláštera Břevnovského a klášterů jemu podřízených
od jeho založení až do doby nejnovější a končí seznamem všech důle
žitějších členů řádu benediktinského v Cechách a na Moravě za po
sledních dvou století, někdy s delšími životopisy. Dějiny kláštera podány
ovšem pouze ve stručném přehledu a přehled ten je pořízen ne tak
novým zpracováním, jako hlavně na základě Tomka (Dějepis města Prahy
a Příběhy kláštera i města Police), kronik Ziegelbauerovy a Růžičkovy,
regest Schrammových, prací Winterových a j. O formě a způsobu
práce lze opakovati většinou, co řečeno o prvním oddílu, ač třeba přiznati — nese to s sebou ostatně povaha předmětu — že leccos, co
tam vadí, zde nevystupuje tak patrně. V kap. 7. (Kulturní působení
Břevnovského kláštera ve středověku) na str. 393. vyškytají se vždy
ještě Vacerad a Miroslav.
Oddíl třetí (str. 571—704) vymyká se posudku v tomto časopise.
Líčí se tu především úcta sv. Vojtěcha v Cechách a na Moravě, v Polsku,
v Průších, v Uhrách, v Římě a j., vypisují se stopy úcty té (chrámy,
obrazy, sochy, knihy, z novější doby též bratrstva a spolky a j.), načež
následuje obšírný, do podrobností až někdy malicherných jdoucí popis
slavností jubilejních. Přílohy, knize připojené mají doplňovati Album Svatovojtéšské.
Fr. Hýbl,
Lad. Klicman, Processus judiciarius contra Jeronimum de Praga
habitus Viennae a. 1410—1412. (Histor. archiv České akademie, č. 12).
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V Praze, 1898, 43 str. Z kodexu Vatikánského otiskuje tu Klicman
poprvé akta vídenského processu proti M. Jeronýmovi z r. 1410 — ža
lobu, výpovědi Jeronýma a svédků a záznamy o zahájení a výsledku
processu. V žalobě je na prvém místě známých 45 artikulů Viklifových
(Jeroným se к nim nechce znáti nikde; jen na jednom místě — 22. art. —
odpovídá ve věci nedůležité slovy Viklifovými), dále 22 článků týkajících
se přímo výroků nebo činnosti Jeronýmovy. Žalobě jde především o poměr
Jeronýmův к Viklifovi а pak к vůdcům české strany reformní (zde
jmenují se M. Stanislav, Páleč, Hus, Marek z Hradce, »qui vehementer
de heresi suspecti sunt«), dále o výtržná kázání Jeronymovä proti ducho
venstvu na jaře r. 1410 v Uhrách před králem Sigmundem a konečně
i o křivou přísahu, jíž prý dopustil se M. Jeroným přiměv s Husem
a Cechy krále Václava к vydání dekretu Kutnohorského (bylo to stano
visko německých národů na universitě vůbec, že vinili z křivé přísahy ty,
kdož přísahavše s jinými na stará statuta universitní přijali přece oktroyovaná nová nebo ty, kdož pracovali pro dekret kutnohorský, rušíce prý tak
slib zachovávati pokoj mezi národy). I zde zapíral Jeroným. Následují vý
povědi patnácti svědků; hlavní obsah výpovědí týká se oné přečetně navští
vené disputace do quolibet poč. r. 1409 (nikoliv 1410, jak zjišťuje
Klicman proti Tomkovi), při níž byl quodlibetářem M. Matěj z Knína
a při níž měl M. Jeroným pochvalnou smělou řeč o Viklifovi. Nabýváme
dosti živého obrazu o tomto pohnutém jednání: svědectví shodují se
v tom, že M. Jeroným velebil Viklifa jako doktora svátého a evangelického
(také však jen: doktora »svátého života«), doporučoval horlivě jeho spisy,
»neboť ukazují nám cestu pravdy« a nazval kazatele a mistry odsuzující
Viklifa idioty a svůdci. »O dilectissimi pueri,« pravil prý, »veniatis ad
me et ad magistros meos, qui vos veram scienciam divinitus infusam
informabunt.« Zajímavo je, že při této disputaci oslovil M. Jeroným
M. Matěje z Knína německy, Svědkové bývali tázáni na konec, nemají-li
zášti proti obviněnému — jeden z nich, farář Cungl z Berndorfu v Dol
ních Rakousích, odpověděl na otázku: quod non; sed tarnen, quantum
posset cum iusticia, libenter eum vellet persequi propterea, quod laboraverit ad destruccionem studii Pragensis^ alias non. Ale jsou i svědci,
kteří o vině křivé přísahy nevědí ničeho; účastenství Jeronýmovo v do
sažení dekretu kutnohorského je v celém sporu patrně věcí vedlejší. —
Edice Klicmanova zasluhuje vší chvály: je to patrno i z rejstříku a z velké
píle, již si vydavatel dal se zjištěním potřebných personálií. J?. Pekař,

J. Fijalek, Studya do dziejów uniwersytetu Krakowskiego i jego
wydziału teologicznego w XV. wieku. W pięćsetletnią różnicę założenia
wydziału teologicznego w Krakowie 1898. Str. 1—182.
(Otisk z XXIX. dílu »Rozpraw Wydziału filologicznego Akademie
Umiejętności w Krakowie«).
Dosti objemný spis tento jest souborem článků o universitě Kra
kovské vůbec, jednak o její fakultě theologické: I. Zbiorek najstarszych
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przywilejów uniwersytetu krakowskiego. II. Władza rektorska, pierwsi
kanclerze i ich zastępcy. III. Ks. Nowko i jego fundacya pierwszej katedry
Gramatyki i retoryki (1406). IV. Wykład Konrada Celtisa r. 1489
w Krakowie. V. Mowy Jana Sakrana 1493 r. Obšírný VI. odstavec
podává hlavné životopisy jednotlivých professorú fakulty theologické.
Jest tu sneseno mnoho materiálu, s pílí sebraného z pramenů po
výtce rukopisných (především z universitní bibliotheky Krakovské); spi
sovatel na str. 170. podává jejich seznam. Práce je cenná, důkladná,
v jednotlivostech až úzkostlivé podrobná, ale ne všude dosti kritická.
Při životopisech některých professorú spisovatel musil zavaditi i o moji
práci * Čeští emigranti v době husitské a mnich Jeroným Pražský« (Č. Č. M.
1895). Fijałek vyslovuje se o ní s uznáním, ale obrací se proti »hlavní
její thesi, mající vyvrátiti vypravování Dlugoszovo o emigraci českých
duchovních do Polska následkem ukrutností husitských«. Dle něho »Długosz
měl pravdu.« Úkolem mé práce nebylo však vyvrátiti Długosze, nýbrž
oceniti dotýčnou zprávu jeho. Dokázal jsem, že Długosz částečně měl
pravdu, ale v hlavní véci, t. pokud jde o mnicha Jeronýma Pražského,
vyvrátil jsem zprávu jeho úplné a ukázal, že vypravování Dlugoszovo
vůbec vztahuje se spíše к době Jiřího Poděbradského, kdy Długosz žil.
Opaku (že by Jeroným skutečné byl emigrant) místo Fijałkem uvedené
(Mon. Pol. V. 827) nedokazuje. Jest to pouze doklad к mému mínění
(Č. Č. M. 1895, str. 242), že »emigrace ta (katolíků do Polska) sku
tečně byla.« Mimo to vytýká mi spisovatel, že jsem o některých professořích (o Isnerovi a Štěknovi) podal zprávy nedostatečné. Mým úkolem
přece nebylo podati úplné životopisy jejich; stačilo uvésti data, která
by osvětlovala vzájemný (mateřsko-sesterský) pomér university Pražské
a Krakovské — а к tomu to, co v mé práci je uvedeno, stačí.
Přidávám nyní některé výtky se své strany: Spisovatel neužil
Tomkova Dějepisu Prahy (k čemuž na stránce 64. sám se přiznává),
což však к jehb účelu bylo nezbytno. Na str. 72. stotožňuje se br.
Moric (Rvačka) z Prahy s »Janem řádu sv. Augustina«. Na str. 102.
obrací se spisovatel proti mému mínění, že Alexius z Pekar trval v Praze
bez přestávky až do r. 1420, ale dovozuje to stotožňováním téhož Alexia
s Alexandrem. Na str. 114 stotožňuje českého mistra Maříka — Mauricia
(řeč. Rvačka) s polským Węźykem. Totéž jest i při bratru Hermanu
z Nepomuka, mistru pražském, a bakaláři theologie Hermanovi.
7. Bidlo.

Paul Schweizer, Die Wallenstein-Frage in der Geschichte und
im Drama. Zürich, 1899, str. 354.
Zas jednou kniha o valdštejnské otázce, tentokráte od švýcarského
historika známého jména. Její autor, dotýkaje se krátce dosavadní litera
tury, zmiňuje se o tom, jak na škodu véci zmocnila se látky stanoviska
stran: zástupci tolerance a její jesuitští protivníci, národní rivalita mezi
Čechy (sem počten »der aus Würzburg (sic) stammende, aber in Prag an
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gestellte A. Gindely. Auch Bilek und Dudik könnten hierher gerechnet
werden«) a Némci (zde je jen: »namentlich H. Hallwich«), prý i bavorský
a saský partikularismus a protiva mezi Pruskem a Rakouskem. Spis
páné Schweizerův vydán jest však na neutrální půdě švýcarské: zde má
se nám patrně dostati konečně práce, jíž by nemohla stihnouti výtka
tendence. Autor také v úvodu ujišťuje, že dbal zvláště toho, aby ne
tvrdil nic bez zevrubného odkazu к důkazům pramenným a užil pokud
možno jen akt authentických — dosavadní literatura naproti tomu prý
pronáší částečně subjektivná, částečně předpojatá tvrzení o vině Valdštejnové nebo proti ní anebo dokumenty do textu pojatými dává všemu
líčení směr jednostranný. Jediný Ranke vyňat z tohoto paušálního
odsouzení: das herrliche Kunstwerk ragt aus diesem Parteigewirre einsam
hervor, vorurteilslos und vornehm; bohužel prý se Ranke otázce viny
spíše vyhnul než na ni odpověděl. Z úvodu dovídáme se ještě, že
autor užil důkladně literatury, vyjímaje ovšem věci česky psané, že roz
množil materiál pramenný užitím literatury letákové, že práce obírá se
Valdštejnem celým, celým životem jeho a že chce především řešiti
otázku viny. Kapitola literárně-historická o Schillerové trilogii (str. 1—56)
vyšla z osobní záliby pro drama Schillerovo.
Tak se nám kniha představuje — autor naznačuje zřejmě, že spis
jeho má býti náhradou za dílo Rankovo, náhradou ovšem dokonalejší.
Ve skutečnosti je práce Schweizerova nejhorší, nejtendenčnější a, řekl
bych ještě, nejlehkomyslnější ze všeho, co dosud vyšlo o valdštejnské
otázce. Nenadsazuji nikterak, spíše naopak; vedle Schweizera je nejen
Hallwich, ale snad i Schebek objektivným a rozvážným badatelem. Spis
Schweizerův je totiž zase — zásadní obranou Valdštejnovou, pokusem
důkazu, že Valdštejn sloužil císaři věrně a že byl jen obětí jesuitské
strany při dvoře.
Kdo zná jen poněkud novější literaturu valdštejnskou a materiál
v posledních 15 letech vydaný, ví, že pokus zásadní obrany je absurdní.
Ale budiž — proto by práce taková nemusila ještě býti bezcennou;
smířili bychom se také s tím, že by málo historicky vytkla za cíl svůj
pouze úlohu řešiti otázku viny. Bylo by snad i možno pokusit se o slí
bený důkaz, jenž má zvrátit názor v poslední době již obecně uznaný,
na pouhých 300 stranách malého formátu — neveliký rozsah knihy
vzhledem к danému thematu budí zajisté pochybnosti již předem —
ale ke všemu tomu, zejména kdybychom připustili možnost zdaru, bylo
by nezbytno, aby dílo takové vznikalo znalostí věci a, krátce řečeno,
solidností práce. V tom však právě je spis Schweizerův pravým opakem
tohoto požadavku. Jeho znalost literatury je sice dokonalá (neušel mu
žádný důležitější spis, vyjímaje ovšem (opakuji) české věci), ale je to
jen vnější znalost, autor vskutku se spisy jím citovanými seznámil se
jen velmi povrchně — způsob pak jeho užívání pramenů, jeho výklady
a vývody: vše to nemá ve své libovolnosti a lehkovážnosti snad příkladu.
Musil bych napsati knihu, abych krok za krokem tuto žurnalistickou
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povrchnost ukázal — a vlastné jsem ji již napsal —; je to libovůle
taková, že referent místy veden je к úsudku, že je škoda, knihou se
zabývati a ji — odbýti. Ale něco dokladem budiž přece pověděno.
První kapitolu, »Jugendgeschichte«, zachránila patrně její stručnost
(4 str.) před většími nesprávnostmi; dovídáme se však hned, že Valdštejn opovrhoval Čechy a psal česky jen zřídka >und nur an speziell
böhmische Behörden«; nová a cenná je tu zpráva o astronomu Pavlu Verdungovi, jenž Valdštejna provázel na jeho cestách v cizině. Na pěti stránkách
následuje líčení života Valdštejnova od r. 1604 až do prvého generalátu;
dovídáme se také, že r. 1617 (není to nikterak chyba tisku) táhl Valdštejn, »um dem Bruderkrieg zwischen Kaiser Rudolf und dem Erz
herzog Matthias in Böhmen zu entgehen«, arcivévodě Ferdinandovi na
pomoc proti Benátčanům. Autor, jenž své stížnosti na jesuitskou po
litiku dvora níže stále opakuje, brojí proti rebellujícím stavům let 1618
až 1620, a Valdštejnova zrada na nich je mu »kaum anfechtbar«. Rozumí
se, že Valdštejnovo hospodářství se skonfiškovanými statky je »finanční
obratnost« ; к tomu připojena je obrana této obratnosti, jež je charakte
ristická pro ducha celé knihy: »Es wirkt geradezukomisch (sic), wenn
seine Gegner, freilich (!) mit starken Uebertreibungen der Thatsachen, ihm
Dinge zum schweren Vorwurf machen, die jeder Grosse (!) seiner Zeit
geübt hat, wenn sich Gelegenheit bot. Dass Wallenstein ein tadellos
reiner Charakter, Idealist (!) und moralischer Reformator (!) gewesen sei,
behauptet doch niemand mehr«. A hned zatím najdeme tvrzení, že z pod
vodného konsorcia Basseviho, к němuž prý náleželi i jesuité, měl stát
větší zisk než Valdštejn! Následují kapitoly »Erstes Generalat« a »Be
schuldigungen und Absetzung« (str. 71 — 98); tu tendence slepé obrany
počíná již býti nemírnou, zde již setkáváme se zase s Schebkovou vírou
o Slavatovi jako autoru relace t. zv. Personaggio grande (a ovšem prý
i autoru Perduellionis Chaosu — je ku podivu, že dosud nikdo z ně
meckých badatelů nepozoroval, že Slavata autorem Chaosu býti nemůže,
a že se stará bájka vleče dále) a dokonce s obviněním Slavaty a Trautmannsdorfa ze zrady (str. 84), zde najdeme zajímavý výklad, že cho
vání Valdštejnovo je stejné za prvého generalátu jako za druhého: není-li
zrady tam, není prý i zde — autor ovšem zapomněl, že pro prvý generalát nemáme nepochybných zpráv o velezrádných jednáních s nepřítelem.
Stať »Begutachtung der Kriegführung Tillys« je pode vši kritiku, podobné
stať následující »Generalatsvertrag«, kde autor staví své vývody zase
předem na literatuře letákové a Eggenberkovy instrukce к jednání
s Valdštejnem vůbec nezná; má také za to, že Valdštejn dostal generální
plnou moc jednati s nepřítelem o mír. Všechno to však, o čem jsme
mluvili dosud, je lepší částí práce vedle toho, co následuje: od r. 1631,
jak známo, počínají se zrady Valdštejnovy (mohu abstrahovat! od své
a jiných prací a říci třeba: obojetné chování), a odtud počínají býti vý
vody páně Schweizerovy prostě frivolní. Musil bych doklady vyplniti
několik stran, a za to citovaný spis nestojí. Setkáváme se s apodikti-
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ckými výroky jako na př.: Že Valdštejnovo tehdejší jednání s Arnimem
(1631—32) nemělo naprosto povahy zrádné »ist jetzt eine der sichersten
Thatsachen der ganzen Wallensteinliteratur« — a Irmer přece (H. G. Arnim
— srv. Č. Č. H. I. str. 200. —) registroval к tomu dokument naprosto
authentický, jenž je nezvratným svědectvím opaku (srv. mou práci str. 117)
— ale p. Schweizer ho buď nezná nebo o něm mlčí! Valdštejnovi se vy
týkalo, že poč. r. 1631 kázal tajně rozprodali všechno své obilí ve vé
vodství Meklenburském (na str. 96 tvrdí autor, že Valdštejn v Řezně
r. 1630 Meklenbursko »ohne Entschädigung verlor!«), ač ho potřebovalo
císařské vojsko a ač je chtělo zaplatiti —- prof. Schweizer píše, že to
učinil proto, aby byl finančně silnější, až bude císař zase služeb jeho
potřebovati! Valdštejnovi se vytýkalo, že r. 1631 na podzim učinil
zvláštní smlouvu se Sasy v Čechách o šetření svého vévodství, uživ к tomu
své role jako plnomocník v jednání mezi císařem a Sasy — p Schweizer
odpovídá na výtku zcela tak jako stran Meklenburku. Vše to je v jediné
prvé kapitole, u níž jsem stanul — a tak to jde, tak v pravém slova
smyslu, dále: tím způsobem se dovodí, že všechny velezrádné nabídky
nepříteli byly pouhým klamem (nejčastěji vlastně: »wohl nur« auf
Täuschung berechnet; v celkových úsudcích ovšem bez »wohl«), a
Valdštejn že byl věrným sluhou císařovým až do útěku z Plzně. To
stačí úplně — připomínám jen, že slíbené rozšíření materiálu pramen
ného obmezuje se na dva tři letáky a nestojí za řeč, že autorovo vele
bení Ranka a přihlašování se к němu je stejné zábavné jako u Hallwicha
nebo Gaedeka (všichni ho velebí a všichni píší proti němu, stojíce na
stanovisku naprosto rozdílném). Pro literárního historika může míti
značnou cenu obšírná kapitola o dramatu Schillerově, zejm. o jeho pra
menech; také v kapitole o jednáních Valdštejnových s Francií jsou na
některých místech shrnuty zprávy úplněji než jinde — výklad jich je
ovšem v duchu povrchní obrany. — Kniha je věnována tchánu autorovu,
prof. Büdingrovi ve Vídni.
Jos. Pekař.
Svátek Josef. Ze staré Prahy. Obrazy děje- a místopisné. Na
kladatel J. R. Vilímek.
Objemná kniha (362 str.) jest souborem některých statí zesnulého
redaktora J. Svátka, pocházejících z posledních let jeho spisovatelské
činnosti. V nynější době, kdy o historii a památkách Prahy veřejně
tolik se diskutuje, přišel spis tento zajisté vhod; pojednává sice jen
o některých zjevech a některých periodách, ale provází je širšími roz
hledy a úvahami, které poučují čtenáře též o mnohém, co přímo s nad
pisem článku nesouvisí. Část statí, jako Bílá věž, Daliborka, Černá věž,
Pražské vodárny, Štvanice, zpracována jest způsobem, jejž známe ze
starších kulturněhistorických obrazů Svátkových; к topografickému zá
kladu pojí se úryvky kriminální historie, kterou Svátek se zálibou pě
stoval, výňatky z memoirů, zprávy o zvláštních událostech, slavnostech
a zábavách. Na širším a jednotnějším podkladu spočívají články »Hvězda«,
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»Královská zahrada«, »Karlův most«, »Praha za doby Rudolfa H.« Články
tyto, uveřejněné již většinou ve »Zlaté Praze«, vzrostly na dosti objemné
monografie, v nichž vedle kulturní historie a historických vzpomínek
hlavní váha položena na moment umělecký. Pokud této stránky se týče,
prozrazuje se přece jen nedostatečný základ odborný, ač materiál, zprávy
a posudky z pramenů a literatury sneseny velmi pilně; úvahy jsou roz
vláčné a často nekritické, a různé domněnky svádějí spisovatele ke
kombinacím a hypothesám, tak jmenovitě co se týče účastenství jednotli
vých mistrů při stavbách Hvězdy a letohradu v královské zahradě. Jedna
myšlenka se často opětuje a rozvádí, a mnohé odstavce jsou snůškou
frasí (ku př. str. 89. (Hvězda): »Zdá se, že slavný architekt úmyslné
takto vytýčil neméně slavným krajanům svým v oboru stukaterství přímo
úlohu mistrovskou, jakoby byl tušil, že tatáž i po staletích, až budou
psány dějiny umění renesančního, dojde plného ocenění. Očekávání toto
jej nesklamalo« etc.). Nejpříznivéji působí líčení, kde spisovatel obmezuje
se na podání fakt, nepřidávaje к tomu svých úvah a domyslů; tak v od
stavcích článku »Královská zahrada«, pokud se líčí postup prací podle
účtů a relací, které nyní jsou vesměs již uveřejněny v Regestech Jahrbuchu der Kunstsammlungen d. ah. Kaiserhauses.
V článku »Karlův most a jeho věže«, nejdelším ze všech, použito
s prospěchem novějších objevů i nové literatury. Vítán jest článek
»Praha za doby Rudolfa II.« obsahující topografii Prahy v tomto období.
Topografie Prahy až po století XVI. jest přesně známa z prací Tomko
vých, také o století XVIII. lze učiniti si přibližné správný obraz z po
pisů a topografií Prahy (jmenovité Schallera) ze stol. XVIII. a z po
čátku našeho véku. К vyplnéní mezery Svátkův popis Prahy Rudolfínské
prozatím dobře se hodí. Že к lepšímu osvětlení tohoto i ostatních článků
přidány jsou illustrace, jmenovitě reprodukce starších rytin (ku př. Sadelerových), jest chvály hodno; nakladatelství, jež věnovalo zevní úpravě
značnou péči, tím zajisté každému se zavděčilo; za to však revise textu
měla býti dbalejší. Četné nesprávnosti ve psaní jmen osobních nelze
přičísti na vrub zesnulého spisovatele (ku př. Wolfmann opakuje se ne
jednou místo Woltmann); Graeber místo Grueber; Meder (str. 248)
místo Medek; Nejtek místo Rejsek (224) a mnoho jiných.
Širší obecenstvo, libující si v četbě historické, kniha Svátkova po
baví a poučí; i odborníku poslouží jako snůška materiálu velmi hojného,
přehledně zpracovaného, který místy jest prameny doložen, místy však
přece vyžaduje náležité kontroly.
K. Chytil.
♦

*

*

Věstník České akademie, VIII., 1899, březen — květen. — F. Tadra*
Rukopisné zlomky Drkolenské (otiskují se některá rukopisná bohemica z klá
šterního archivu drkolęnskćho — Kl. Schlägl v Hor. Rakousích — vesměs
velmi důležitá. Nejzajímavější, ale i nejzáhadnější je Č. 1, jež vydavatel zve
»Zlomek berního rejstříku«: 2 pergam. listy se zlomkem jakéhos urbáře asi
z 1. pol. 14. stol., týkajícího se řady vsí v »sessio« kouřimské a v »sessio«
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kolínské. Výklad zlomku bude asi nesnadný, neboť celá řada skratek v urbářích obvyklých je zde nejasna; zajímava jsou německá jména osedlých ve
vsi Radimí a jinde. Stejně důležitým příspěvkem je č. 2, zlomek nekrologia
farního kostela v Kardašově ŘeČici, asi z pol. 14. st.) — Jos. Truhlář, Paběrky z rukopisů Klementinských, XIX.—XXV. (Kustos Truhlář činí dále
nové objevy v naší univ. knihovně: zde ohlašuje nález nového rukopisu svá
teční poslilly Husovy (sign. V. C. 4), dále upozorňuje ra přepis lollardského
výkladu apokalypse z konce 14. st. (V. E. 3) a podává několik zajímavých
výňatků z rukp. V. G. 3., obsahujícího kázání husitská z let 1416—1418. Dále
jsou tu otištěny dva české listy z konce 14. nebo poč. 15. st., upozorněno na
Rejskovu učebnici na škole Týnské z r. 1476, otištěny z jednoho kodexu
verše o cis. Jindřichovi VII. a podány některé zprávy o životu kněze Jana
Lukavce, domnělého spoluautora Táborské Kroniky).
Centralblatt für Bibliothekswesen 1899 přináší pod názvem »Die sicher
nachweisbaren Inkunabeln Böhmens und Mährens vor 1501« soupis českých
a moravských prvotisků od Ant. Schuberta. Je to práce pilná a podrobná,
která však přece neuspokojuje, protože spisovatel není dostatečně mocen ja
zyka českého a nepřihlíží ku pracím starším, Bankově v Čas. Mus. 1852 (o ní,
jak se zdá, dozvěděl se teprve na konci své vlastní práce) a Páterově ve
Věstníku Č. Akad. 1894. Nedostatečnou znalostí češtiny se vysvětluje velké
množství (sic) a vykřičníků na místech, kde nebývá nic neobyčejného tomu, kdo
zná jazyk český a grafiku 15. století, dále časté zaměňování hlásky m a skupiny
ni a p. — Na str. 176 a 178 se popisuje jeden a týž prvotisk (Český Passionál 1495) dvakráte, jednou podle exempláře universitní knihovny Pražské,
podruhé knihovny Musea Č. Podobných nedopatření je více. Tak na str. 219
se popisuje Kroniky Trojanské (1468) výtisk univ. knihovny Pražské, který
prý je »Eigentum der k. k. Studienbibliothek in Olmütz«. Na str. 227 se la
tinská Agenda klade mezi tisky Pražské »cca 1490«, ačkoli již Hanka (č. 6)
dobře poznamenal, že to tisk Plzenský. Při tomto exempláři v univers, knihovně
praví: »Vorbesitzer war ein Maria Manricus de Lemstein und das Jesuiten
kollegium zu Prag.« Je to — známá dobroditelka jesuitů vdova Maria Man
riquez z Pernštejna! — Srovnáme-li popisy Hankův, Páterův a nyní též Schubertův, najdeme někdy, že popis nej starší je nejlepší anebo aspoň nejúplnější;
tak při díle Kempisově Hanka přečetl úplně letopočet 1498, Patera jen 14..,
Schubert nepřečetl již ničeho! Minucí 1496 Schubert vynechává, neznaje soupisu
Páteřová, kde je pod č. 16. Dvě české inkunabule, jež má Hanka pod č. 8
a 10 (Život Mohametův a Lucidář), Schubert vynechal, ale vynechal je také
již Patera. — Na konec ještě jednu podrobnost. Známé nakladatele Pražské
bible 1488 Schubert překládá do latiny takto: Joannes Pytlík, Severinus
Kramarz, Joannes a Storchen, Mathaeus a Leone albo, a při tom tvrdí o dvou,
posléze uvedených (Janu od čápuov a M. od bielého lva) v úvodě к své
práci, že to jsou »streng deutsche Namen«. — Chceme-li vytknouti nějakou
dobrou stránku práce této, je to zvláště ta, Že se v ní vypisují prvotisky
moravské.
Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens.
39 Bd. 1899. — Staender, Die Handschriften der Königlichen und Univer
sitäts-Bibliothek zu Breslau. (Podává osudy kommisse bibliotheční, v jejímž
Čele stál Büsching a která r. 1810 ze zrušených klášterů pro Vratislav sbírala
knihovny; z akt knihovny Vratislavské sděluje obsah katalogů knižných
i rukopisných jednotlivých klášterních knihoven); Vriebatsch F, Der Glogauer
Erbfolgestreit (na základě korrespondence Albrechta Achilla a jiných nových
pramenů autor rozvádí spor o Hlohovsko, který vznikl po smrti vévody Jin
dřicha 1476 zemřelého a do něhož zapleteni byli králové Vladislav a Matyáš,
vévoda Hanuš, markrabí Jan a Albrecht Achilles — důležité bohemicum);
Wutke /С., Der Streit um Lebus zwischen König und Herzog. 1534—1565
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(Příklad konkretni, jak král Ferdinand práva zeměpanská naproti vévodám
Slezským hleděl obhájiti také svojí politikou církevní, zde při volbě opatů
r. 1534, 1552 a 1561 a proti vévodovi Břežskému o statky duchovenské
r. 1558. Analogické případy máme z r. 1558 v Čechách i na Moravě, kde
král statky duchovenské vykořisťoval); Eranzkowski J.t Die Erwerbung von
Wartenberg durch den Grafen E. Joh. v. Biron. 1733—1735 (list z kroniky
fideikommissu někdy hrabat Donínských); Linke O.t Schlesiens Wünsche bei
den Friedensverhandlungen 1814 (provinciální vláda slezská Žádala mimo
jiné také zaokrouhlení hranic rakouských na prospěch Pruska, části Lužice,
Kladska atd. a jiná desideria stran obchodu zahraničního); Schulte IT., Die
Nachrichten der Cistercienser über Kloster Leubus (jako v Čechách a na
Moravě, jsou nejstarší dějiny klášterů porušeny četnými podvrženinami
i ve Slezsku — autor probírá kriticky zprávy jednoho kláštera z pramenů
cisterciáckých, jmenovitě pokud jde o r. 1163, který uváděn za rok založení);
Xofierz, Die vier Stadthore der Stadt Frankenstein (z místních dějin); Grün
hagen C. Schlesische Beziehungen zur Carmerschen Justizreform und der
Entstehung des Landrechts (historicko-právní studie o novém zákonníku, vy
daném 1792 v Prusku); Bauch G4 Breslau und Pestalozzi (není to studie
o Pestalozzim samém, nýbrž o jeho kollegovi Hänelovi, který s ním sdílel tytéž
názory, a o jeho paedagogické činnosti); Schulz H.t Stammbücher eines schle
sischen Fürsten und eines Breslauer Bürgers (popis a udání jmen, která za
psána v památníku vévody Karla Bedřicha Minsterberského — setkáváme se
tu i se jmény českých rodů šlechtických; druhý památník je měšťana Vra
tislavského. Také zde jsou jména česká zapsána); Prasek Jí, Breslauer Schöf
fensprüche nach einer Petersburger Handschrift mitgetheilt (autorovi dostal
se do rukou rukopis Petrohradské knihovny, jehož nadpis je nesprávný: Decreta
iudicii Olomucensis. Obsahuje vlastně naučení vrchní stolice Vratislavské do
Olomouce dané, a to ještě v XVII. stol.; Prasek jej popisuje, udává zevrubný
jeho obsah a předesílá úvod o organisaci soudů u nás na základě knihy své,
kterou nedávno vydal s nadpisem Kniha TovaČovská ortelů Olomuckých);
Grünhagen Ct Schlesien im Jahre 1797. Bericht des Ministers Grafen Hoym
(otisk aktu z městského archivu Vratislavského, jenž jest poslední výroční
zprávou, kterou podává ministr o stavu provincie jím řízené králi Fridrichu
Vilémovi II.); Heymann E.^ D?s Mäklerrecht der Stadt Breslau (sleduje vývoj
tohoto práva ve Vratislavi v 17. a 18. stol.); Jungnitz % Beiträge zur mittel
alterlichen Statistik des Bisthums Breslau (sestavuje z notářských instrumentů
počet a rozsah archipresbyterátů, v nich far a jmen farářů v letech 1399—1400).
Drobnosti a nekrology.
Izvěstija Petrohradské akademie 1893, slov. odd. (3. sv., 4. kniha) přinesly
referáty o dvou českých knihách napsané od Jastrebova. Referát o Tadrových
Kulturních stycích na mnohých místech, kde chválí i kde něco vytýká, ne
jednou se stýká s referátem v Č. Č. H. III. 109, někdy i ve výrazech; tak,
kde se praví, že v knize máme mnoho lidí nesoucích kulturu do Čech, ale
že nevidíme, co určitě nesou. Hlavní výtka, nehledě к podrobnostem, jako
o Samovi Slovanu, Odoricovi Čechovi atd., zni: že Čechové za vlečku svou
kulturu nejsou zavázáni Němcům, to se spisovateli knihy podařilo dokázati,
avšak on dostal se do druhé krajnosti: zavrhuje působení německé, kde bylo
skutečně, nebo je umenšuje. — Co se týče knihy druhé — Cechy a Prusy —
udává se nejprve obsah (ne veskrze správně), pak následují poznámky více
méně polemické. Referent je na př. nespokojen, že v knize politika polská
není karakterisována jako především ultramontánní a jako taková odsouzena.
Na konec se opakuje, co již pověděl Jasinskij (srv. Č. Č. H. V. 190), ale tak, že by
zde již určitě čtenář se. domýšlet! musil, jakoby bylo v knize úplně zamlčeno
a zastřeno, že a jak Čechové pomáhali Německému řádu. V pravdě to nebylo
ani zamlčeno ani zastřeno. Kniha vysvětluje, jak se stalo, že politika česká

Zprávy

269

nebyla převahou národně slovanskou, referát to hned odsuzuje — byla to
prý politika ultramontánní.
7. G.

Annuario degli studenti trentini IV. 1897—8. G. Gerola, Ľimperator
Carlo IV. nella poesia ital. del suo tempo.

Kvety. Ročník XXL (1899). První pololetí. — 7 -V. Jiříky Jos. Manes;
Lad. Quis, Z Prahy let padesátých a šedesátých (upomínky z mládí, ve kterých
se ozývá nálada oněch let); Ad. Černý, Sto let lužického časopisectva; Lad.
Quis, Z venkova let šedesátých (ze spisovatelovy doby gymnasiální v Praze,
Něm Brodě a Tábore);
Bilý, O aestheticko-literárním vývoji Fr. Lad.
Celakovského; Frant. Kvapil, Adam Mickiewicz v Moskvě; Pavel Purdik,
Smrt A. Puškina, jeho manželství a postavení u dvora.
Zlatá Praha XVI. č. 1—30. — A. S. Padesátileté jubileum cis. a krále
(s podobiznami, č. 4); Osmdesáté narozeniny Fr Lad. Riegra (s podobiznou
č. 5); K. Mádl, České krajinářství; J. Arbes, Anna Švanberková (manželka
V. Klicpery f 1837; je to zároveň příspěvek к dějinám českého divadla);
Zikm. Winter, Vinný obchod v staré rychtě; Jar. Vrchlický, Fr. Lad. Čela
kovský (přednáška při slavnosti v aule universitní dne 13. března); Zikm.
Winter, Hospodářství v Pražské radnici (na základě register příjmů a vydání
1616—18 podán zajímavě obraz finančního hospodářství obecního). Podobizny
a životopisy'. Luděk Marold, Ot. Mokrý, Ant. Fr. Rybička Skutečský, Jos.
Emler, Boh. Čermák, Karel Plischke, Václ. Radimský, Bedřich Havránek,
František Šrom, PuŠkin.
Světozor XXXIII. č. 1.—26. — Zikm. Winter, Český rektor a německá
Škola (z dějin školství německého v Čechách kolem r. 1600, zároveň příspěvek
к životopisu Martina Bacháčka); Ad. Srb, 1848—1898. Padesátileté panovnické
jubileum J. V. císaře a krále Františka Josefa; Ad. Srb, К osmdesátým naro
zeninám Frant. Lad. Riegra. Podobizny a životopisy'. Fr. Lad. Rieger, Luděk
Marold, Karel Šimanovský, podobizny V. Hanky a manželky malované od
Ant. Machka f 1841, Vojta Náprstek, Bohdan Neureutter, Hanuš Schwaiger
(vlastní podobizna), K. hr. Hohenwart.

ZPRÁVY.
Co pochvalného bylo pověděno o knize hr. Lützowa »Bohemia. An histo
rical sketch« (Č. Č. H. II. 250) platí též o jeho novém díle »A History of
Bohemian Literature* (London 1899, 425 str.). Jest to podrobně rozvedená
poslední kapitola starší knihy, která obsahovala přehled české literatury.
O RK. zde spisovatel soudil poněkud jináče; spor mu byl rozhodnut »ve
smyslu negativním«. Nyní jej pokládá za »ještě nerozhodnutý«. Tím rozhodněji
zavrhuje L. S., který také v Museu se obecenstvu již neukazuje. Pozoruhodno je, co hr. Lützow podotýká o historii jeho nalezení. — Nejobšírněji
i v nové knize pojedáno o době husitské, o Husovi (jemu patří Sympathie
autorovy) v kapitole čítající 56 str. Z těch, kdo přišli v 15. století po Husovi,
spisovatele i v této knize nejvíce zajímá Chelčický. Chelčický — praví — někdy
zdá se vyslovovati myšlénky velmi moderní, než nesmíme nikdy zapomínati, že
čteme spisovatele 15. století a horlivého křesťana. Podobných trefných po
známek najdeme v knize mnoho. Dále v knize čteme velmi pěkné vypsání
č. č. H. v.
20
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počátků Jednoty bratrské. Komenský (o něm jednáno na str. 249—293) dle
mínění hr. Lützowa jako filosof se přeceňuje. Co se týče jeho životopisu
anglický čtenář se tu upozorňuje na úvod, který předeslal Keatinge svému
překladu Velké didaktiky; zdá sc, že by zasluhoval také pozornosti českého
čtenáře. Labyrint Komenského hr. Lützowovi tak se líbí, že slibuje později
přeložiti jej do angličiny. Z dálejších kapitol knihy velmi pěkná ie šestá
o historicích 16. a 17. věku, Bartošovi, Hájkovi, Březanovi, Skáloví, Slavatovi.
O nové literatuře České pojednáno poměrně stručně, o nejnovější co nejstruČněji. — Za tuto novou knihu musíme býti vděčni zvláště nyní v té osa
mělosti, ve které jsme se ve světě octli. Pro spisovatele jejího jsme více než
trumf v rukou hráče, který se vyhodí a třebas také zahodí. Z ní se o nás
poučiti mohou jiní a také — my sami.
J. G.
V slavnostním zasedání Vídenské akademie v květnu t. r. měl Konst.
Jireček přednášku, která vyšla tiskem s titulem »Die Bedeutung von Ragusa
in der Handelsgeschichte des Mittelalters«. V tomto vydání к 37. str.- textu
přidáno 51 stránek poznámek (tištěných petitem); v nich jsou obsaženy dě
jiny Dubrovníka spodrobným poučením o pramenech a literatuře; je to apparát,
který by stačil pro velkou knihu jednající o tom, co přednáška — při vší struč
nosti bohatá — podává v hlavních, velmi pěkně stilisovaných rysech.

Redaktor Hanuš Kuffner vydal nyní o bitvě u Lipan zvláštní spisek
(Bitva и Lipan 3o. května 1/34. Za přispění Joz. MiŠkovského^ nákl. Česko
brodského »Sokola«, 78 str.). Kdežto prvá jeho obšírná studie o bitvě v Čas.
Čes. Mus. (srv. Čes. Čas. Hist. V, str. 126.) byla povahy kritickc-polemické,
zjišťujíc na základě zpráv pramenných hlavní rysy průběhu bitevního jinak
než Toman, podává práce tato soustavné líčení bitvy, jejích příprav i její
dohry. Je to historická rekonstrukce, jdoucí do velikých podrobností, a tedy
z valné části založená na dohadech, kombinacích a závěrech z pravděpodob
nosti. Ale dáme se rádi autorem přesvědčiti, že vše bylo tak, jak nám vy
pravuje, protože víme, že základy stavby jsou založeny bezpečně a protože
jeho výklady strategické, pokud laik soudili může, motivují všude dobře vy
ložené předpoklady. Autor nad to dovede spletitý průběh bitvy znázomiti
čtenáři nejen živé, ale i jasně a srozumitelně, a celá řada pěkných plánů a
mapek je v této věci ovšem podporou největší. Práce, jak třeba opakovati,
je velmi poučným příspěvkem к poznání válečnictví českého v době husitské.
7- P.
Poslední svazek Archivu (Archiv für oesterreichische Geschichte sv. 66.
Část 1), jejž vydává Vídenská akademie, přináší denník složený za obležení
Vídně r. 1684, který upravil pro tisk Ferd. Menčik. Skladatel tohoto den
níku, hrabě Ferdin. Bonaventura Harrach^ provázel jako nejvyšší Štolba císaře,
když Vídeň opustil, do Pašova a odtud po obležení zase do Vídně. — Po
jednání Adolfa Beera »Die oesterreichische Handelspolitik unter Maria Theresia
und Josef II.«, v témže svazku Archivu vydané dotýká se na mnohých
místech obchodu v zemích českých.

Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen počal r. 1893 vydávati
sbírku Beiträge zur Geschichte der deutschen Industrie in Böhmen. Návrh
к podniku tomu učinil již r. 1887 prof. Fournier. Není bez významu pro
sbírku, že právě prof. Fournier, historik a politik, sbírce stal se původcem
Jeho osobou bylo dáno a také později jasné vysloveno, že sbírka nemá jen
účel historický, nýbrž i politický: ukázati, že průmysl v Čechách, jenž, jest
chloubou Rakouska, je od. počátku převážně dílem rukou německých; Úkol,
který byl vytčen pro sbírku: i historicky vylíčiti vývoj průmyslu v Čechách
od konce třicetileté války až do r. 1850, v některých partiích pak ještě přes
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tento rok, nebyl bez obtíží. Redakce musila nejprvé ohlédnouti se po tom,
co pro její úkol jižv bylo tiskem vydáno, to znamenalo vydati bibliografii
dějin průmyslu v Čechách, pak musila obrátiti pozor к archivům, kde pro
vytčený cíl vlastně hledati se musí téměř všechno. Řízení prací v archi
vech v Praze svěřeno bylo prof. O. Webrovi, ve Vídenských archivech prof.
A. F. Pribramovi. Mimo to bylo nutno zahájiti činnost sběratelskou к zá
chraně archiválií, pokud se nalézaly v rukou soukromníků, především
v rukou továrníků, na panstvích atd. Po sedmileté práci přípravné vyšel první
spis, bibliografie uspořádaná bibliothekářem spolku W. Hiekem: Literatur
zur Geschichte der Industrie in Böhmen bis zum Jahre 1850. (Prag 1893),
práce záslužná, ač ne úplná. Další svazky určeny byly monografiím jednot
livých velkých firem. Započato těmi, které na vydávání sbírky přispěly
podporami peněžitými. Tak sv. .II. obsahuje: Firma Franz Leitenberger
1793—1893. Eine Denkschrift von Hermann Hallwich (Prag 1893), sv. IV.:
Firma Benedict Schroifs Sohn. Von Dr. Eduard Langer (Prag 1895). Ostatní
svazky věnovány předmětům Širším: Sv. TIL: Die Entstehung der Porcellanund Steingutindustrie in Böhmen. Von Professor Dr. Ottocar Weber (Prag
1894), sv. V.: Die Reichenberger Tuchindustrie in ihrer Entwicklung vom
zünftigen Handwerk zur modernen Grossindustrie. Von Ph. & JUDr. Joseph
Grunzei (Prag 1898), sv VI.: Das böhmische Commerzcollegium und seine
Thätigkeit. Ein Beitrag zur Geschichte des böhmischen Handels und der
böhmischen Industrie im Jahrhunderte nach dem westfälischen Frieden. Von
Dr. A. F. Pribram (Prag 1898). Všechny uvedené monografie svědčí o práci
vážné. Mnoho materiálu z archivů čerpaného je tu, mnoho z něho je jako
přílohy připojeno, literatury je vždy náležitě dbáno, a přes to, že sbírka má
míti i tendenci politickou, není pravda autory utlačována.
Tbk.

Historický spolek ve Lvově počal vydávati záslužnou publikaci »Fontes
rerum Poionicanum in usum scholarum* na způsob školního vydání »Scriptores rerum Germanicarum«. První díl tvoří »Galli Anonymi chronicon«,
vydaný péčí L. Finkla a S. Kętrzyńskćho. Knížka velice vkusného a příhod
ného formátu určena jest především pro členy historických seminářů a zá
roveň má nahraditi z oběhu vyšlé a zastaralé vydání Bielowského (v »Monumenta Poloniae historica<). Přidána jest stručná, ale obsažná předmluva o osobě
spisovatelově a spise jeho a příslušná literatura předmětu. Vydání vyhovuje
novým požadavkům vědeckým.
Nákladem Krakovské akademie vyšla letos objemná »Heraldyka polska
wieków średnich« Dra. Fr. Piekosinského, známého svými zvláštními názory
o počátcích dějin polských vůbec a o původě šlechty polské zvláště. Spisovatel
připíná dílo své к předešlým svým pracím. Celou řadu erbů polských vykládá
skandinávskými runami. Sebral veliké množství materiálu, který může posloužiti i českým heraldikům, neboť jsou četné shody mezi erby Českými
a polskými.

V Neapoli zemřel professor Petrohradské university Vasilij Grigojevtč
Vasiljevskih proslulý byzantolog a zakladatel byzantologické školy ruských
historiků. C. Č. H. přinesl o něm obšírnější zprávu V, str. 99—100.
Dne 11. června t. r. zemřel v Praze Jan Veselým knížecí Schwarzenberský archivní registrátor na odp. Zesnulý byl i literárně činným, vydav
práce, jež obsahují pozoruhodnou snúŠku popisné a dějepisné látky: Dějiny
hradu a panství Choustníka 1870; Posteiberger Wildbahn, Prag 1888; Geschichte
der fürstlich Schwarzenbergschen Domaine Postelberg^ Prag 1893; Geschichte
der fürstl. Schwarzenbergschen Domaine Lobositz, Prag 1894; Geschichte der
fürstl. Schwarzenbergschen Besitzungen in Citolib, Vršovic, Toužetín, Korn20*
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haus, Jinonic und der Häuser in Prag am Hradschin N. C. 185 u. 186. Prag
1895 a Kurzgefasste Geschichte und Stammtafel des Fürstenhauses Schwarzen
berg 1896.
H. G.
Dne 27. května 1899 zemřel ve Vídni vynikající historik rakouský Jindřich
rytiř Zeissberg. Narodil se ve Vídni 8. července 1839. Studoval na Vídenské
universitě pod Jägrem, Aschbachem a Sicklern a již r. 1863 habitoval se
se tamtéž pro všeobecné dějiny. V letech 1863—1872 působil na universitě
(tehdyještě německé) ve Lvově, jsa zprvu supplentem a od r. 1865 řádným
professorem pro všeobecné dějiny. Vedle toho supploval od r. 1863—1869
rakouské dějiny. R. 1872 povolán byl na universitu ve Vídni, a r. 1890 svě
řena mu po Sicklovi správa institutu pro rakouský dějezpyt, na němž byl
již po několik let přednášel o pramenech dějin rakouských. R. 1897 vzdal se
professury a ředitelství institutu, stav se ředitelem dvorní knihovny, jejíž
správu vedl až do své náhlé smrti. — Počet prací Zeissbergových jest velmi
značný. Starší jeho díla věnována jsou hlavně dějinám polským. Z nich nej
obsáhlejší a nejdůležitější jest Die polnische Geschichtschreibung des Mittel
alters 1813. Dílo to svým vznikem — podnět к němu dala cena vypsaná spo
lečností Jablonowského v Lipsku — i obsahem podobá se Palackého spisu
Würdigung. Liší se od něho hlavně tím, že založeno jest z největší části na
věcech již publikovaných a na literatuře, všímajíc si rukopisů jen, pokud toho
bylo nezbytně potřebí. Z menších prací o dějinách polských mají jistou dů
ležitost i pro české dějiny tyto dvě: Miseco, deretste christliche Beherrscher
der Polen 1867 (Aög 38) a Die Kriege Kaiser Heinrichs II, mit Herzog Bo
leslav von Polen i867 (Sitzb. W. Ak. 57). — Dále napsal Zeissberg mnoho
cenných pojednání z oboru starších dějin rakouských. Sem patří jeho první
práce Arno, erster Erzbischof von Salzburg (Sitzb. W. Ak. 43) a také jeho
práce poslední Über die Geschichte der Minderjährigkeit des Herzogs Albrecht I".
von Oesterreich 1899 (Aög. 86). Z ostatních prací toho druhu uvádíme ty, jež
dotýkají se také českých dějin. Jsou to: Der österreichische Erbfolgestreit
nach dem Tode des Königs Ladislaus Posthumus 1457—1458 (Aög. 58) — Über
das Rechtsverfahren Rudolfs von Habsburg gegen Ottokar von Böhmen (Aög.
69) — Elisabeth von Aragonien, Gemahlin Friedrichs des Schönen von Oester
reich 1314—1330 (Sitzb. W. Ak. 137). V posledních letech zabýval se Zeissberg
hlavně dějinami rakouskými v době francouzské revoluce. Byl к tomu při
veden tím, že svěřeno mu pokračování publikace Vivenotovy »Quellen zur
Geschichte der deutschen Kaiserpolitik Oesterreichs während der franzö
sischen Revolutionskriege«. Zeissberg vydal s názvem významně pozměněným
další tři svazky této důležité publikace: Quellen zur Geschichte der Politik
Oesterreichs etc. (I. 1883, II. 1885, III. 1890). Z četných spisů Zeissbergových
jednajících o této době nejdůležitější jest veliký životopis arcivévody Karla
Erzherzog Karl von Oesterreich 1895. — Konečně .pochází od Zeissberga ně
kolik příležitostných spisů, sepsaných к různým jubileím rodu habsburského
nebo rakouské říše. Pro Helfertovu Oesterreichische Geschichte zpracoval
Zeissberg dobu Babenberkovců, Arpádovců a Přemyslovců. Od smrti Weilenovy redigoval též rakouské oddělení díla Die oesterreichisch-ungarische Mo
narchie in Wort und Bild. — Práce Zeissbergovy nevynikají sice hlubokým
pojetím ani krásným podáním, za to však vyznačují se důkladností a kritickým
rozborem pramenů. Vynikajícím paedagogem Zeissberg nebyl. Zmínky zaslu
huje, že při cvičeních seminárních svým posluchačům hojně ukládal také themata z českých dějin.
К Kr.

Oprava. V min. čísle, str. 196, ř. 24 shora má býti místo »direktorům«:
zemské vládě.

FRANTIŠEK KOHOUT
NAKLADATEL, KNIHKUPEC C. K. ČESKE UNIVERSITY KARLO - FERDINANDOVY
A ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY,
SLOVESNOSŤ A UMĚNÍ.

Nová díla Dantovská.
Napsal Jar. Vrchlický.

1. Výklad Božské komedie Danta Alighieriho dle překladu Jar.
Vrchlického. Se zvláštním zřetelem na Aristotela a sv. Tomáše Akv.
I. Peklo. Napsal Jan Blokša (v Hranicích 1899, pomocí České aka
demie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění). — Za
sloužilý a snad v oboru Dantovské exegese jediný u nás pracovník, pan
farář Blokša, podává v úhledném svazku komentář к první části velké
básně Dantovy.
Kniha úkolu svému zajisté plnou měrou vyhoví, ale i my opakovati
musíme stesk v předmluvě panem spisovatelem vyslovený, že pro ne
přízeň poměrů nebylo lze provésti původní myšlenku, aby výklad otištěn
byl spolu s překladem, к němuž byl pracován. Pan autor sám cítí, že
namáhavé a pracné jeho dílo celkem poněkud kuse se vyjímá bez textu,
který má vykládati. Nebylo by zbývalo, než čekati na nové vydání
В. K. v překladě Vrchlického, ale, poněvadž к němu by v našich po
měrech došlo asi nejméně až za deset let a snad i později, odhodlal se
p. spisovatel к nutnému kroku a vydal komentář bez textu i bez citátů.
Jen snadné poukazy číselné к zpěvům a jednotlivým veršům hemží se
tak před okem čtenářovým.
Ale to jest také jediné, co pilné publikaci můžeme vytýkati, a co
ovšem není vinou spisovatelovou. Jinak úvody ke zpěvům jednotlivým
i větší exkurse při místech sporných a temnějších jsou při veškeré
stručnosti psány jasně a poutavě a ukazují na velkou sečtlost průvodcovu
v literatuře Dantovské od pramenů nejstarších až к nejnovějším. Sta
novisko pana Blokši je při tom vždy pravé; nevnáší do básně Dantovy
ani zbla více, nežli tam vskutku jest, posuzuje básníka se stanoviska jeho
doby a vykládá jej správně v duchu katolickém, opíraje se svědomitě
o nejlepší studie cizích svých předchůdců.
Nemůžeme se stanoviska svého (kniha jest připsána původci těchto
řádků) říci více; tím milejší jest nám, že hlas cizí úsudek náš v celku
potvrzuje. Pan Emilio Teza, professor university Padovské, znalec české
literatury, který s mnohým již Vlachy seznámil, co u nás jednak v pracech překladatelských z vlaské literatury se podniklo, jednak co jemu
zvlášť jako neúnavnému folkloristovi a výtečnému filologu se zdálo za
jímavé pro kruhy vlašské, věnuje v své publikaci: »Traduttori nuovi e
vecchie visioni, noterelle Dantesche< (Venezia 1899) str. 19—20 také
knize Blokšově pozornost Podáváme zde hlavní jádro kritiky prof. Tezy,
pomíjejíce některé vysvětlivky nutné pouze vlašskému čtenáři a týkající
se hlavně osobních poměrů překladatelových i vykladatelových.
č. č. H. v.
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»Vykladač Dantův, který komentuje překlad druhého, prokazuje čest
oběma básníkům, trhá dvě rúže s jedné haluze. Že Komedie darovaná
Čechům od J. Vrchlického verši silnými a sladkými v různé harmonii
zároveň se líbila mnohým členářům, bylo přirozené; novým toho po
tvrzením jest, že plodný překladatel přiložil očisťující ruku na své terciny ve vydání novém, a že nedávno kněz téže země pan Jan Blokša
vydal zatím komentář Pekla a podá později ostatní části božské triady.
Nuže tedy »^ zemi, kde voda má vznik, kterou Vltava k Labi a Labe
k moři odnáší*, a z kteréž Dante v Očistci potrestal * Čecha, jenž ne
snažil se poznati cenu ctnosti* (Očistec VII. 101 a Ráj XIX. 125 a
126.), vidíme, jak se umění s erudicí pojí, a rádi uznáváme láskyplnou
práci obou Čechů, kterou věnovali sloupu, jenž mezi plameny a světlem se
zvedá nad ostatní všecky pomníky ducha italského. Krátký a šťavnatý jest
výklad, ve kterém hledati nové objevy bylo by nespravedlností; o vě
cech zjištěných podává zprávu, v pádech pochybných vybírá úsudek,
který se mu zdá výslednicí sporů, při, čemž pomíjí postup zápasících
stran a postup útoků a odrazů v boji. Přirozeně liší se od každého
komentáře zdělaného na slova originálního textu — auktor chtěl míti před
očima pouze české slovo — ukazuje fakta, na něž se naráží, doktríny,
které se vykládají, se připouštějí nebo se potírají. Kdybych měl udávati,
kde bych chtěl výkladu víc a kde míň, snadno bych se octl v říši ne
spravedlností. Snad by i leckde bylo se mohlo poznamenati, zdali lec
kterému obrazu Alighieriho v originálu nebylo by lze najiti výraz ještě
případnější, živější a plastičtější, než který právě volil překladatel, což
by jistě bylo rozkoší pro čtenáře, který má pravou lásku к umění; ale
to byla by již jiná úloha, a vykladatel má právo vybrati si cestu, již za
nejlepší sám uzná. Pan Blokša stojí na stanovisku katolickém, ale ví
dobře, že nejliberálnější byli ve slovech i citech právě vyznavači této
církve i před reformací. Opírá se často o ramena Polettova a Berttierova, rovněž jako o Scartazziniho a Philaletha, má zřetel i ke starým
vykladačům i к ostatním spisům básníkovým. Dokládati vždy, kdo byl
prvním anebo nejzávažnějším původcem každé poznámky, zdá se mi
zbytečné, ale přece bych rád častěji se stýkal se slovy Nik. Tommasea,
ducha nad jiné hlubokého mezi všemi vykladači, který jest současně
slávou krve slovanské i vzdělanosti vlašské.«
Tolik Teza. Nás může jen těšiti, že výklad páně Blokšův máme;
že si Akademie nedá ujiti udělení podpory na zbývající ještě části, v to
pevně doufáme.
*
*
*

2. Dante, sein Leben und sein Werk, sein Verhältniss zur Kunst
und Politik von Franz Xaver Kraus. Berlin 1897. — Známý badatel
i na jiných polích kulturní historie podává nám dílo velké rozsahem i ob
sahem, patrné to výsledky životní práce své na jedné brázdě dosavad
ního svého bádání. Stejně vzdálen jsa pouze hymnických oslav jako vše
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tečného a planého hloubání a hypothes v otázkách podle nynějšího stavu
literatury nerozluštitelných, dává, abychom tak řekli, čisté ryzí vědecký
extrakt všeho, co dosud v studiu Dantovském se vykonalo. O své před
chůdce, které do detailu zná, celkem se opírá, a místy se s nimi rozchází,
jda vlastní cestou. Sám v předmluvě se přiznává, že Scartazzini svou
výtečnou »Rukovětí Dantovskou< (1892) jej předešel a v lecčems jeho
práci předběhl, ale tím spíš mohl on se věnovati hlavním, stěžejným otáz
kám svého bádání, které jsou: Dantův poměr k politice a k uměni,
V těchto kapitolách je také Kraus nejoriginálnější, byť se leckde se
svými předchůdci, hlavně Scartazzinim, rozcházel. Ve věcech zjištěných
a staršími pracemi ustálených podává ve formě vysoce záživné jádro
všeho positivního, co víme. Týče se to hlavně oddílu o životě a spisech
Dantových, jakož i více celého historického ovzduší. Za vrchol celé
velké knihy (792 stran velkého kvartu) považujeme kapitoly jednající
o poměru Dantovu к uméní výtvarnému. Zde jest Kraus ve vlastním
živlu. Toho již jeho monografie dřívější jsou patrným důkazem. V směru
tom jest práce Krausova posud nejúplnější; čemu Scartazzini mohl vě
novati pouhý suchoparný statistický přehled, on propracoval a doplnil,
jak možno bylo, a přidal к tomu i duchaplné kritické i aesthetické
poznámky. Oddíl tento v jeho spise (str. 537 — 664) je samostatnou
vzácnou monografií o poměru Dantově к umění výtvarnému. Vedle
prací Volkmannových (Bildliche Darstellungen zu Dantes D. C. bis zum
Ausgange der Renaissance, Leipzig 1892 a hlavně jeho velkého díla
»Iconografia Dantesca 1897«, které resumuje práce první a od renais
sance až к době moderní pokračuje), tento oddíl Krausova díla látku nej
více vyčerpává a je právě tím, že vedle Volkmanna mnohé jiné, z většiny
nepřístupné illustrace přináší, pro každého badatele na tomto poli ne
zbytný.
Spisovatel slibuje, že stejně, jako vyložil Dantův poměr к politice
a umění, učiní tak i s poměrem jeho к vědě vůbec а к theologii
zvlášť. Bude to asi druhý díl práce, která pak vedle nejlepších Dantovských studií zaslouženou pověst Němců jako prvních Dantistů světa jen
utvrdí.
Že Kraus ovládá celý bohatý materiál literatury Dantovské, a že
jeho údaje bibliografické jsou přesné a vesměs založeny na autopsii,
netřeba ani zvlášt akcentovati. A tak i po této stránce jest kniha
Krausova pravou pokladnicí a nevyčerpatelným zlatodolem pro všecky,
kdož se studiemi těmito zabývají.
*

*

*

3. Dantes Spuren in Italien* Wanderungen und Untersuchungen von
Alpred Bassermann* München u. Leipzig 1898. — Je to vlastně jen
text velkého staršího illustrovaného díla téhož spisovatele, které vyšlo
roku 1896, ale pro nákladnost a drahotu vydání jen malého došlo roz
21*
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šíření. Spisovatel podal též dobrý překlad Pekla r. 1892 v tercinách
rýmovaných. Velké illustrované dílo i nynější text jeho bez vyobrazení
mají za úkol vyšetřiti a vylíčiti vše, co se v přírodě i umění na půdě
italské ke jménu Dantovu pojí a víže. Stálo to několik cest po Italii
od místa к místu »po stopách Dantových«, názor osobní měst a míst,
krajin, obrazů, plastiky, listin, krátce všeho, co nějak jakýmkoliv způ
sobem s Dantem souvisí. Ani pan Bassermann nebyl ve své práci bez
předchůdců. Stačí jmenovati jen starého Ampéra »Voyage Dantesque«,
ale, co Ampére víc feuilletonisticky skizzoval, to zde je provedeno s celou
důkladností německého učence.
Je tedy kniha p. Bassermannova jakýmsi cestopisem díla a života
Dantova nejen poetickým, nýbrž vědecky zjištěným a badatelsky dolo
ženým a probraným do všech přístupných detailů. Že zde hlavně umění
výtvarné lví část ze všeho odnáší, je pochopitelné, nebo jeho svědectví
jsou trvalejší než všecky stopy v přírodě více méně změně podléhající.
S auktorem tedy putujeme, vycházejíce z Říma, do Florencie, po
dél Arna, přes Pisu, Luccu, Pistoji, Apenninami a Romanou, Ankonou
a Umbrií, Itálií jižní a severní, Puljí a Julskými Alpami a v Orvietě a
jeho monumentálním dómu s freskami starých mistrů končíme cestu,
která, byt i všady nového nepodávala, příjemně osvěžila všecky staré
dojmy z lektury nesmrtelné básně a z pohnutého života jejího původce.
Bassermann píše při veškeré své sečtlosti a erudici svěže a pří
jemně. Ale ve věcech hlavně umění výtvarného se týkajících zůstává každé,
byť i případnější a duchaplnější slovo bez grafického dokladu přece jen
kusým. Nedostatek vyobrazení je citelný, a zvlášť tomu, kdo zná velké
dílo starší. Tu teprve poznáváme, co je názor, a v čem jest síla vy
učování názorného. Co plátno zaplaviti si mozek kodexy, edicemi, minia
turami, illustrátory, popisy a obrazy, když dílo samé, o které běží, jest
nám hádankou. Velké, souvislé a při tom pokud možná výbor neb ukázky
všech prací nejčelnějších v oboru tom vykonaných obsahující a při tom lácí
svou i kruhům širším přístupné dílo je teprve otázkou budoucnosti. Co
Volkmann, Kraus, Bassermann sami podnikli, jsou sice úctyhodno, ale
celkem pořád tuze drahé začátky toho, co nám na mysli tane. Takto
zbývá jen shledávati a stále shledávati věci buď rozebrané neb příliš
drahé a proto nepřístupné. Stačí uvésti jediné jméno: Francesco Scaramuzza! Co jsou platný všecky duchaplné a slovesné stkvělé popisy a úvahy
Róndaniho ł) o kresbách Scaramuzzových, když kresby ty jsou pro drahotu
svou nedostupné!
Pro badatele má kniha páně Bassermannova neocenitelnou snůšku
bibliografickou (str. 535—603) a dokumentární.
♦

♦

♦

’) 1 tre regni Danteschi nelľ arte. Firenze 1880. Alberto Röndani, Scritti
ď arte, Parma 1874.
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4. La divina Commedia di Dante Alighieri^ illustrata nei luoghi
e nelie persone а сига di Corrado Ricci. Ulrico Hoepli, Milano 1898. —
Velké krásné toto dílo (přes 700 stran tisku, 30 heliotypií a 400 zinkografií) reprodukuje celý text Božské komedie a prokládá jej illustracemi zvláštního rázu a významu. Stojí zcela na stanovisku moderním.
Ne, co si lze domysliti, vybásniti, ale co v skutečnosti jest z celého
oboru В. K. Žádné tedy fantastické obrazy říší pekelných a nadhvézdných,
žádné illustrace básně, která к illustracím sice vyzývá, ale bez nich se
obejde, nýbrž jen reprodukce skutečnosti. Ať v přírodě, ať v památkách
zachovaných ze starých dob. Rozumí se samo, že tu fotografie převzala
hlavní úlohu, ale netřeba ji podceňovati právě v této otázce.
»Příroda zůstává nezměněna,« praví náš Kollár, hledaje stopy baltifkých Slovanů. A tak i po staletích, v nichž všecko změně podléhá,
ráz a ovzduší krajin, měst, míst, budov přece jen má v sobě jakousi
pečeť, jakýsi dech minulosti. John Ruskin nazval Danta nejcentrálnějším
mozkem světa a vskutku on soustředil v své básni nejen vše, co doba
jeho podala, nýbrž předběhl ji a šlehl v budoucnost pro všecky časy.
Sebe povrchnější čtenář В. K. se pamatuje, co jen topografických
a geografických údajů šlehlo jeho hlavou při lektuře vedle narážek
historických a kulturních, a samo sebou se rozumí náboženských a filo
sofických. Zachytiti tyto údaje obrazem podle skutečnosti je právě úlohou
vydání B. K. Ricciho. V směru tomto se přibližuje dílo toto dílu Bassermannovu, i ono jde po »stopách Dantových«, a proto jsme je hned sem
v přehledu svém zařadili. Rozdíl je ten, že Ricci se neomezuje pouze
na Italii skutečných stop Dantových, nýbrž pojímá v svůj okruh i města
a místa, kde Dante sám osobně nebyl, nýbrž o kterých se v svém arci
díle, byť i jen letem a mimochodem, zmiňuje.
A zde jsme u zásadní otázky, kterou chceme illustrovati jediným
dokladem, naší Prahy se týkajícím. V XIX. zpěvu Ráje zmiňuje se Dante
o Praze:
Z\ěst Albertova skutku zlořečenou
tam bude zřít, jež peruť brzy vznese,
jímž Pražskou říši uzříš zpustošenou.

А к tomu heslu »Praha« přidána jest illustrace Prahy moderní
s mostem Palackého, se střechou divadla národního (1), s moderním
ovzduším nábřeží atd.
Nepůsobí to trochu komicky ? A nemohlo se tomu aspoň odpomoci
nějakou starší rytinou z doby poněkud přibližné básníkovi a času, v němž
báseň povstala ? Vím, že je to přespříliš žádáno pro firmu vlašskou, aby
hledala obrazy staré Prahy, ale spokojiti se s fotografickou reprodukcí mo
derní Prahy zdá se mi přece jen trochu — povrchní. A co se přihodilo
Praze, stalo se hned za ní Jerusalemu. Pěkná moderní reprodukce nynějšího
Jerusalema 1
<
Tedy více fotografické-cestopisné a sem a tam historicko-kulturní
album.
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Ale i to má zajímavost. Co lidé stavěli a budovali, se ovšem
mění, »jen příroda zůstává nezměněna« podle slov básníkových. A tu jsou
vskutku mnohé krajinářské vzácné partie různých míst, hlavně italských,
které tlumočí a illustrují příslušné místo básně Dantovy znamenitě!
Vidíte tu smavost Italie severní, ta pobřeží Padu i Arna, ta pustá lada
římské Campańi, Maremu, ty břehy mořské, kudy kráčel a jež zvěčnil
v svém díle básník. O dokladech přesně historických, jako jsou repro
dukce velkých starých budov, podobizny slavných nebo význačných lidí,
kresby miniatur, detaily architektury, snímky listin atd., nemluvím. Ty
mluví samy a nepodléhají změně. Že v Itálii především soustřeďuje se
těžisko práce reprodukční a illustrátorské, je pochopitelné, když Vlach
jest původce díla.
Ale ještě jednu podstatnou chybu má tato zajímavá edice. Je to
směs až příliš nepochopitelná, v které jsou obrazy seřazeny a podávány.
Vezmu za doklad opět Prahu. Dante mluví o ní v zpěvu XIX., ale obrázek
jest až při zpěvu XXXL (str. 716), a tak to jde stále. Věci mající illustrovati passáže z Pekla, jsou přehozeny do Očistce neb Ráje a obráceně.
Zcela libovolně, či lépe tak, jak byl právě materiál fotografický pohro
madě. A tento nepořádek působí trapně. Čtu-li báseň, chci viděti hned
illustrační doklad, čtu na př. Prato v zpěvu XXVI. — a obrázek jest
až v XXVIII., čtu San Miniato v zpěvu Očistce XII. a najdu jej až
v XIV., čtu Bruggia v Pekle XV. a najdu je až v Očistci XXVII. atd.
Když se již jednou tak ohromný materiál, třeba jen cestou fotografickou
sebral, měl býti spořádán podle míst básně a ne podle pohodlí vyda
vatelova. Ovšem na konci je index — ale co jest platný, abych při
lektuře a hesle teprve hledal vzadu, kde lze najiti obrázek?
Ale i přes tuto základní vadu jest nové vydání p. Ricciho pro
mnohé posud nové illustrace velice zajímavé a svrchovaně instruktivní.
♦

*

*

5. Alfredo NiceforO' Criminali e degenerati dell* Inferno Dantesco
(Biblioteca anthropologico-giuridica Serie II. vol. XXXIII.). Torino 1898.
— Spis vysoce zajímavý bez odporu. Dante a moderní kriminalistika!
Sloh vzletný, místy až unášející; autor chce vás, ne-li přesvědčiti, aspoň
přemluviti za každou cenu. V oboru svém má zvučné jméno a stilista
je znamenitý. Škoda, že jest pro Danta a jeho středověké stanovisko
až příliš moderní. Dante a Lombroso!
Se stanoviska doby Dantovy mnoho lze tu namítati, co lze vyjádřiti jedním slovem: pošinutí stanoviska.

»Wer den Dichter will verstehen,
muss in Dichters Lande gehen«,

•pravil již Goethe, a na to prof. Niceforo zapomněl. A tak vykládá velké
zločince Dantova »Pekla« Paola a Francescu, Filippa Argentiho, Vanni
Fucciho, Mikoláše III., mistra Adama zcela podle módních názorů Lombro-
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sových. Analysuje v těchto postavách cizoložství, hněv, loupež, typ sa
tanský, símonismus a falsátorství ne v duchu doby Dantovy, nýbrž podle
výsledků védy moderní. Je positivista, velká poesie středověku jest mu
nepřístupna, poesie viry u ného neplatí, chce vše nahraditi výzkumy
a fakty a experimenty. Nejednou vkládá do Danta a jeho textu víc,
než v něm skutečné jest, ale že právé genius je nad dobami a uhodne
mnoho, Dante ho nezklame, a on i v středověkém mistru nalézá ne
jedno potvrzení moderních pravd. Mnoho pěkných myšlenek i původ
ních, ale více ješté násilné tam vnesených a podloudnicky vnesených.
Ale čte se to jako román, z ruky toho nedáte a jen litujete, že takový
mistr slohu může zneuznati celé prostředí Dantovské, ignorovati jeho
svét a svůj vědecký XIX. véku chtít vnášeti do století XIII.
Bez této zásadní vady jest dílo vysoce pozoruhodné. Maně nám
připomíná manýru Scaramuzzovu v jeho velkolepých illustracích, jakoby
tužka jeho byla předchůdcem péra Niceforova. Kriminál a jen kriminál
— tím přece není báseň Dantova.
Ale i tento příspěvek mluví jen ve prospěch Dantův. I nejmodernější právnictví a filosofie práva nalézají v díle jeho doklady platné a
nezvratné. I největší positivista a materialista čerpá z Dantovy básně
doklady pro své hypothesy. Vykládá vše svým způsobem, svou methodou,
ale jádro v tom našel, třeba posunul značné jeho polohu a jeho vý
znam.
O stránce anthropologické a právnické se tu ovšem šířiti nemůžeme,
přesáhá to naše vědění. Patrně v nich je hlavní těžiště díla.
Ale zajímavá jest kniha tato, neobyčejně zajímavá!
*

*

♦

6. Scartazzini^ Enciclopedia Dantesca^ dizzionario critico e raggionato di quanto concerns la vita e le opere di D.
Milano 1896—1899.
— Právě při závěrku tohoto článku dostal jsem třetí a poslední díl
velké encyklopaedie Dantovské, již před třemi roky začal největší Dantista moderní, Scartazzini, vydávati. Tři silné tyto svazky obsahují celý
svět poesie Dantovské sestavený ve způsob slovníku abecedně a jsou
takto nejlepším komentářem díla Dantova. Vše, co jest jinde roztroušeno
v poznámkách komentátorů na příslušných místech básné, jest zde pod
ústředním záhlavím srovnáno, vysvětleno, doloženo, klassifikováno a,
můžeme, směle říci, pro vždy odbyto. Pravá encyklopaedie světa Dantovského, všech jeho figur z mythologie, historie, všech míst, o nichž je
zmínka neb narážka, s příslušnými revokacemi к dílům básníkovým, a to nejen
ke komedii, nýbrž ke všem ostatním, pravý slovník o všem, co kdo kde
o tom a onom myslil, snil a bádal, к jakým výsledkům došel, a vše
přebráno na řitici důvtipu a moderní kritiky. Ve třech dílech od A do
Z je tu všecko srovnáno, roztříděno a zároveň podle nejnovějšího stano
viska, které po Todeschinim Scartazzini převzal, posouzeno a na určité
místo odkázáno. A nejen to, nýbrž i všecky reminiscence z klassiků,
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jimž Dante podléhal, všecka místa analogická neb příbuzná jsou stručné
a přece úplné podána a naznačena. Je to práce imponující, jediná svého
druhu.
Práce předpokládající vedle obrovské erudice a báječné lektury též
obrovskou pamét. V tom jest Scartazzini nedostižný a nepřekonatelný,
bez odporu první Dantista naší doby a snad i příštích všech časů.
I auktor téchto řádků cítil před lety, kdy začal překládati В К, nutnost
takového slovníčku Dantovského. Mládí jest smélé, má odvahu, a tak si
jej také pro svou potřebu založil. Ale jak trne dnes po letech, když
srovnává své pokusy s tímto arcidílem! Ovšem Dante je jeden z téch
auktorův, kteří vyžadují cely život svých interpretů, a ne stálé tříštění
podle poměrů a požadavků doby. Jak jinak by se mi bylo před lety
překládalo, kdybych byl měl к ruce dovršenou dnes encyklopaedii Dantovskou z pera Scartazziniho!
Ale umění jest dlouhé, a život je krátký, pravil již Hippokrates.
Encyklopaedie Dantovská, letos dokončená, jest jedním z děl lite
ratury Dantovské, bez kterých nelze vážně přistoupiti к ničemu, co se
týče básníka a jeho díla.
Myslím, že to jest nejlepší kritikou.

Nejstarší životopisy sv. Vojtěcha.
Napsal František Hýbl.

Vojtěch Kętrzyński vydal v »Rozpravách* Krakovské akademie r.
1898 (XXXVII. str. 89—129) pojednání nadepsané »Najdawniejsze
żywoty ś. Wojciecha i ich autorowie*, v němž pokusil se dokázati tyto
věty:
1. Životopis sv. Vojtěcha připisovaný dosud Brunovi Querfurtskému
(Vita II. FRB. I. 266—304.) nepochází od něho, nýbrž od nějakého,
jménem neznámého mnicha saského; kratší text tohoto životopisu
není dílem téhož autora, nýbrž pozdním přepracováním spisu původního.
2. Původcem Kanapariova životopisu (Vita I. FRB; 235—265)
není Kanaparius, nýbrž Radim, bratr sv. Vojtěcha.
3. Passio s. Adalperti martiris, nalezená a vydaná nejprve Bielowským (Mon. Pol. hist. I. 153., FRB. 231— 234), jest práce pozdější nežli
oba životopisy právě uvedené, a jejím autorem jest nějaký mnich
polský.
4. Brun Querfurtský jest autorem neznámého nyní »Liber de passione s. Adalberti*, jehož použil ve své kronice Gallus.
Největší část své práce věnuje Kętrzyński prvnímu bodu. Ježto
týmž předmětem se zabývá též moje práce otištěná v minulém roč-
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niku tohoto časopisu, x) mám za to, že nebude od místa, když nyní
dodatkem к ní pokusím se na pravou míru přivésti vývody Kętrzyńského.
Prvá dvě svoje tvrzení (že totiž Vita II. není dílem Brunovým»
Vita I. že jest práce Radimova) vyslovil Kętrzyński již r. 1884 v časo
pise Przewodnik naukowy i literacki XII 1 sld., ale odůvodnil náležitě
jen tvrzení druhé.8) R. 1894 vystoupil proti nčmu R. F. Kaindl, vy
vraceje v článku: Canaparius und Brun (MVGDB XXXII. str 338)
všechny jeho námitky a pochybnosti. Nyní obírá se Kętrzyński poznovu
tímto předmětem a odůvodňuje, hledě к námitkám Kaindlovým, znovu
a důkladněji svá dřívější tvrzení jednak novými důvody, jednak pole
mikou proti Kaindlovi. Probíraje tedy jednotlivé vývody Kętrzyńskćho,
odkazuji, zejména v druhé části, také к jmenovanému článku Kaindlovu.
Ad i. Kętrzyński vyšetřuje především poměr obou redakcí díla
Brunova (Vita II.). Jak známo, došel nás druhý životopis Vojtěchův,
připisovaný dosud obecně Brunovi, ve dvou textech, z nichž delší po
kládán za starší, kratší za mladší, ale tak, že oba pocházejí od jednoho
a téhož autora. 3) Kętrzyński, srovnávaje oba texty, dochází sice к té
muž výsledku o stáří jich, že totiž delší text je starší, avšak prohlašuje
kratší text za přepracování značně pozdější, jež od autora původního
nepochází. Hlavním toho důvodem jest mu následující místo Vita IL
(c. 27 ): Inter plures visiones, quas rapta mente sepe levatus vidit et
ita crucifixus mundo Joannes monachus et abbas, venerunt a celo atd.
(následuje popis vidění.) — Slova >et abbas< musejí prý se nutně po
važovat! za pozdější přípisek, jejž některý opisovač si učinil nad řád
kem, a jenž později vložen do textu, protože prý rčení *monachus et
abbas< jest docela neobvyklé a vlastně nesprávné. Nemůže prý sé tu
mysliti ani na výklad: mnich a opat, ježto by to byl jednak nemístný
pleonasmus (každý opat jest, jak se samo sebou rozumí, také mnichem)»
jednak Kanaparius v tu dobu opatem ani nebyl a býti nemohl (opat
Lev f 1002), ani na výklad: mnich a později opat, ježto smysl ta
kový by se musil vyjádřiti jinak (monachus et postea abbas). Maje
slova >et abbas < za pozdější přípisek, usuzuje potom ovšem Kętrzyński
zcela správně, že kratší text pořízen byl teprve po přidání těchto slov
a že tedy nemůže pocházeti od téhož autora jako text delší, neboť ona
slova vyskytují se ve všech rukopisech.
Ale ze smyslu citovaného místa jest přece patrno, že se tu mluví
o viděních, která Kanaparius měl vůbec za svého mnišstvi a opatství ;
jedním z těchto vidění bylo také to, které měl r. 997. Slova »mona
chus et abbas< nesplývají tedy ani v jeden bod časový, ani se jimi
nemá vyjádřiti, že Kanaparius byl později opatem, nýbrž každé z nich
Brun Querfurtský a jeho životopis sv. Vojtěcha. ČČH. IV. str. 73. a
161. —
Časopisu toho nemám po ruce; proto znám vývody Kętrzyńskćho
jen z výtahu, jejž podal v Čas. Mat. Mor. 1896 str. 67. Zd. V. Tobolka,
a z polemiky Kaindlovy doleji jmenované. — ’) Sr. ČČH. IV. 165 sld.
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vyjadruje prostě jinou dobu ze života Kanapariova, a mají tedy obě
platnost.
Avšak Kętrzyński pochybuje nad to, zda Kanaparius vůbec byl a
mohl býti opatem. Opat Lev zemřel r. 1002, Kanaparius v říj. 1004.
»Miracula s. Alexii«, psaná ok. r. 1012, vypravujíce o události, která
se prý sběhla za papeže Jana XVIII. (pros. 1003 — 1009), znají Kanaparia pouze jako mnicha, opatem tehdejším jmenujíce Lva, takže dobu,
kdy Kanaparius by byl mohl býti opatem, není vlastně časově kam za
řadili. — Zde však vězí omyl, který zavinil vydavatel > Zázraků sv.
Alexia« v MGH.; ona událost, v níž Kanaparius měl účastenství jako
mnich, nestala se za papeže Jana XVIII., nýbrž za Jana XV., r) tedy
v 1. 985—996, a v tu dobu Kanaparius ovšem zcela jisté byl pouhým
mnichem. Že však Kanaparius později opatem se stal, o tom svědčí
Vita II., totiž v kap. 17.,2) kde jest zmínka o »opatu Janovi«; že opat
Jan zde jmenovaný jest Jan Kanaparius, o tom tuším není příčiny pochybovati.
Z toho ze všeho patrno, že hlavní důvod Kętrzyńskćho, že totiž
slova >et abbas« v kap. 27. jsou pozdější přípisek, neobstojí, a potom
padá ovšem i tvrzení, že kratší text druhého životopisu jest tak pozdním
přepracováním. Jsou však s druhé strany vážné důvody, které mluví
přímo proti tomu tvrzení. Jest-li kratší text tak pozdním přepracováním,
odkud vzaly se v něm ty věci, jichž v delším textu není? Některé pří
davky jsou ovšem jenom parafrase toho, co oběma textům je společno,
avšak v kap. 23. čteme věc zcela novou (Vojtěchovo poselství do
Uher), jíž v žádném jiném pramenu není, a kterou autor vypravuje podle
udání Rádiová. Skutečně také působí toto místo Kętrzyńskemu nemalé
rozpaky, jest mu »poniekąd zagadką«; Kętrzyński vysvětluje však jeho
původ tím, že autor napsal v původním textu odstavec ten »nie wśród
textu, lecz na oddzielnem miejscu«, a že opisovači jej z té příčiny po
minuli; teprve pozdější přepracovatel »jako człowiek więcej intelligentny
ł) Věc se má takto. V »Zázracích sv. Alexia« (MGH SS. IV. 619.) určuje
se doba, kdy se zmíněná událost stala, slovy: »ea tempestate, qua Johannes
papa agnomento Gallinas praesulabat«, а к tomu podotýká vydavatel v po
známce vysvětlení: »Johannes XVII1., qui et Fasanus, a. 1003—1009.« Nápadné
bylo samému Kętrzyńskćmu, že opatem v té době jmenuje se Lev (opat
Lev známý ze života sv. Vojtěcha zemřel již 1002); praví aspoň, že stalo
se tak »niewiadomo czy przez pomyłkę, czy dlatego, źe po śmierci opata
Jana, który byl inną osobą od Kanaparyusza, inny znów Leon piastował
godność opacką«. Zatím však jest tu omyl na straně vydavatelově. Jan XV11I.
měl příjmení pouze Fasanus (Phasianus), a ne zároveň Gallinas. Jménem Gallinas
mohl býti označován pouze Jan XV., který pocházel z římské čtvrti zvané
»Gallinae albae« nebo »Ad Gallinas albas«. Srv. Wetzer a Welte, Kirchen
lexicon : Johannes XV. a XVIII ; Hefele, Conciliengeschichte IV. 635. —
Ostatně bylo by lze věc vysvětlili, i kdyby se tu měl rozuměli Jan XVIII. —
а) O quantociens obortis lacrimis memini dicentem, cum causa aedificationis
aggressus essem, Joannem abbatem, což se má vztahovali nejspíš na rok
1002, kdy Brun dlel v Římě.
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i myślący« vřadil prý jej do textu, ale na nepravé místo; vskutku ná
leží prý jej zařaditi na konec kap. 16. —
Toto vysvětlení o vzniku kratšího textu jest, jak na první pohled
patrno, velice hledané a sotva koho uspokojí, a můžeme i dále zůstati
při tom, že oba texty jsou dílem jednoho autora.
Kętrzyński se dále obírá otázkou, kdo jest autorem Živ. II., a při
chází, jak již pověděno, к výsledku, že jest to nějaký nyní neznámý
Sas, jenž byl mnichem v klášteře sv. Bonifacia a Alexia. Že to nemohl
býti Brun Querfurtský, jak se dosud všeobecné soudilo, toho nejhlav
nějším důvodem jest mu (str. 115) okolnost, že prý Brun nebyl mnichem
v klášteře sv. Bonifacia a Alexia na Aventině, kdežto autor na mnohých
místech dává poznati, že tam mnichem byl (kap. 7, 8, 14, 17, 27.). Mimo
to shledává Kętrzyński mezi Živ. II. a pracemi, jejichž autorem beze
vší pochyby jest Brun (list císaři Jindřichovi II, Vita quinque fratrum),
podstatné nesrovnalosti ve smýšlení, názorech a slohu, které prý činí
nutným domýšleti se pro obojí díla dvou různých spisovatelů; takové roz
díly prý jsou: Sloh ve Vita II. jest jasný, třeba barvitý, autor drží se the
matu, svoji osobu uvádí velmi zřídka, z Ottonů velebí pouze prvního,
o druhém mluví nepříznivě, o třetím dost obojetně, sympathický však
jest mu Jindřich II.; všeho toho opak nalézáme ve spisech Brunových.
Na to možná odpověděti: Nelze sice přesně dokázati, že Brun byl
členem kláštera na Aventinu, ale jest to podle kap. 27. Života sv. Ro
mualda od Petra Damiani aspoň dosti pravdépodobno.1) Kętrzyński má
za to, že Brun hned od počátku svého mnišství byl žákem sv. Romu
alda, že tedy nejprve (asi r. 997) vstoupil do kláštera Classis u Ravenny, jehož opatem byl tehdy Romuald, a potom že zůstával v jeho
průvodu. — Jest ovšem jisto, že Brun, pokud víme, od r. 1001 byl
ve společnosti Romualdově, ale to nedokazuje, že by před tím také byl žil
v klášteře Classis. Petr Damiani jmenuje ho ve společnosti Romualdově
teprve v kap. 26,2) a také všechny zmínky, jež Brun činí o svojí osobě
ve Vita quinque fratrum, náležejí teprve době po r. 1001. Nic tedy
neodporuje tomu, že Brun se к Romualdovi přidružil teprve, když on
opustil klášter Classis a odebral se na jih к Tivoli a na Monte Cas
sino, a mám za dosti pravdě podobné, že stalo se to právě u Tivoli.
Romuald zastavil se tu r. 1001 v táboře Oty III., který právě Tivoli

') Řečené místo zní: »Tlic (Bonifacius = Brun) itaque cum in capella
regia moraretur, videns ecclcsiam antiqui martiris Bonifatii, mox exemplo
sui aequivoci ad martirii desiderium provocatus ait: Et ego Bonifatius vocor,
cur ergo etiam ipse Christi martir esse non debeo?« MGH. SS. IV. 850. Lze
se domnívati, že Brun. když právě návštěva v klášteře sv. Bonifacia učinila
naň tak mocný dojem, aČ přece na své cestě viděl více klášterů, vstoupil
do kláštera tam, kde v něm procitla touha státi se mnichem. — *) Romualdus
igitur cum eo. quem praediximus Tammo, et cum Bonifatio viro clarissimo,
quem nunc felicissimum martirem se habere Russiana gloriatur ecclesia, et
cum aliis conversis Teotonibus, a Tiburis opido ad monasterium sancti Be
nedict! ........ devenit. MGH. SS. IV. 850. Před tím o Brunovi není zmínky.
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obléhal, a při té příležitosti poznal jej nejspíše Brun, tehdy ješté mnich
kláštera na Aventinu, prodlévaje snad u císaře návštěvou. Nápadné jest
aspoň, že Petr Damiani nečiní žádné zmínky o nějakých společnících Brunových před jeho pobytem u císaře; od Tivoli však odchází Romuald
již v četné společnosti Němců, a mezi nimi jmenuje se i Brun. Opakuji
tedy: nelze přesně dokázati, že by byl Brun mnichem na Aventinu,
ale nelze také dokázati opak toho, ba jest pravdě podobnější, že tam
mnichem byl. *) Tím hlavní důvod Kętrzyńskćho padá, neboť ona místa,
kde autor Živ. II. dává znáti, že byl členem kláštera sv. Bonifacia a
Alexia, jsou vzpomínky a dokonce nevyžadují toho výkladu, že tam
autor žil, když životopis psal. 2)
Co se týče námitky o rozdílu ve formě Vita II. a Vita quinque
fratrum, třeba přiznati, že nějaký rozdíl skutečně jest: Vita quinque
fratrum vypravována jest mnohem rozvláčněji nežli Vita II. Ale při tom
musíme uvážiti, že prvější jest práce samostatná, kdežto druhá spočívá
celou formou na práci Kanapariově, jejímž jest vlastně přepracováním.
Ostatně není pravda, že by spisovatel Živ. II. se neuchyloval od the
matu; poukazuji jenom na obšírné exkursy o vládě Oty II. (kap. 10.
a 12), jež s thematem nikterak nesouvisejí a vsunuty jsou při příleži
tosti zcela nahodilé, aneb na různé úvahy na konci díla, jež rázem svým
připomínají podobná místa ve Vita quinque fratrum. — Také není
správné, že by autor mluvil o Otovi III. »dość obojętnie«; všimněme si
jen, co o něm praví v kap. 18. a 20. S druhé strany není chvála, již
Brun věnuje Otovi III. ve Vita quinque fratrum, tak nepodmíněná; třeba
přečisti si jen hlavu 7., abychom poznali, že Ota i v očích Brunových
měl chyby, a to dost značné. Proč by byl Brun, když ctil a miloval
Otu III., nemohl míti zároveň nepříznivé mínění o jeho otci (Otovi II.),
nepochopuji. — O Jindřichovi II. zmiňuje se autor Vita II. jen jednou
(c. 12.) a jmenuje ho »christianissimus«; nemyslím však, že by tu byl
nějaký odpor proti listu, jejž Brun psal témuž císaři. Vita II. byla psána
r. 1004, kdy ještě nebylo příčiny Jindřichovi něco vytýkati, a nesmí se
také zapomínati, že Jindřich byl právě vládnoucí panovník. 3) — Co se
konečně týče okolnosti, že autor Vita II. málo se zmiňuje o sobě,
kdežto Brun ve Vita quinque fratrum stále vplítá svoji osobu do vy
pravování, tu přece nemůžeme nedbati rozdílu poměrů; Brun byl v udá
lostech, o nichž píše ve Vita quinque fratrum, sám účastníkem a ne
mohl se tedy o sobě nezmiňovati4); právě naopak: Brun mluví ve
Vita quinque fratrum o svojí osobě až příliš málo.

*) Při tom třeba míti na paměti, že o Brunovi z let 996—1001 nemáme
zpráv. — 8) Že by tam byl musil býti r. 1004, když psal kap. 22., protože
»żadnym słówkiem nie zdradza, jakoby tak nie było,< není jednoduše pravda.
On nedává také na jevo, že tomu tak bylo. — ’) Přídavek »christianissimus«
není ostatně při císaři nic zvláštního. Srv. Kanap, c. 22. — *) A zmiňuje se
také jen potud, pokud byl účastníkem.
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Naproti těmto domnělým či skutečným nesrovnalostem mezi oběma
životopisy přichází však celá řada shod. Především jest celé smýšlení
autorovo, jak se v Živ. II. jeví, totéž, jaké nám vyplývá ze života a
spisů Brunových; srv. na př. jen názory o mučennictví, které ovšem
v té době byly všeobecné, které však jak ve Vita II , tak i ve spisech
Brunových tak výrazné a s takovou silou se staví do popředí, aneb
smýšlení o povinnostech vladařů potírati pohany (Vita II. c. 10. a Ep.
ad Henr.)
Slohovou podobnost prokázal dostatečně Kade ve své dissertaci:
De Brunonis Querfurtensis Vita quinque fratrum (Lipsko 1883). Co
Kętrzyński namítá (str. 115) proti tomu, nestačí.
A nyní uvažme všechny okolnosti, které mluví pro autorství Brunovo: Brun byl rodem Sas —rovněž jako autor Živ. II.; byl vychován
v Magdeburku — autor ukazuje (c. 4., 5., 12.), že zná Magdeburk,
stýkal se s Otou III — o autorovi zdá se tak podle místa v kap. 20:
cuius (Oty III.) morem nobilem novimus; možnost, že byl mnichem na
Aventinu, není vyloučena, naopak jest to pravdě podobno; dlel dosti
dlouhou dobu v Uhrách a v Polsku — o autorovi musíme to předpo
kládat! podle kap. 22. a 23. druhé redakcex); sepsal podle svědectví
kroniky Magdeburské (ap. Meibom II. 275.) nějaký životopis sv. Vojtěcha;
Vita II. jeví myšlenkové i slohové shody se spisy jeho a srovnává se
vůbec s celým jeho smýšlením: — a položme naproti této shodě na
váhu námitky Kętrzyńského, jak jsem je shora uvedl, i musíme uznati,
že by bylo zbytečné a neoprávněno vyhledávati pro Živ. II. jiného
autora.
Ostatně jest podivno, že Kętrzyński na jedné straně naproti všem
okolnostem tuto uvedeným nechce Bruna uznati autorem Živ. II., a přece
mu s druhé strany (str. 127.) připisuje neznámý nyní Liber de passione
s. Adalberti, ač na to nemůže uvésti jiných důvodů mimo pouhé do
mysly.
Ad 2. O tom, kdo jest autorem Živ. I., dlouho mínění se kolísala;
z různých domněnek2) zůstaly konečně pouze dvě, o nichž vážněji se
může uvažovati: jest to mínění J. Voigtovo (Gesch. Preussens I. 650

V kap. 23. mluví se o setkání s Radlou (Ex huius ore audisse me fateor
a j.), a podle věcí, o nichž se tu praví, že se vypravují podle sdělení Rádiová (po
selství Vojtěchovo do Uher koncem 996 aneb poč. 997) musíme předpokládali,
že setkání to stalo se po smrti Vojtěchově, tedy podle všeho v Uhrách. — Se
stanoviska Ketrzynského mělo v této příčině býti vysvětleno, kdy a kde jeho
»neznámý mnich saský,« který podle něho kláštera Aventinského od vstoupení
až aspoň do r. 1004, kdy životopis psal, neopustil, mohl se s Radlou setkati.
Vysvětlení toho Kętrzyński nepodal, a také by se mu to sotva bylo podařilo.
Při tom nebude na škodu opakovati ještě jednou, že Kętrzyński toto místo,
ač nachází se pouze v kratším textu, pokládá za dílo prvotního autora. —
’) Viz přehled jich v článku Kaindlově: Canaparius und Brun (MVG DB XXXII
338 ski), na kterýžto článek zde opětně odkazuji. Tím, co doleji sám uvádím
v této otázce, nechci thema úplně vyčerpati, nýbrž jen vyvrátiti některé nové
námitky Kętrzyńskćho a doplniti důvody Kaindlovy.
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sld.), že autorem jest Radim, bratr Vojtěchův, a Pertzovo (MGH SS. IV.
574 sld.), že jest to Jan Kanaparius, mnich a později opat kláštera na
Aventinu. К mínění Voigtovu přidal se Palacký (Würdigung), ale po
zději mínění Pertzovo podrželo vrch, až zase r. 1884 vystoupil proti
němu ve prospěch domněnky Voigtovy Kętrzyński.
Pertz položil při svém důkazu hlavní váhu na místo v kapit. 29.,
které zní: »Haec dum in ilia parte (v Průších) geruntur, ecce in monasterio, ubi ille talis (Vojtěch) nutritus fuerat, cuidam converso, Johanni
Canapario, talia dominus per visum ostendit . . . (viděl anděly vznášející
dva muže do nebe). Unius nomen extra ipsum, qui haec vidit, admodum
paucissimi sciunt: alter vero erat, ut adhuc hodie ipse meminit, domnus
Adalbertus.< Z tohoto a z jiných míst (autor píše o Radimovi pochvalné,
o Vojtěchovi s menším účastenstvím, než by psal bratr) usuzoval tedy
Pertz, že životopis napsal Kanaparius.
Co Kętrzyński ve své dřívější práci uvedl proti průkaznosti tohoto
místa a co uvádí v nynější své práci se zřetelem к námitkám Kaindlovým, nemůže nikterak důkaz Pertzův podvrátiti. Slova: »Unius . . —
sciunt< nevyžadují prý výkladu, že je mohl psáti pouze ten, kdo
sám ono vidění měl; Radim prý zajisté jednak byl jedním z oněch
»paucissimi«, jednak neměl příčiny, »aby to zaraz urbi et orbi ogłosić.«
Proč pak ne? Kanapariovi bránila pokora, aby o sobě nerozhlašoval, že
viděl, jak andělé jej nesou do nebe, ale nic nebránilo Radimovi, aby to
o něm pověděl, když byl z oněch »paucissimi«; naopak byl by jistě
užil příležitosti, aby svého přítele před světem oslavil; při nejmenším
by byl nemluvil tak tajemně.1) — Ostatně záleží jádro Pertzova dů
kazu v něčem jiném; jest totiž v celém onom odstavci patrna pokora
středověkého pisatele mluvícího o sobě, jest patrna nejen ve výraze
»cuidam converso« — Kanaparius byl přece, jak svědčí Miracula s.
Alexii a samo vidění, znamenitý muž a stal se později opatem — nýbrž
i v onom tajemném způsobu, kterým o oné druhé ve snách spatřené
osobě se vyjadřuje, a kterého užívati nikdo jiný neměl příčiny než právě
Kanaparius. O tom poučí se každý jednoduchým srovnáním, jak vylí
čeno jest vidění Kanapariovo a jak jiná, o nichž se v legendách Voj
těšských mluví.
Podivná jest další námitka Kętrzyńskćho, že, kdyby Kanaparius byl
autorem prvního Životopisu, nebyl by se nikdo jiný mohl opovážit, aby
bezprostředné po něm, a to za života jeho, přivlastnil si jeho práci
a přepracoval ji, jakmile by se od Villica a Benedikta dozvěděl některé
nové okolnosti (míní se tu autor Živ. II); není-li prý nepochybné, že
by Kanaparius sám těchto nových okolností к doplnění své práce byl
užil? — K. vychází tu od falešného předpokladu. Předpokládá jednak
pravdu svého dřívějšího tvrzení, že autorem Živ. II. jest mnich, který
r. 1004, když životopis psal, byl současně s Kanapariem v témže kláSrovn., jak to vidění líčí Brun, a ten nebyl z oněch »paucissimi«.
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šteře, — jednak, že nové okolnosti v Živ. II. obsažené zakládají se na
nových zprávách Villicových a Benediktových. Avšak z druhého životo
pisu jest patrno, že nové okolnosti tam obsažené, pokud je K. přičítá
Villicovi, pocházejí většinou spíše od Radly než od Villica, a doleji budu
míti příležitost dotknouti se toho, že také v Živ. I. užito jest nepochybné
zpráv Villicových. A nad to: nebyl Radim (f 1006) také na živu, když
Vita II. byla psána?
Kanaparius, dokazuje dále K., nebyl pravděpodobně v Němcích
a nemohl včděti o Magdeburku, že byl tehdy >semiruta domus et malefida statio nautis«, aneb prý ho to aspoň nemohlo zajímat. — Což pak
to bylo něco tak nesnadného véděti v Říme, jak vypadá Magdeburk?
Dal-li si Kanaparius vypravovati o pobytu Vojtěchově v Magdeburce,
zvěděl se zajisté i tuto věc. A s tou okolností, že ho to nemohlo
zajímati, má se věc stejně jako s jinými podobnými, jež K. uvádí:
nemohlo prý nikoho jiného zajímat jméno Vojtěchova komorníka (Myzl
c. 11.), aneb to, že císařovna Theofanie dala Vojtěchovi tolik stříbra,
»quantum iuvenis Gaudentius vix levare posset« (slova tato mají přece
jen znázorniti ono veliké množství), a j. — Kanaparius všechno to,
o čem se v prvním životopise vypravuje, mohl znáti a zajisté znal z vy
pravování Vojtěchova, Radimova a j., a každý ví ze zkušenosti, o jak
malicherných věcech se často zmiňujeme, vypravujíce nějakou událost,
ač ji známe jen z udání jiných osob. — Co se týče slov: »sancta civitas Praga, (jež Kętrzyński uvádí za důvod svého tvrzení na str. 124.),
připomínám (poukázal na to již Kaindl), že přívlastku »sancta« dostává
se Praze patrně proto, že leželo tu tělo sv. Václava, což i Kanaparius
mohl vědět. Pochybuji, že >dla Kanaparyusza chyba Rzym zasłużył na taki
przydomek«; jakou příčinu byl by měl na druhé straně Radim označovat!
Ravennu »urbs sacra« (c. 21.)?
Na důvody podobného druhu nelze mnoho spoléhati. Za to mluví
jedno místo v Živ. I. velmi vážně přimo proti tomu, že by Radim byl
původcem toho životopisu. Jest to věta v kap. 5.: »Quot annis studuit
(Vojtěch v Magdeburku), incertum est.« Nelze si mysliti, že by Radim
byl nevěděl, jak dlouho Vojtěch byl v cizině.1) Připusťme, že Radim
’) A dokonce již ne tehdy, kdyby, jak Kętrzyński má za to, Radim byl
spolu s Vojtěchem nějaký čas ztrávil v Magdeburku. Kętrzyński praví o této
věci (str. 122.): »Skoro Gaudenty juź był »ab infantia semper fidissimus
comes« š. Wojciecha, należy przypuścić, że służył mu także w Magdeburgu,
choć może nie od samego początku i dlatego nie pamiętał, ile lat owa nauka
trwała.« Přes ona slova Kętrzyńskim citovaná z hlavy 16. a přes jiná podobná
slova кар. 28.: »alter dilectus et a puero sibi comes, frater Gaudentius erat«,
nepřidal bych se к tomuto mínění, a to z té příčiny, že nikde není zmínky,
ba ani nejslabší narážky na to, že by rodiče Vojtěchovi byli dva syny vy
pravili do ciziny. Věc možno vysvětliti tím, že Radim jako mladší bratr Voj
těchův byl v době, kdy Vojtěch z Magdeburka se vrátil, nejspíše ještě
ve věku napolo dětském, takže Kanaparius, jenž do těch poměrů přece nebyl
tak zevrubně zasvěcen, mohl následující potom dobu datovati »ab infantia«.
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byl o hodně mladší než Vojtěch, že třeba nebyl ani na světě, když
Vojtěch domov opouštěl, pak přece musíme uvážiti, že vypravení
hocha na studie do ciziny bylo tenkráte v Čechách něco neobyčej
ného, že to byla událost, o níž se v Slavníkově rodině a okolí často
mluvilo, že Radim, byl-li skutečně o tolik mladší, se jistě rodičův a bratří
na nepřítomného bratra vyptával, že Vojtěch po návratu domů o svém
životě v cizině obšírné vypravoval atd.; — musíme uvážiti, že Radim
byl Vojtěchův »ab infantia fidissimus comes«, že s Vojtěchem jistě často
rozmlouval o jeho studiích — a potom nemůžeme si představit!, že by
Radim ani jednou byl nezaslechl ani doma, ani od Vojtěcha, ani od
koho jiného, kolik let Vojtěch v cizině ztrávil.1) A dejme tomu, ač jest
to velmi nepravděpodobno, že skutečně se tak málo o osudy slavného
bratra zajímal a že nezaslechl od nikoho určitého číslo (9 let), pak přece
jistě slýchal doma o studiích Vojtěchových ve spojení s jinými udá
lostmi rodinnými, jejichž časové určení mu bylo známo — každý před
staví si přece snadno podobný případ z nynějšího života — zkrátka,
bylo by přímo nepochopitelné, aby bratr nevěděl o bratrovi tak zá
važné okolnosti z tak závažné události v jeho životě.
Mám za to, že podle toho, co zde uvedeno, a podle toho, co již Kaindl proti
Kętrzyńskemu pověděl, jest jisto, že Kanaparius, a ne Radim jest autorem
prvního životopisu sv. Vojtěcha. Na tom, že v tom případě nanejvýš
3 kapitoly mohou pocházeti z vlastního jeho vědění, všechno pak ostatní
prý od Radima, nezáleží, a není pravda, že >okoliczność ta niebardzo
przemawia za autorstwem Jana Kanaparyusza a świadczy o wiele więcej
za Gaudentym.« Ať již měl Kanaparius své vědomosti odkudkoli, autorem
spisu zůstává přece jen on sám. Nevím ostatně, je-li tak úplné jisto, že
by Kanaparius všechno, čeho sám nebyl svědkem, mohl věděti pouze
od Radima, zdá se, že důležitým svědkem mu byl také Villico (na př.
v kap. 7. a 12.), ač ovšem nyní těžko rozhodnouti, co mohl věděti od
Radima a co od Villica. Při této příležitosti mám za vhodné dotknouti
se jednoho místa v článku Kaindlově častěji jmenovaném. Kaindl opra
vuje totiž (str. 345.) »omyl« v novějších spisech prý se vyskýtající,
jakoby prý Kanaparius v kap. 7. byl použil písemné zprávy Villicovy.
»Dies hat«, praví, »vielmehr von Brun zu gelten, der in cap. 8. Fol
gendes bemerkt: Cui rei, qui hora ilia praesens erat, Willico quidam,
bonus et sapiens clericus, visibile testimonium asserebat; nos et legimus,
cum ad nostrum abbatem hoc scriptum folio mandaverat.« Avšak celý
»a puero« se zřením ovšem к Radimovi. Myslí-li Kętrzyński, že Radim
s Vojtěchem v Magdeburce byl, pak jest věc pro jeho tvrzení, že Radim
napsal první životopis, tím nepříznivější. — ') Proto jest mi také divno, že
Kaindl ve své polemice s Kętrzyńskim (MVGDB XXXII 341 pozn.) tento
důkaz odmítl takto: »Bedeutungslos ist der gegen die Ansicht Voigts er
hobene Einwand, Gaudentius habe nicht der Verfasser sein können, weil
dieser im Cap. 5. dér Vita nicht weiss, wie lange Adalbert die Schule zu
Magdeburg besuchte. Als einem jüngeren Bruder hätte dem Gaudentius, wie
schon Voigt mit Recht hervorhebt, diese Kenntnis immerhin abgehen können.«
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domnělý omyl záleží v tom, že Brun onu zprávu cituje, Kanaparius jí ne
cituje. Psal-li Villico svůj list opatovi kláštera na Aventinu (patrně ještě
Lvovi), musil o něm věděti také Kanaparius, jenž byl členem téhož
kláštera, a bylo by velmi nemístné domnívati se, že ho nepoužil. Spíše
bych myslil, že ona zpráva byla od Villica vyžádána právě za tím
účelem, aby se jí použilo při díle, jež psal Kanaparius.
Ad 3. O díle nadepsaném »Passio s. Adalperti martiris«, objeveném
a uveřejněném poprvé Bielowským, pojednává Kętrzyński (str. 125.—127.)
jenom krátce a opakuje celkem pouze nejnovější názory o něm1): že
Passio jest práce pozdější nežli oba první životopisy, že cena její proti
nim není veliká, že však psána jest přece ještě za Boleslava Chrabrého.
Má-li však Kętrzyński za to, že pisatelem jest nějaký duchovní polský,
nepřisvědčil bych mu. Autor píše ovšem Radim, a ne Gaudentius,
Bugussa místo Benedikt, ale píše též Adilburc místo Střezislava, Pulslaus,
Adalpertus, Weytahc, a to přece snáze si vysvětlíme,2) přijmeme-li
že životopis psal nějaký Němec v Polsku usedlý (pravděpodobně mnich
kláštera v Meziříčí), na jehož práci jest sice poněkud znáti působení
slovanského okolí, který však přece docela ze své němčiny vyzouti se
neuměl. Sčítati ony tvary na vrub Němce-opisovače zdá se odvážným.
Na konec ustupuje Kętrzyński od svého dřívějšího (viz Altpr.
Monatschrift VI. 1869, str. 35 sld.) mínění,8) že Passio jest výtah
z nějaké obšírnější práce, nejspíše prý z díla v Kronice Gallové cito
vaného. >Sądzę jednak,« praví, »że niema żadnych koniecznych powodów,
aby ją uważać za skróconą, a to tern bardziej, że nie zawiera żadnej
wzmianky o zjeździe gnieźnieńskim, o którym tamta szeroko się roz
pisała.«
V tomto případě bych částečně souhlasil s jeho starším míněním,
tak totiž, že aspoň úvod vytažen jest z nějaké obšírnější předlohy.
Utvrzuje mne v tom hlavně následující místo: »Incolarum autem eiulatio . . . Willigisum Magontiensem archiepiscopum pro reditu patris sui
interpellabant, uti auctoritate sua eum revocaret. Suscepta enimvero hac
epištola vir domino plenus atd.« V druhé větě mluví se o nějakém
určitém (haec) listu, ač v první o něm není zmínky, takže se zdá, že
něco bylo vynecháno. Nechci odtud tvrditi, že celý spis sluší proto po
važovat! za výtah z delší práce, maje na zřeteli závažné důvody, které
v té příčině pronesl Voigt;4) mám toliko za možné, že autor, chtěje vypsati utrpení sv. Vojtěcha, a to nejspíše podle tradice v Polsku tehdy
kolující, předeslal své práci kratičký úvod o dřívějším jeho životě a že
pro tento úvod učinil si výtah z nějaké předlohy, o jejíž povaze jest
4) Srv. H. G. Voigt, Adalbert von Prag pozn. 1., str. 226. sld.; Kaindl,
Bemerkungen zur »Passio s. Adalberti martiris (DZGW. IX. 105 sld.). Názory
v těchto pracích vyslovené, pokud se nestýkají s míněním Kętrzyńskćho, ne
chávám stranou, sleduje pouze postup Kętrzyńskćho. — *) Srovn. Voigt
1. c. 227. К mínění tomu přidal se v jmenovaném článku též Kaindl. —
4) 1. c. str. 228.
Ć. č. H. v.
22
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ovšem nyní těžko souditi; že by to bylo dílo citované Galiem, nezdá
se mi pravdépodobno.
Ad
Tvrzení Kętrzyńskéko, že Brun jest autorem díla, o jehož
existenci poučuje nás kronika Gallova,1) odbyto jest tím, že v Brunovi
zjištěn pisatel druhého životopisu Vojtěchova. Připomínám však, že,
i kdyby tomu tak nebylo, nepovzneslo by se tvrzení Kętrzyńskćho nad
pouhou možnost.

Valdštejn v dramatické a románové poesii německé.
Napsal Jan Krejčí.
V literatuře poetické Valdštejn žije dramatickou básní Schillerovou.
Ale bylo by nespravedlivo zapomínati proto téch plodů, jež před jeho
velkolepým dílem takořka jenom se kmitly, zapadnuvše jeho leskem docela,
a ještě více těch básníků, kteří i po Schillerovi se odvážili sáhnouti buď
cele neb částečně к téže látce a postaviti se mu po bok. Osobnost
Valdštejnova jest nám příliš blízka, aby nebylo zajímavo pozorovati,
jak ji různé ty plody pojímají, a pokud po případě pojetí poetické se
kryje anebo aspoň se přibližuje pravdě historické.
Osobnost Valdštejnova již za jeho života byla v Německu před
mětem básnického zpracování, ale z té doby můžeme uvésti jen řídké
zprávy.2) Nejstarší z nich jest drama z roku 1631, které latinsky ve
verších složil rektor školní v Štětině Jan Lütkeschwager, spisovatelským
jménem Micraelius. Pětiaktové drama má titul: »Tragicocomoedia nova
de Pomeride, a Lastlevio afflicta et ab Agathandro liberata« a líčí marné
obléhání Štralsundu a konečné osvobození Pomořan z moci Valdštejnovy
Gustavem Adolfem. Lastlevius je totiž Valdštejn, Agathander pak Gustav
Adolf. Práce je plna allegorických postav, mezi nimi allegorisovány i tři
sesterské země: Pomořany, Meklenburk a Prusy. O rok později zpracoval
Micraelius podobně pád města Magdeburku na jaře r. 1631 (Magdeburk
tu sluje >Parthenia<, Tilly Contilius; Valdštejn a Gustav Adolf podržují svá jména) a r. 1633 vydal třetí >drama< pod titulem: Agathander
pro Sebasta vincens et cum virtutibus triumphans. Pomeridos et Partheniae
’) L. I. c. 6. Illud quoque memorie commendandum aestimamus, quod
tempore ipsius Otto Rufus imperator ad sanctum Adalbertům orationis ас
reconcilitationis gratia simulque gloriosi Bolezlavi cognoscendi fama introivit,
sicut in libro de passione martiris potest propenisus inveniri. Mon. Pol. hist.
I. str. 400. — Že se tu nemůže rozuměti žádná z prací nám nyní známých, pa
trno z toho, že žádná z nich o pouti Oty III. do Hnězdna nevypravuje. —
•) Srv. o tom i následujícím pojednání Irmerov o v Nord und Süd 1891 a
nejnověji Článek A. IV. Harzen-Müllera: >Wallenstein«-Dramen und Auf
führungen vor Schiller v Mitth. des Vereins f. Geschichte der Deutschen in
В. XXXVIII. str. 57 sq., (jehož jsem mohl užiti teprve v korrektuře).
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continuatio. Je to stále oslava Gustava Adolfa, »vítězného hrdiny«;
Valdštejn je v pracích Micraeliových osobou vedlejší. Předmětem kusu
jest obsazení německého pobřeží baltského a zahnání císařského vojska
Švédy. — Pak víme o dramatě z r. 1634, které provozováno bylo
v Madridě, a o němž Němcům podal zprávu Jeroným Welsch') ko
morní rada vévody Wiirtemberského, který r. 1630 podnikl cestu
Evropou do Jerusalema a popis této cesty r. 1659 v Norimberku
vydal. Při zprávách o Madridu zmiňuje se pak o zálibě jeho v divadle;
denně prý se tam hrají pěkné komoedie za laciné vstupné, a jednoho
čtvrtka jedna z nich slavila hrdinské činy Valdštejnovy po jeho pro
puštění a po opětném převzetí císařského generalátu. A tu v sobotu
potom došla prý zpráva, že Valdštejn byl od Španělů ve Vídni obžalován
a osočen, že se s důstojníky smluvil, proti rozkazu císařskému armádu
odvedl do zimních bytů do dědičných zemí císařských, a ta že si tu vedla
s takovou krutostí, že Frýdlandský dán byl do achtu a rozkázáno jej
zahubiti; pak se vypravuje o jeho zavraždění v Chebu. Zajímavo je, co
praví Welsch o dojmu, jaký působilo zavraždění Valdštejnovo na tuto
komoedii: >Umb solcher einkommenen Zeitung willen hat man die obvermelte Komödi von dem General Fridländer (so den folgenden Sonntag
wieder gehalten werden sollen) freilichen nicht mehr halten dörfen,
sondern es ist sein Lob in die allergrösste Schmach und Verachtung
verändert worden.«
Vídni vůbec mnoho záleželo na tom, aby se krvavý čin Chebský
jevil nezbytným činem pouhé spravedlnosti, a snad s touto snahou souvisí
drama vynikajícího básníka katolického, jenž byl zároveň dvorním historio
grafem. Jest to professor university Louvainské v španělském Nizozemí
Nicolaus de Vernulz (Vernulaeus, 1583—1649). Jeho pětiaktové latinské
drama »Fritlandus«, vlastně první drama valdštejnské v pravém smyslu
slova, vyšlo asi brzo po vydání officielních spisů obžalobných dvora Víden
ského proti zavražděnému Valdštejnovi, tedy r. 1635 až 1637. Drama
počíná dobou po bitvě u Lützenu. Návrat do Čech učinil Valdštejna
císaři podezřelým, i vydá rozkaz, aby se armáda rozdělila. Tím počíná
konflikt v nitru Valdštejnově. Líčí se úmluva Plzenská, která ve Vídni
tak zle působila, Trčka, Kinský, Illow a Neumann podněcují Valdštejna
nadějí na českou korunu, on mamě se snaží získati Octavia Piccolominiho,
věrně stojícího při císaři, a drama končí katastrofou Chebskou. Přes své
stanovisko katolické Vernulz pojímá Valdštejna jako básník a snaží se
jeho odpadnutí od císaře i následky jeho vysvětliti z důvodů psycho
logických a politických; v jeho dramatě je Valdštejn skutečným hrdinou.
Děj přiléhá těsně к historii; jako nová osobnost vystupují adlatus Lalgus
parasitus, Valdštejnův zlý duch, Genius austriacus a Germania.
První básní německou o Valdštejnovi bylo by drama, které složil
básník Johann Rist^ zakladatel řádu labutího (Schwanenorden) ; ten napsal
J) Srv. také A. Zeidler Bohemia 1876, čís. 219.
22*
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drama »Wallenstein« r. 1638, vytištěné teprve r. 1647. Bohužel ztra
tilo se drama to úplně, a víme o něm jen z Ristova »Poetischer LustGarte«; bylo by zajímavo věděti, jak osobnost Valdštejnovo v této době
pojímá básník protestantský. Podobně víme o lužickém hr. Augustu
Adolfovi Haugwitzowi^ že napsal i on drama »Wallenstein«; zmiňuje
se o něm v předmluvě к svému »Prodromus poeticus« (1684), ale
více nevíme o dramatě tom nic.
Brzy po válce třicítileté stal se Valdštejn repertoirním kusem lidových
divadel německých. V rukopisném exempláři kroniky Pomořanské
(v Štětině), kterou sepsal Cosmus von Simmer (f 1650), nalezeno bylo
(r. 1834) divadelní návěstí, tištěné patrně ještě v 17. století. To ohlašuje:

Montags, den 3. September:
Soll denen respective hochgeneigten Liebhabern der Teutschen Schau
spiele zu sonderbaren Wohlgefallen präsentirt werden:

Die Welt-bekannte Historie
von dem
Tyrannischen General Wallenstein.
Následuje seznam osob, »Summarischer Inhalt« všech pěti aktů,
ohlášení veselé dohry a udání místa, kde se hraje (auf dem Berlinischen
Rathhause). Toto drama známe.
Kus počíná líčením, kterak císař se hotoví vystoupiti proti Valdštejnovi, který se nechce vzdáti generalátu; důstojníci stojí odhodlaně
při něm. Valdštejn vyjednává s vévodou Bernardem Výmarským a
Arnimem, ale Leslie, Gordon a Buttler jej zradí a slíbí císaři, že jej zahubí.
Valdštejnovi přímo oznámí, že císař je ustanovil к tomu, aby ho usmrtili,
a stavějí se, jakoby mu byli ze všech nejvěrnější. Pozvou jej do Chebu,
kdež při hostině zastřelí Trčku, Kinského, Ulowa a Neumanna, Valdštejn
pak Gordonem probodnut v loži.
Tento děj jest propleten milostnými intrikami a tím se značně liší od
zpracování předešlých. Je tu s jedné strany poměr mezi Fridrichem, synem
Valdštejnovým, a Amalii, dcerou vévody Bernarda Výmarského (tenkráte
mu bylo sotva 30 let!), a mezi Albertem, druhým synem Valdštejnovým,
a Isabellou, komornou manželky Valdštejnovy, s druhé strany. Tento
druhý poměr naráží arci všude na překážky, a něžného je v něm tuze
málo (tak na př. Isabella jest obviněna z krádeže, začež ji Valdštejn dá
pověsit). Osoby v něm jsou ovšem smyšlené, a poměr jejich je pouhou
staffáží, která měla lákati. Úkol staffáže vedle toho měrou největší připadl
také rytmistru Neumannovi, který tu hraje roli — hanswursta! Valdštejn
sám jest vylíčen jako karikatura nelítostného ukrutníka, který věší
a vraždí kde koho napořád, ať to syn či jeho milenka, ať páže či
kuchař. Mezi jednajícími osobami setkáváme se poprvé s hr. Questenberkem a také s císařem Ferdinandem a králem Ferdinandem, s vévodou
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Výmarským, s Gallasem a ovšem Trčkou, Kinským atd. Drama však
je pouhým, skoro doslovným — překladem z angličiny.1)
Kus se značně líbil a dlouho se udržel, až do století osm
náctého. Podle jiného textu asi hráli také hned po válce třicítileté saští
komoedianti v Brémách. Známe titul jejich hry: »Der verrathene Verräther, oder durch Hochmuth gestürzte Wallensteiner, Hertzog von Fried
land . . . eine weltberufene, wahrhaftige und schauwürdige Materie.« Text
tohoto kusu dochován není, tak jako text kusu, který byl hrán saskými
dvorními komoedianty dne 29. října 1736 v Hamburku, ale pocházel ještě
ze 17. stol.2): »Das grosse Ungeheuer der Welt, oder das Leben und
Todt des ehemals gewesenen Kayserlichen Generals Wallenstein, Herzogs
von Fridland, mit Hans Wursten.«
Téchto kusů asi jistě užila také divadla loutková* ačkoli nemáme
dochovaného textu. Loutkář Michael Daniel Drey* který r. 1666 hrál
v Lüneburku, má ve svém repertoiru vedle Leara a Fausta také kus
»General Wallenstein«.
Podrobnějšího o těch kusech nevíme nic, ale již z titulů jest patrno,
že v nich převládala snaha vylíčiti Valdštejna ve světle nepříznivém.
Drama tu prostě následovalo tradice letopisné a publicistické, jež do
té doby byla přesvědčena o vévodově vině.
Brzy následovaly kusy vážnější, a to rychle za sebou. Krátká doba
1781—1792 vykazuje dokonce čtyři větší díla dramatická o Valdštejnovi:
r. 1781 vydal Fr. G. rytíř Steinsberg drama »Albrecht Waldstein«,
r. 1783 vyšlo anonymně v Gothě : »Der Baron von Wallenstein, ein
militärisches Schauspiel in fünf Aufzügen.« Ani první, ačkoli vyšlo
v Praze, ani druhé nebylo mi přístupno (o druhém jen jako zvláštnost
nalezl jsem poznamenáno, že v něm Valdštejn vystupuje jako duch).
R. 1789 vydal své drama valdštejnské Jan Nep. Komárek (Komareck),
dramatický spisovatel (mimo jiné vydal r. 1793 v Plzni a Lipsku pětiaktové drama *Prźemisl.* Ein Nazionalschauspiel) a herec Plzenský*
a r. 1786 oldenburský justiční rada Gerhard Ant. Halem — přímí
předchůdci Schillerovi.
Drama Halemovo (Wallenstein Schauspiel in fünf Aufzügen) uvádí
nás do Znojma, kde Valdštejn (poč. 1632) žije v ústraní, oddán jsa
astrologii. Císař jest po bitvě u Lipska (Breitenfelda) v takové tísni, že
se svými rádci Eggenberkem a Caraffou ustanoví, požádati Valdštejna,
aby se opět ujal velení, přes to, že sesazení se ho tak nemile dotklo.
x) Srv. A. Zeidler, Eine englische Wallenstein-Tragödie aus dem J. 1634
(sic), Bohemia 1879 a nyní zejména Harzen-Afüller, 1. c. 60 sq. Shakespearovský
epigon Henry Glapthorne (nar. počátkem 17. stol.) napsal mimo jiné drama
»Albertus Walllenstein<, které vyšlo r. 1639. Drama spadá v dobu sesazení
ValdŠtejnova až ke katastrofě Chebské. Vedle tohoto děje základního rozvíjí
se tragoedie rodinná, založená — poprvé — na milostné intrice: je to, jak pra
veno, totéž, s čím se setkáváme v německém překladu. — *) Srv. HarzenMüller* 1. c. 63.
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Úsilí Harrachovu, Questenberkovu a Eggenberkovu se to podaří, a Vald
štejn přejímá velení. Valdštejn jest odhodlán uzavřití mir*. ^Den der Welt
zu geben, das soll mein Stolz sein« (П. 4.). Zatím však projevují se
u dvora stížnosti do jeho hrdosti po dobytém vítězství, hrabě Ofiate
viní jej dokonce ze zrádných plánů a zdráhá se jménem španělského dvora
poskytnouti slíbenou pomoc, dokud bude Valdštejn v čele. Vše to ovšem
Valdštejna velice popudí, a dochází к zápisu Plzenskému. Valdštejn pro
hlašuje, že chce pomocí armády učiniti mír, ústavu říše nechati nezměněnu
a Čech se dožadovati za odměnu. Poněvadž mu císař odňal důvěru, po
kládá se za prosta všeho svazku, který jej к císaři poutal. Neobmezenou
důvěru chová, ač jej Trčka varuje, к Piccolominimu. Questenberk má
získati Sasy, Trčka Švédy. Piccolomini zatím se odebéře do Vídně —
a to na vlastní žádost choti Valdštejnovy (sluje tu Terezie), která —
netušíc ovšem ničeho — poslala jej se vzkazem к otci svému Harrachovi; pozdě si z toho činí výčitky. Od něho a Oftata se císař doví
o Valdštejnově zradě. Vydán edikt, kterým se Valdštejn prohlašuje za
zrádce a dává do achtu. Nastává boj dvora s Valdštejnem, v něm ko
nečně ústup vévodův do Chebu к přípravě spojení se Švédy. Zatím Gordonovi od Onata dodán rozkaz, aby Valdštejna zavraždil, Buttler jej
к tomu pobádá, a v jednu hodinu v noci, když Valdštejn i choť jeho
trápeni jsou poznovu předtuchou, a Seni předpověděl velkou událost,
Geraldio vnikne do komnaty Valdštejnovy. Stane jako přimražen, až
Gordon, jenž za vše, čím jest, má děkovati Valdštejnovi, vrazí vévodovi
dýku do prsou (a to na jevišti). Choť nad mrtvolou klesne.
Nebyla šťastná myšlenka, chtíti předvésti Valdštejna od té doby,
co přejal velení, až do jeho katastofy a vměstnati tak dlouhou dobu,
plnou děje a zápletek, v jedno pétiaktové drama. Ta věc sama už uka
zuje, že tu nemáme díla, které by byl napsal básník. Není tu, a v tom
rozměru nebyla ani možná, koncentrace děje, vše je jen napověděno,
mnoho se předpokládá od výstupu к výstupu, není niti, která by vše
spojovala v organický celek. S tím souvisí, že v celém kuse není ani
zbla tragiky; ani jedna povaha nepůsobí tragicky, není psychologická,
nepůsobí přesvědčivě; nejtrapněji to působí u Valdštejna samého, kdy
přetrhává všechny svazky s dvorem císařským tak náhle a bezprostředně
potom, co mu byl věrně oddán. Osoba hlavní je beze vší plastičnosti,
nevykazuje ani jednoho charakteristického markantního rysu (až na ne
patrnou výjimku při scéně s Geraldiem). Neplastické jsou také osoby
ostatní, nikde nic velikého, nic tragického.
A přece i toto drama je zajímavé tím, jak osobnost Valdštejnovu
pojímá. Básník sám prohlašuje: »Ich bin überzeugt, dass Wallenstein
dem Kaiser weit länger, als die meisten Geschichtsschreiber annehmen,
getreu blieb, und dass er selbst an nichtsweniger als Verrath dachte.
Nur das offenbare Misstrauen des Kaisers riss ihn dazu hin. Kurz, ich
glaube, dass der historische Wallenstein ungefähr der gewesen ist, welchen
ich darzustellen versucht habe.« Děj jeho dramatu přiléhá také v hlav-
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nich rysech dobře к historii podle tehdejšího stavu otázky, jak se jevil
po publikacích Herchenhahnových a Murrových. r) V své snaze apolo
getické jde však autor dále; proto pochopíme, proč klade takový důraz na
Valdštejnovu snahu o mír, a pochopíme i jeho charakteristiku Valdštejna:
Halemův Valdštejn je měkký, až šosácký a filistrovský, přeje klidnému
žití rodinnému, lituje krutých činů (zapálení Lützena), dává se chváliti
od bývalého učitele svého Trithemia a jest nápadně zbožný, tak dokonce,
že si dá od převora v Kartouzích namluviti, že po smrti bude pokládán
za mučedníka. V té věci je shoda s dramatem Komárkovým. Zmínky
zasluhuje ještě jeden motiv, podobný jako u dramatika následujícího,
jehož se Halem také jen dotkl, ale dále nezpracoval: Valdštejn a Piccolo
mini uvedeni jsou hned s počátku jako sokové: v lásce к Tereze;
Valdštejn byl šťastnější. Jak vděčně mohl tu básník jejich poměru vy
užiti pro motivaci jednání Piccolominihol Ale na to byl sláb a dal
Piccolominimu klesnouti na niveau pouhé konvenience.
Drama Komárkovo (Albrecht Waldstein, Herzog von Friedland. Ein
vaterländisches Trauerspiel in fünf Akten) jest zajímavé tím, že jest první,
které nám chce Valdštejna vylíčiti ve světle rozhodně příznivém. Hned
první jednání přináší císařský patent, kterým se Valdštejn sesazuje a dává
do achtu, líčí se příchod jeho s chotí Isabellou, šestiletým synkem a
Erdmuthou, chotí Trčkovou, do Chebu a přípravy к jeho zavraždění,
které nastává v pátém aktu; Trčka, Illow a Neumann při hostině jsou
zavražděni v jednání čtvrtém. Valdštejn se v dramaté líčí jako člověk
bez viny^ kterého záští protivníků, zejména kněží, vydala císaři v šanc,
jenž miluje svou vlast, nikdy by se nedal pohnouti к tomu, aby v ni
uvedl nepřítele, jenž dovede býti hrdinou, ale nikdy zrádcem. Valdštejn
je člověk zbožný, důvěřující v Boha; umírá se slovy, jež mají býti
charakteristikou: »Ich vergebe Euch! — Meine Seele ist sich keines
Lasters bewusst. Das dank’ ich meinem Schöpfer, dass er mich nie so tief
fallen liess, in der grössten Gefahr, der ich oft ganz nahe war, seiner
uńd meiner einstmaligen bessern, ewigen Bestimmung vergessen zu haben
Meine Ruhe überzeuge Euch hievon Lernt von mir das zu seyn, was
Ihr nur mit dem Munde bekennet: Mann und Krist. — Vater! in deine
Hände befehl ich meinen Geist!« — O jeho plánech a záměrech se
nedovídáme ničeho; jest obětí svých nepřátel. Chtěl-li vůbec něco podniknouti, byla to vina jeho choti, která snila o koruně královské;
v hrozícím nebezpečí jí to vyčte, a ona sama před katastrofou upadá
v šílenství. Ctižádost její není nijak motivována, ale jest zajímavé, že
i tu vystupuje žena, která Valdštejna podněcuje — můžeme v tom
spatřovati předchůdkyni Schillerovy hraběnky Trčkové? V pojetí Valdštejnovy povahy je Komárek samostatný a ojedinělý; nikde jinde se
nesetkáváme s takovou charakteristikou. Samostatný je i v tom, jakou
roli připisuje Gordonovi: na něm provedení všeho spočívá, Gordon
*) Srv. Pekaře Dějiny valdštejnského spiknutí, Úvod, str. 16.
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odvádí od Valdštejna jeho přátele, mezi nimiž nejvérnější jest Buttler,
on provede vraždu. A toto jeho počínání je motivováno: Isabella byla
pohrdla — opět ze ctižádosti — jeho láskou, zaČeŽ se na ní a na sokovi
mstí. V tom je jakýsi náběh dramatický, ale nic víc. Drama je úžasné
naivní; až úsmév vzbuzuje scenami, kdy Isabella šílí, kdy Valdštejn jí
vyčítá její smělé tužby, kdy v návalu rozčilenosti chce i vlastní díté
zahubiti. Všechno jde nad míru lehce, nejzávažnější přechody se odbudou
hravě (jako změna smýšlení Buttlerova). Ale zajímavým zůstává pojetí
Valdštejnova charakteru.
Je to tedy práce původu českého, jež první nám na scénu uvádí
Valdštejna nevinného. Odkud vzal Komárek toto pojetí v této době,
nemohu bohužel udati; snad by otázku bylo lze snáze rozřešiti, kdybychom
znali jinou »českou« práci o Valdštejnovi, dotčené drama Steinsbergovo.
Bylo by zajisté neobyčejně poutavé poznati, jak Valdštejna pojal rytíř
Steinsberg, tento pověstný a obratný publicistický bojovník josefinismu
v Čechách, vydavatel ostrých »Predigtenkritik«, popěrač svatosti Jana
Nepomuckého, mimo jiné práce i autor dramatu »Libussa« (z r. 1778;
v 1. 1797—99 byl Steinsberg řiditelem c. k. vlastenského divadla).
Máme zprávy dokonce ještě o jednom českém dramatickém zpracování
thematu Valdštejnského: o Václava Tháma »Albrecht Wenzel von
Waldstein, Herzog von Friedland«, jež prý vyšlo kolem r. 1790, a jež
Jungmann uvádí také jako českou práci. Ale ani o tomto českém ani
o německém zpracování nevíme mimo titul nic — z četných českých
Thámových prací dramatických, jak nejnovéji zjistil řiditel F. A. Šubert,
nezachovala se ani jediná.1)
Tak se ocitáme u Schillera. První otázka, která se naskýtá, jest:
působilo na něj to, co bylo zbásněno před ním? Jeví se tu vliv ř
Otázka padá vlastně sama sebou; Schiller je se svým Valdštejnem
jediný, je sám. V tom záleží jeho význam, a netřeba se dnes šířiti
o jeho přednostech. Není pochyby, že dramata předchozí znal, aspoň
jistě znal Vernulze a snad Halema i Komárka, ale nezmiňuje se
o svých předchůdcích nikde. Ten, jenž napsal dějiny třicítileté války,
jenž se hrdinou svého dramatu tolik a tak úsilovné zabýval, nepo
třeboval vzorů tak pochybné, třeba že s literárního stanoviska zají
mavé ceny. Víme také, zásluhou práce Pekařovy, jak na Valdštejna
Schillerova máme pohlížeti se stanoviska historického: přese všechno
zidealisování je on pravdě historické nejbližší. Je to povaha, o níž
Schiller — i tu platí slovo o Valdštejnu idealisovaném — praví v ději
nách třicítileté války: »Die Tugenden des Herrschers und Helden
*
Klugheit, Gerechtigkeit, Festigkeit und Muth ragen in seinem Cha
rakter kolossalisch hervor; aber ihm fehlten die sanfteren Tugenden
des Menschen
*
die den Helden zieren und dem Herrscher Liebe er
*) Srv. Obzor lit. a um. I. č. 5, článek: Počátky české dramaturgie na
rozhraní věku 18. a 19. a Harzen-Müller, 1. c., 67.
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werben.« Z toho také pochopíme, že mél pro Valdštejna pouhý zájem
umělecký) a že mu mnohem bližší, mnohem lidštější byla povaha —
Maxova. »Der Stoff« (píše Körnerovi) »und Gegenstand ist so sehr
äusser mir, dass ich ihm kaum eine Neigung abgewinnen kann; er
lässt mich beinahe kalt und gleichgültig, und doch bin ich für die
Arbeit begeistert. Zwei Figuren ausgenommen, an die mich Neigung
fesselt (Thekla a Max), behandle ich alle übrigen, und vorzüglich den
Hauptcharakter) bloss mit der reinen Liebe des Künstlers.« Toto při
znání básníkovo by mohlo konečné stačiti к ospravedlnění toho poměru,
který se tak málo líbivá. Ten poměr je pro drama mnohem důležitější
a významnější, než by se zdálo: jím právě dotekl se básník také lidských
strun Valdštejnova nitra, jím nám jej učinil bližším a také jím splnil
slova, která pronáší v prologu: »Doch euren Augen soll ihn jetzt die
Kunst, auch eurem Herzen menschlich näher bringen.« Uvedením Maxe
a Thekly a jich poměru к Valdštejnovi učinil nám Schiller svého hrdinu
sympathickým. Nelze dost vystihnouti, jak veliké je v tom umění básníkovo,
a jak geniálně také tímto momentem překonal nebezpečí, že by nás Vald
štejn v dramatě mohl nechati chladným, ba více než to, že by nám byl
nesympathický! Takto však jest nám hrdina dramatu mnohem sympathičtější nežli sám — otec Maxův Octavio, a pochopíme, že Max Vald
štejnovi dá v srdci svém přednost před vlastním otcem. Tím však ovšem
Schiller Valdštejna historického zároveň — zidealisoval.
Nechceme mluviti o významu Schillerovy trilogie. Tak, jak je, nic
se jí nevyrovná. Schillerovou básni Valdštejn stal se populárnějším než
nejúsilovnějším bádáním historickým, i není divu, že básníci zhusta sáhali
к jeho osobnosti, činíce ji střediskem svých plodů; můžeme-li i po
Schillerovi uvésti řadu prací poetických o Valdštejnovi, je to jeho zá
sluha. A jest charakteristické, že u básní poschillerovských jeden vliv
Schillerův jeví se nepopiratelně: právě ten appell na Valdštejnovu lidskost.
Nejprve se to jeví v pěkné novelle, kterou napsal A. v. Tromlitz:
»Der Page des Herzogs von Friedland« (Frauentaschenbuch für das
Jahr 1827, hrg. von Georg Döring). Osobnost Valdštejnova působí takořka
magickou silou. Panoše Georg Rothkirch, šlechtic pocházející ze Slezska,
s neodolatelnou láskou a oddaností lpí na Valdštejnovi. V bitvě u mostu
Dessavského osvědčil poprvé svou statečnost, Valdštejn odměnil jej zlatým
řetězem, přijal jej do svých služeb a nalezl v něm jednoho z nejvěr
nějších, jehož lásku к němu nedovede vypuditi ani prchlivá povaha vé
vodova. Báseň nás uvádí do nejintimnějších kruhů Valdštejnovy rodiny
a ozářena jest milou, ne zrovna naivní romantikou ideální lásky pážete
к neteři Valdštejnově, Matildě hraběnce Trčkové, lásky tak romantické,
že jí stačí plachý pohled, skrytý úsměv a svadlá rúže s ňader milenčiných s prostou pomněnkou. Láska po zklamaných nadějích a nesplněných
snech končí se smrtí obou milenců — dva rovy v Kartouzích kryjí jejich
těla. To je pendant к Schillerově Thekle a Maxovi.
Novella má ovšem historické pozadí: děj spadá v dobu, kdy Sezima
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(Rašín) přináší vévodovi do Pražského paláce zprávu o porážce Tillyho
u Lipska, kdy Gustav Adolf slibuje Valdštejnovi posiati Thurna se
12.000 mužů, a kdy Arnim se hotoví vtrhnouti do Čech. Valdštejn odebére se z Prahy do Jičína, sleduje odtud bedlivé smýšlení lidu pod
dojmem nové porážky, až se opět postaví v čelo vojska jako vítézný
generalissimus, aby táhl před Normberk proti Gustavovi. A v této bitvé
obětuje oddaný panoš, jenž pro svou lásku к Matildě byl nucen z okolí
Valdštejnova se vzdáliti, nepoznán a neznám za něj svůj mladý, kve
toucí život. Jest cosi dojemného v tom poměru pážete к vévodovi.
Valdštejn nevzpíral se takové přítulné, nelíčené oddanosti, ba rád a zhusta
dával pážeti svou přízeň na jevo, ale toho nedopustil, aby milostný poměr
jinochův byl na závadu jeho plánům. Přes odpor svůj měla se Matilda
zasnoubiti italskému markýzovi del Guasto, a když Guasto byl usvědčen
z nerytířské nevěry к rýnské šlechtičně a v souboji s panošem padl,
i pak jinému byla určena jeho neť: >zu hoch steht noch fur den schle
sischen Edelmann, meinen Diener, die Nichte des Herzogs von Fried
land«. I to je schillerovské; vzpomeňme slov: »Er ist mein Unterthan,
und meinen Eidam will ich nur auf Europens Thronen suchen!« Valdštejnovy plány do budoucnosti byly silnější než uznalost tak sympathické
oddanosti. To se ovšem zcela shoduje s povahou Valdštejna historického,
tak jako jeho neústupnost a nepodajnost vůči ostatním členům rodiny,
nevyjímajíc ani hraběnky Trčkové ani vlastní choti, jimž jeho pouhý
pokyn jest rozkazem.
Charakteristické je, jak báseň líčí Valdštejnovu slepou víru v astro
logii: Seni jest přímý nástroj Vídenského dvora, intrikář jesuitů, člověk
nejfalešnější; chce i pažete příměti к zradě na vévodovi (aby totiž se
odebral do tábora Arnimova a, čeho od něho se doví, aby zvěstoval
kardinálu Dietrichštejnovi) — ale z toho ze všeho Valdštejn nic neprohlédá
a slepě věří i tam, kde se pracuje v jeho neprospěch. Tato slabost
povahy spolu s neobmezenou vládychtivostí Valdštejnovou jsou velmi
dobře vystiženy, tak jako vnější lesk, v nějž rád se halí, i ticho, jež ho
nesmělo rušiti, i chmurný pohled jeho oka a pohrdlivý úsměv na bledém
líci, jevícím stopy hlodavé nemoci, která jej nutí opírati se o hůl. Také
u Tromlitze jest hraběnka Trčková zasvěcena do Valdštejnových plánů,
avšak i vůči ní má Valdštejn při každém kroku poslední slovo sám, nic
nedbaje její oprávněné nedůvěry a obavy zejména vůči Senimu. *)
Positivního o politických plánech vévodových se nedovídáme nic;
tušíme jen něco neobyčejného z nedočkavosti, s jakou dychtí po zprávách
z Prahy, a z poznání, jak lichý je ten klid, v němž na oko žije.

To věděl Seni sám: »Diese stolze, überkluge Gräfin Terzka, die mit
ihrem Falkenblick mich zu duchschauen und den Zauberkreis zu zerstören
wagt, in den ich diesen allgefürchteten Wallenstein bannte wie ein Kind —
diesen Wallenstein, vor dessen eisernem Sinn der Kaiser, ganz Deutschland
zittert, und den ich wie ein schwankend Rohr mit einem Athemzug hin und
her bewege . . .< <Srv. u Meinholda!)
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Poměrně velice málo skýtá báseň Der Pappenheimer Kürassier.
Scenen aus der Zeit des dreissigjährigen Krieges. Von Friedrich Baron
de La Motte Fouqué. 1842. Jen to jest zajímavé, že vznikla bezpro
středně ze Schillerova »Wallensteins Lager«. Básníka po mnoho let pro
vázela otázka: »Wo ist der edle Lombardische Kürassier geblieben? —
oder vielmehr: Woher ist er gekommen?« Fouqué líčí jeho osudy (nazývá
jej Enandro) od okamžiku, kdy byl ze své italské domoviny unesen, až
do doby, kdy se dostal к Pappenheimským a získal si přízeň Maxovu,
s nímž na bojišti padne. Na bojišti jej — zcela romanticky — konečně
pozná vlastní otec, vévoda ze Sory. Valdštejn vystupuje pouze v jediné
scéně, kdy se dovolávají kyrysníci Maxe, a kdy vévoda v plném
lesku s altánu domu svého chce je příměti, aby šli s ním proti císaři.
Oni však, jakmile poznají jeho záměr, volají mu jednomyslně vstříc:
»Vivat Ferdinandus.« Valdštejn s hněvivou tváří se vzdálí. To je vše.
Báseň předpokládá ovšem Schillera úplně. Jest dosti naivní.1)
Roku 1846 vydal Wilhelm Meinhold: »Wallenstein und Stralsund.
Ein geschichtliches heroisches Schauspiel in fünf Aufzügen.« Obsah dra
matu tvoří snahy Valdštejnovy o dobytí Štralsundu. Na městě tom mu
velice záleží, ale úsilovná snaha jeho rozbije se o odpor občanstva se
Steinwigem v čele; příchod švédsko-dánského loďstva s Gustavem Adolfem,
hlad zuřící ve vlastním vojsku a ještě více úkaz nebeský, který v ne
prospěch Valdštejnův vyložil Seni, pohnuly jej к ústupu. V dramatě
Valdštejn sám nestojí vlastně v popředí, hlavním hrdinou jest Steinwig.
Ale je charakterisován zcela jasně : tvrdý, nepodajný, přísný, okázalý,
i к nepřátelům uznalý, svrchovaně ctižádostivý, bezohledný i hrubý do
konce, dráždí-li se jeho neústupnost, slepě věřící v písmo hvězd. Je
zajímavé, že Seni se v tomto případě dá úplatitit aby ono znamení
vyložil ve Valdštejnův neprospěch. Valdštejnovy záměry politické jsou zcela
patrny : Štralsund je mu klíčem к Meklenbursku, a nejen to, i o dalších
plánech se dovídáme: »Und wär’ die Stadt mit Ketten an dem Himmel
geschlossen, haben will ich sie .. . Ich muss die Veste haben, was nützte
sonst mir auch mein Mecklenburg?... Sie müssen stürzen — ein Paar
Tausend Menschen mehr oder wen’ger, komm’ ich nur zum Zweck.
Dann Ferdinand im Süden, und ich selbst im Norden . . . Ein schönes
Länderrund dies Mecklenburg und Pommern; nehm’ ich dann noch
Preussen fest, beherrsch’ ich ganz die Ostsee, und Dänemark wie

9 Ještě méně dovídáme se o Valdštejnovi samém z vypravování Mar^etikova: »Des Friedländers Vermächtniss» (Libussa z r. 1850); jen potud se
ho dotýká, že děj se koná ve Valdštejnském paláci. Podobně jest tomu při
novelle Houwaldové »Der Gang um Mitternacht« (Sämmtliche Werke V. 1858),
jejíž děj spadá v dobu dávno po smrti Valdštejnově, a jejímž hrdinou jest
bývalý vojín valdštejnský, který byl účasten při vévodově zavraždění — zcela
bezvýznamná Räubergeschichte. A tak tomu jest i při četných plodech jiných.
Za takových okolností ovšem literatura valdštejnská, tak jak se uvádí v Mittheilungen für die Geschichte der Deutschen in Böhmen XVII, XXI, XXIII а
XXXIV, musí vzrůsti v množství neobyčejné.
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Schweden züchtigend, setz’ ich auf meinen niedern Fürstenhut der
Wenden majestätsche Königskrone.* Takové plány a naděje chová, a
stačí výklad uplaceného Seni, aby se jich zřekl! Drama ostatně pro
Valdštejna více jen naznačuje; těžisko jeho spočívá ve Steinwigovi.
Nijak zvláště nepoutá; je suché.
Dobývání Štralsundu Valdštejnem vůbec bylo oblíbeným předmětem
básníků. Již Andreas Heinrich Bucholtz ve svůj román: >Herculiscus
und Herculadisla« (1659) vkládá episodu ze současných dějin, a to
právě marnou snahu o dobytí Štralsundu. Jména jsou graecisována.
Stralsund = Aktinoporthmus, Friedland =z Irenochora, Rhemina
ana
gram za Arnheim, Arnim. (Srv. Cholevius. Die bedeutendsten deutschen
Romane des 17. Jahrhunderts 146.) Mimo Meinholda líčí episodicky oble
hání města toho A. Dittrich v románě: »Die Verlobte des Junkers« (Heimat
VII. L), a celý román čtyřdílný věnoval předmětu tomu v době novější,
roku 1865, Julius Wickede: »Herzog Wallenstein in Mecklenburg«,
o němž se zmiňujeme hned na tomto místě. Je to román, který má
poetickou cenu. Odpor patriotického občanstva tvoří ovšem hlavní obsah
románu, a spisovatel, rozený z Jüstrowa, se znalostí a půvabně dovede
nás přenésti v ten severní kraj, předváděje typy šlechtické i občanské
a nezabíhaje ani v nejmenším v pravděnepodobnost. Hlavou obhájců
jest starý šlechtic Rechov z Lechova, který na konec se dožije toho,
že vlastní dcera jeho Lowisa přestoupí na víru katolickou a podá ruku
Strozzimu. Valdštejn sám tu vystupuje v plném vědomí svého plánu:
chce se státi císařem. Jest však úplně v rukou jesuitů (Lamormain),
kteří vykořišťují jeho víru ve hvězdy, a astrolog Seni jedná docela
v jejich službách, klamaje Valdštejna svými výklady a proroctvími,
kdežto Valdštejn sám jest proti jesuitům a jejich vlivu u dvora. To
posléze vede к roztržce, od které bojovné mnišstvo počne podnikati
vše na jeho záhubu. To román arci již jen naznačuje; děj vlastní spadá
do r. 1626. ■
Svěže jest psán román Herlošův: »Wallensteins erste Liebe.« 1844.
(4 díly). Herlošova báseň jest věnována cele Valdštejnově mládi. Bylo
krásné a usměvavé. V plné svěžesti mladické koná Valdštejn daleké cesty,
hromadí zkušenosti a žije pak v Praze čekaje, »až přijde jeho doba«, v na
ději, na jejíž příští jej utvrdila víra v neklamné proroctví hvězd a zázračné
zachránění Madonnou v dětství. Tak jako zde, nepoznáváme Valdštejna
nikde: mladý muž neodolatelné krásy, jemného citu a se srdcem plným
touhy. Jedno jej charakterisuje nejvíce: neobyčejné kouzlo, jakým působí
na ženy. Je zrovna démonický, ženy vášnivé o něm blouzní, a on se
jich vášni poddává. Ale posud srdce jeho nepoznalo lásky pravé a čisté —
ta mu kynula teprve po návratu do Prahy. Je to poměr nad míru ro
mantický. Valperga, záhadná dívka neobyčejné krásy, ale chudá a ne
mající nic než kouzlo zpěvu, kterým v průvodu své »matky« Margy
vzbuzovala údiv neméně než svým oslňujícím zjevem, ta teprve mu dala
pocítiti lásku pravou, a to byla také jeho láska první. Valperga bývala
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od surových rytířů často napadána, ukládalo se o její nevinu, a při
jednom takovém útoku ji mladý Valdštejn vysvobodil, aby se stal na dále
jejím ochráncem. Učinil tak z pouhé nezištnosti, ale kouzlu jejímu ne
odolal. V ruiné klášterní poblíž břehu vltavského na Oujezdé, kde se
záhadná dívka, zanechavši zpěvu, skrývala, snili svůj první sen milostný, a
tam také první políbení bylo počátkem jejich líbezného a čistého poměru.
Ale hvězdy kázaly Valdštejnovi jinak: jeho ctižádost čím dále rostoucí
překonala jeho lásku, a když mu nabídla ruku ovdovělá, dosud sličná
a vášnivé jej milující hraběnka Vlczková, a když hvězdy z tohoto spo
jení mu věstily moc a bohatství, podal jí ruku, třeba že Valpergy ne
zapomněl. A sňatek koná se právě ve chvíli, kdy záhadný původ Valpergin
se odkryje: Valperga není nikdo jiný, než — Marie, dcera paní Alžběty
z Rožmberka, neť pana Slavaty! Jako děcko byla matce unesena ze
msty jesuitou, jehož láskou byla zhrdla, ale Marga, již byl stihl podobný
osud, se jí ujala, pevně si umínivši vrátiti ji domu otcovskému. Jak
vzkvetla její naděje nyní, kdy se mohla Valdštejnovi postaviti po bok
i vznešeným rodem — ale on ji opustil. Tak zlomil tu útlou květinku,
která od té doby neznala nic než odříkání. Valdštejn sám po boku své
choti lásky nepoznal. A nepoznal jí ani při hraběnce van Meer, která
к němu zahořela až šílenou láskou již v Brusselu, kde jej svedla к ne
dovolenému poměru, a nechtěla po smrti chotě svého od mladého Vald
štejna upustiti ani nyní, nenávidíc všech, kdo činili nárok na jeho srdce.
Valperga skončí dobrovolnou smrtí na — popravišti staroměstském;
učinila tak pro blaho své milující sestry, za jejíhož milence (mladý Los)
v přestrojení podstoupila smrt; jí osvobodila i sebe. Valdštejn vstoupil
pak do služeb Ferdinandových.1)
Román Herlošův je románem Valdštejnova mládí. O pozdějších jeho
osudech se nedovídáme ničeho; v té příčině Herloš odkazuje na —
Schillera; končiť slovy: >Von der Schlacht am weissen Berge datirt
sich Albrecht Waldsteins Helden- und Siegeslaufbahn. Ein gleich Un
sterblicher, wie er, Friedrich Schiller, hat sie und die blutige Katastrofe
geschildert. Dorthin verweise ich die Leser dieser Blätter.« Ale je
pěkně vystižen ten základni rys Valdštejnovy povahy, který byl později
zdrojem všeho jeho konání a který se projevuje již v jeho mládí; po
té stránce je román zajímavý. Jest však přeplněn romantickými výmysly,
hraničícími až s nemožností a pravdénepodobností, přes kterou se do
stáváme jen živým líčením a pestrým střídáním momentů. Mladistvá
vášeň a bujná smyslnost, v níž se román místy rozplývá, tvořiti mají
jeho sílu. Nade vší tou romantikou krčíme rameny, a co se histo
rického pozadí týče, je to celkem bezbarvé vylíčení události předcháze
jících před defenestrací a toho, co následovalo. Básníkova fantasie,
opravdu dost bohatá, pohltila vše ostatní. Při tom jsou jednotlivé fase

l) Valdštejnovu první lásku líčí také Lederer v Sagen und Geschichten
aus Böhmen (1869).
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románu sestaveny v celek dost neuměle, předbíhá se a odbočuje, od
kazuje se к příštímu i následujícímu, což nemile ruší postup děje.
К tomu se hromadí záhada na záhadu: Král Rudolf má nemanželského
syna Maxe, z něhož se průběhem děje vyvine zrovna zákeřnický jesuita;
on je to právě, jehož láskou Alžběta byla zhrdla, a který se jí za všechno
mstí, až pak zahyne rukou oné vilné hraběnky van Meer, která v něm
hledá náhradu za Valdštejna. Max je zlotřilým synem svého pěstitele, jenž
má býti popraven; jako zpovědník setká se s ním před jeho popravou, a tu
teprve se doví o svém tajemném původu. Samé únosy, přepadání a vy
svobození, vše to je víc než romantické! Ale jednotlivé scény přese
všechnu pravděnepodobnost jsou zachyceny živě, a povaha mladého
Valdštejna, podléhajícího kouzlu první čisté lásky a přece hnaného ku
předu, působí přesvědčivě.
Herloš napsal vlastně celou trilogii románovou. Po >Wallenstein*s
erste Liebe« napsal román »Die Tochter des Piccolomini« (1846) а
posléze »Die Mörder Wallensteins« (1847, oba romány o třech svaz
cích.) V trilogii však organické souvislosti neni^ leda právě to, že se
děj pojí к Valdštejnově osobnosti, která sama činně skorém ani ne
vystupuje. V románě »Die Tochter des Piccolomini« jest hlavní osobou
Octavia, nemanželská dcera Piccolominiho (motiv přirozeného manželství
u Herloše hraje vůbec velkou roli); její matka byla dcera evangelického
faráře v Přelouči; Octavia různými osudy dostane se do rodiny bo
hatého Žida, který ji pod jménem Esther vychová jako vlastní dítě, až
se o původu svém doví a s otcem se shledá. Stane se pak chotí Kinského
— poměr ten opět vylíčen nad míru fantasticky a dobrodružně. Vše
to děje se v době, kdy Valdštejn se blíží vrcholu své slávy. Třetí pak
román tohoto cyklu spadá v dobu po smrti Valdštejnově. Hlavní osobou
jest hraběnka Trčková, která vykoná hroznou pomstu nad vévodovými
vrahy. Jde jí o to, aby všem, Butlerovi, Gordonovi, Devereuxovi i Piccolominimu zničila vše, co jim bylo odměnou za jejich čin. Román působí
příšerně. Hraběnka nemohla katastrofy Chebské přežiti, i požila jedu.
Byla však jen zdánlivé mrtva. Oživne zas a nepoznána vykonává ne
lítostnou, strašlivou pomstu nad vrahy, rušíc štěstí rodinného života
i noci svatební, jako pravá furie, až dílo své dokoná a nad sarkofágem
Valdštejnovým v hrobce Kartouzské vypustí ducha. Román vystupuje
s rozhodnými sympathiemi pro Valdštejna. Jeho život obohacuje novým
motivem erotickým, jiným nežli v díle prvním (na Valpergu pouze jednou
vzpomene): v Madridě prožil milostný poměr s dcerou španělského
šlechtice, jehož plodem jest Cogollos don Rafael; Cogollos se stane
chotěm schovanky hraběnky Trčkové, Bohumily.
Jak řečeno, organické souvislosti mezi jednotlivými díly cyklu není,
a moment historický ustupuje úplně do pozadí. Ale je to celý Herloš,
jemuž nesejde na nemožnostech všeho druhu, který nás z paláců hrad
čanských vede do areny Madridské a ze Španěl nás vyvádí na Loretu
a do pražského ghetta a odtud zas ke kapucínům a zapadlým koutům
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za Strahovem, hromadě effekt na effekt. V tom je vynalézavost jeho
veliká, ale zrovna tak veliké neumění. Mluví však z jeho románů upřímný
patriotismus a neobmezená Sympathie s mužem tak neobyčejným, jakým
byl Valdštejn.
Fantastickým zauzlením děje, až krkolomným vyniká však Ernst
Willkom, jehož čtyřdílný »Wallenstein, historischer Roman« vyšel téhož
roku jako Herlošův o Valdštejnově první lásce, 1844. Ale jest tu přece
dbáno historického základu. Román vyličuje celou činnost Valdštejnovu.
Jeho veškeré konání kotví v oddanosti к císaři, v nenávisti ke kleru
a šlechtě; proti těm všechno podniká, nic proti císaři. Jemu jde — pocho
píme, proč: je to psáno kol r. 1843 o sjednoceni Německa: »Ein Deutsch
land will ich, ein einiges, dessen alleiniger Oberherr sein Kaiser sei«
— tak prohlásí veřejně před císařem a vojenskou radou. A před kata
strofou odhaluje své dceři úmysly své: »Ich hatte grosses vor mit dem
deutschen Volke. Ich wollte es frei machen von der Hemmkette lau
nischer Fürstenwillkür, die seine edlen Glieder umschnürt und den Pro
metheus der neuen Welt fesselt für den Frass gieriger Geier. Ein
Kaiserthum hatte ich im Sinn, grösser als jenes, das Augustus auf
richtete auf den Trümmern der römischen Republik. Ich wollte den
Fürsten lehren, was Aufopferung heisst, und was die Liebe vermag zu
Volk und Vaterland. Ihre Demütigung sollte ihre Erhöhung sein. Denn
wahrlich, nicht vernichtet, nicht hingeschlachtet hätte ich sie, wie ich wohl
droben musste im Augenblick der Noth, nein, als Riesensäulen hätte
ich sie hingepflanzt, auf deren Häuptern über alle Throne Europas der
deutsche Kaiserthron emporragen und herrschen sollte!« ... A sám chtěl
býti prvním vasalem císařovým; doufal, že by mu připadla koruna
česká. Toto* přiznání pronáší arci na konci, když jest deprimován. V prů
běhu děje vystupuje však v plné síle, přísnosti a nepodajnosti, jevící
se nejvíce po jeho sesazení a při opětném převzetí velení. Tento
podklad historický jest propleten výmysly až bravurními a založen
na slepé víře Valdštejnově v astrologii; kolem ní se vlastně vše točí.
Alespoň něco uvádíme z těch smyšlenek: Valdštejn miloval v mládí
dceru Kepplerovu Ismeilu, která byla zasnoubena Butlerovi, chtějícímu
se oddati vědám; tím jest motivována Butlerova nenávist к němu. Libuši,
dceru faráře Broumovského, pojme za choť Pappenheim, který jest líčen
jako náboženský fanatik; jejich syn Hugo miluje Valdštejnovu dceru
Theodoru. Nejurputnějším protivníkem Valdštejnovým jestSesyn (t. j. Rašín),
který pro urážku, již mu Valdštejn vmetl v tvář, když к němu byl vy
slán od stavů se žádostí, aby se ujal jejich věci, se mu mstí tím, že
na oko mu věrně slouží, podtají však všechno nejen vyzrazuje, ale i falšuje.
Tento Sesyn skončí pak rukou Margarety, dcery Harantovy, kterou
miluje. К tomu cikáni, lesní sluje, astrologické věštby a jiný apparát —
jest opravdu třeba trpělivosti tomu, kdo chce tento román, obsahující na
čtrnáct set stran, dočisti do konce; ale konec konců nutí к vytrvalosti
zvědavost, jak asi autor své fantastické předivo rozuzlí.
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V největším rozměru po Schillerovi podjal se látky Laube. Laube
napsal obsáhlý, devítisvazkový román historický »Der deutsche Krieg«
(1865), zbudovaný na širokém podkladu a líčící průběh událostí od
smrti Matiášovy až do smrti Bernarda Výmarského. Román má tři díly,
z nichž v prvním jest hrdinou Starschädel (»Junker Hans«, 4 svazky),
a děj vrcholí v bitvě bělohorské a popravě staroměstské; v díle třetím
jest hlavní osobou Bernhard (»Herzog Bernhard«, 2 svazky), a v druhém
Valdštejn (»Waldstein«, 3 svazky). Všechny tři díly jsou v organické
souvislosti historické, ale také každý o sobě tvoří uzavřený celek. Vůdčí
ideou celého románu jest úsilí o vítězství myšlenky protestantské, jejímiž
hlavními nositeli jsou Starschädel a Bernard. S Valdštejnem seznamuje nás
básník již v díle prvním, ale tu nezasahuje Valdštejn činně v průběh událostí.
Poznáváme jen osobnost mocně platící u Vídenského dvora, poznáváme
nastávajícího zetě Harrachova, jehož dcera Isabella bude jeho chotí,
kavalíra, jenž si je svého vlivu vědom a dovede ho užiti i proti mocným
osobnostem z kruhů jesuitských — to všechno je pouhou exposicí
к dílu druhému, jenž je Valdštejnovi věnován cele.
Podklad románu Laubeova jest čistě historický. Líčí Valdštejnovy
kroky a činy od té chvíle, kdy Ferdinand vidí se nucen vyjednávali
s vévodou, jejž byl v Řezně sesadil, až do katastrofy Chebské. Vald
štejn si vyhradí známé podmínky, převezme velení, proděláme boj
u Normberka, jsme svědky pádu Gustava Adolfa a pochybného vítězství
Liitzenského, porážky Thurnovy u Stínavy, až pak po věcech, které
se sběhly v Plzni, následují události Chebské. Podklad, jak řečeno,
čistě historický, jak jej Laube čerpati mohl z knihy Förstrovy. Vším
tím, со к tomu přibásnila Laubeova fantasie, vystupuje před námi osob
nost Valdštejnova v světle, v jakém jí nespatřujeme nikde jinde.
V odlehlém ústraní v Uhrách žila choť s mužem učencem, jenž
musil z říše prchnouti pro urážku císaře, a jehož svatyní i bohem byla
příroda. V tom tichém ústraní vyspěla její dcera Julie, pravé dítě pří
rody, v líbeznou dívku prostého srdce a rozumu. Šťastné žili ve svém
zátiší, až tu jednoho dne otec odešel a již se nenavrátil. Druhého dne
přivezli jej mrtvého vojíni, kteří ve službách Baštových bojovali proti
Turkům a zabloudili až sem. Otec byl náhodou zasažen jejich kulí.
Vojíny přivedl mladý důstojník. Poznal Julii, a mezi oběma vyvinul se
něžný poměr milostný. Přicházíval častěji, Julie snila krásný sen své
první lásky, a tiché blaho uhostilo se pod skrovným krovem. Ale po
jednou mladý muž nepřicházel a nepřišel již vůbec. Měli za to, že
v bitvě padl. Julie, dívka silné povahy a zvyklá odříkání, jak ji tomu
otec naučil, přestala doufati. Matka s dcerou opustily pro nepokoje dosa
vadní sídlo a zakoupily si malý pozemek v Karavankách v Krajině. Ten,
jehož marně čekala, nebyl nikdo jiný než třiadvacítiletý Albrecht Vald
štejn, konající první služby vojenské pod Baštou proti Turkům. Pivka
smířila se s osudem, i když porodila syna, jemuž dáno jméno Leo a
příjmení omylem Steinwald. Hoch dán do jesuitské školy v Celovci,
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a když vyspěl, zatoužil po dvoře Valdštejnově, o němž tolik slýchal,
vydal se za Valdštejnem do Prahy a vstoupil do jeho služeb.
Tento romantický poměr Valdštejnův к nemanželskému synovi
hraje pak v románě nejdůležitější úlohu. Valdštejn nemá ani tušení o tom,
že blízko něho jest jeho vlastní dítě, ač jej stále cosi к němu
táhne, tak jako Leo jest mu oddán s neobyčejnou láskou. A oddanost
Leonova musí prodělati mnoho trpkých zkoušek: Valdštejn při nedů
věřivosti, jakou při svých plánech chová vůči osobám, na nichž lpí sebe
menší podezření, jest nelítostný i vůči Leonovi, který ve své otevřenosti
a nevinné přímosti, jež nedovede tušiti nic, co by Valdštejn snad mohl
podnikati proti císaři, a jež každý krok jeho pokládá za nutný a správný,
dopustí se některých neopatrností, zejména ve styku s osobami, jež
byly Valdštejnovi rozhodně podezřelé. Tím vzbudil jeho nedůvěru, a ta
se nelítostně stupňuje tak, že jej chce dokonce zahubiti, ne sice přímo,
ale vydáváním v nejhorší nebezpečenství. Ale šťastný osud Leona vždy
zachrání, až posléze Valdštejn svůj omyl pozná. Tento Leo jest takořka
druhým hrdinou románu, a tak i konečné rozuzlení toho napiatého po
měru nastává teprve před samou smrtí Valdštejnovou, kdy pozná i opu
štěnou Julii.
Tomuto romantismu rádi však odpouštíme pro neobyčejné umění,
s jakým Laube dovede vzbuditi naši plnou sympathii s tím svěžím jinochem.
A pro povahu Valdštejnovu je poměr ten důležit. Na ní si dal Laube vůbec
velmi záležeti. Jeho Valdštejn je člověk neúprosné bezohlednosti, krutý, který
i hnutí svého srdce potlačí a udusí, neutlumí, protiví-li se jeho vůli,
jeho plánu; to právě v poměru к Leonovi je patrno. Přísnost jeho sáhá
až к nelidskosti, náboženství, vlast jsou mu lhostejné, a není jediného
místa, jediné scény v celém románě, která by nám jej činila sympathickým. A nejen to: Valdštejn se nám v celém tom díle nejeví ani jako
hrdina, je to člověk, který dovede vzbuditi okázale obavu a respekt,
ale ne úctu. Neshledáváme v něm nic tragického, velikého, vidíme
člověka chorého^ který ve svých podnicích je zdržován silou tělesnou
stále ochabující a který má jen občas několik světlých okamžiků. Odtud
také jeho slabost duševní^ jevící se ve stálém kolísání, odkládání,
odtud i nerozhodnost, jež mu na konec odvrátí i žádané spojence z druhé
strany. Rád jsem při Laubeově pojetí Valdštejnova charakteru vzpo
menul kritického soudu Pekařova, к němuž ve své práci dospěl; od
kazuji к němu; Laube tomu odpovídá. Jest zajímavé, jak se tu sešel
romanopisec a historik.
Laubeův Valdštejn je tyran, nelidský tyran. Proto tím mocněji
působí osoby čistě lidské, pohybující se v jeho okolí, к nimž on zůstává
tak chladným: jeho choť Isabella Harrachova, paní citová i duchaplná,
s dceruškou Marií, ten milý Leo se svou láskou к Magně Sparrové a pře
devším Starschädel, který i svými cíli od Valdštejna naprosto se liší: on bo*
juje za ideu náboženskou a vlasteneckou, kdežto Valdštejnovi je obé věcí
vedlejší, jemu jde zcela egoisticky o zájmy čistě osobní. Proto nás kataс. С. H. v.
23
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strofa Valdštejnova v románě Laubeově nechává také úplně chladnými,
a mnohem mocněji nás jímá jiná závěrečná scéna — to je pro román
karakteristické —, ta totiž, kde Valdštejn krátce před skonem pozná
v Leonovi plod své první mladistvé lásky a kde pozná také tu, již
opustil. To je jediné místo, kde Laube udeřil na struny čistě lidské
v nitru Valdštejnově, a ta scéna, kde Valdštejn uprostřed ssutin své
moci a trosek svých plánů zalétne vzpomínkou v samotu pod Karpaty
a zahledí se v krásné oko synovo a po tolikerých ústrcích jej poprvé
a naposledy políbí, jest poeticky nejkrásnější, ale je to v povaze Valdštejnové také jediný rys sympathický.
Proti Schillerovi je Laubeovo pojetí Valdštejna samostatné. Je v tom
jistá přednost, že vedle Valdštejna Schillerova dovedl nezávisle vytvořit typ
poeticky nový^ ačkoli i on sáhl к prostředku podobnému jako Schil
ler s Maxem. Jeho Max na Leona Laubeova jisté působil. Podobnost
se Schillerem shledáváme ještě ve dvou věcech; předně (a tím přichá
zíme vlastně až ke Komárkovi): jako u Schillera tak i u Laube
má na Valdštejna veliký vliv hraběnka Trčková (u Laube zcela věrně
historicky matka Adama Trčky, který měl za choť sestru Isabellinu,
kdežto Schiller zmátl matku se snachou), ale u Laube je to až pře
mrštěně mocný vliv; to je žena, která Valdštejna až šíleně zbožňuje,
veškeru naději v něj klade, proti císaři jej podněcuje a sní o koruně
na jeho hlavě. A pak tu příčinu, pro kterou Buttler byl tolik popuzen
proti císaři, odepření titulu hraběcího, má se Schillerem také Laube,
ale vztahuje ji na Ulowa, ne na Buttlera, a ten se ku podivu nikdy
o tom nedoví, že Valdštejn to překazil. Jinak je Laubeův román samo
statný. Jeho román je přese všechno, řekněme nehistorické, co tam je
vpleteno (— mnohem více je toho v díle prvním, kde pro propagandu
ideí náboženských vybásnil mlhavou postavu starého hraběte Žerotína,
skrývající se s ohromnými poklady před jesuity v lesích, a hrůzyplnou
postavu fanatika Odontia —), neobyčejně poutavý a široce založen.
Překvapující znalost poměrů politických a církevních, smělé intriky
jesuitské, mistrné vylíčení průběhu boje (zejména u Lützenu), detaily
topografické (na př. Prahy), řada osobností vedle Valdštejna vystupu
jících, typické figury náboženských horlitelů z prostého lidu a vojen
ských dobrodruhů (skvostná figura Bart- Conrad), zanícení pro ideje
náboženské a patriotické, pro něž Valdštejn arci nemá smyslu, — to vše
svědčí o velikém pojetí doby, prosyceném ovšem liberalistickými ten
dencemi doby naší, a pilném studiu, na němž román je založen.
Síla Laubeova spočívá také ve vylíčení karakterů ženských a po
měrů milostných. V tom se i tu ohlašuje básník »mladého Německa« —
vzpomínám jeho prvního románu »Das junge Europa«. Proti tak čistým
duším jako Magna Sparrova, pozdější choť Leonova, nebo Marie Lossova,
choť Starschädelova, proti mírné, odříkavé Isabelle, tak velice se lišící
od svého choté, předvádí básník fanatickou hraběnku Trčkovou, ale
především Ludmilu Lossovou (Lady Seymour), ženu neobyčejné krásy
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a energie, ale vášnivou a lehkomyslnou, která z bolu nad láskou
zhrzenou — Starschädel byl jejím ideálem — vrhá se vášnivé v proud
událostí politických, a vedle ní maitressu generála Holka, která zemře
morem, nakazivši i jej (detail je historický), a která vášnivé miluje nevin
ného Leona, přivádějíc jej tím v neoprávněné podezření u Magny.
Л všecky ty osoby jsou uvedeny v tak zajímavých poměrech, a ty po
měry se navzájem tak křižují, že každý z nich tvoří takořka román
o sobě.
Lze u Laube konstatovati také — vliv Herlošův. Ten na Laube
jistě působil. Laube do jisté míry na Herloše navazuje. Herloš končí
tam, kde Laube počíná (o mládí Valdštejnově se u Laube dovídáme
episodicky). Ta romantická rouška, která se prostírá nad Valdštejnovým
mládím se svou dlouho tajenou záhadností, různá dobrodružství, jako
úkryt Valpergy a Margy u Herloše a Žerotínův u Laube, dobrodružné
přepadání těch míst, vášnivé intriky žen — van Meer u Herloše, Lud
mila a Holková u Laube, a naopak láska plná odříkání a obav —
Magna a Valperga, zrovna bezbožné skutky jesuitů — Max u Herloše,
Norbert (a v prvním díle Methud) u Laube — to jsou momenty a
osobnosti, které lze srovnávati, a podle nichž můžeme u Laube předpokládati vliv Herlošův. Ale co do umělecké stránky Laube stojí ne
poměrně výše. Z celého románu >der deutsche Krieg« jest díl druhý,
jehož hrdinou je Valdštejn, vůbec nejzdařilejší; jeho Valdštejn je vedle
Schillerova poeticky nejznamenitější.
Je významné, že v tom rozsahu, jak učinil Schiller, dramaticky se
osobnosti Valdštejnovy nechopil básník žádný. Ale přece jeden se tou
myšlenkou zanášel — Otto Ludwig. A jeho úmysl jest tím zajímavější,
že chtěl vystoupiti přímo proti Schillerovi.
Dramatu, jehož hrdinou by byl Valdštejn, sice od Ludwiga ne
máme, ale v jeho pozůstalosti dochoval se obšírný plán к němu s ná
zvem: Leben und Tod Albrechts von Waldstein. Tragische Historie in
fünf Aufzügen. Datuje se z roku 1861—65. Plán vyplňuje plné dva
sešity hustě psané, samá skizza, samé naznačování s historickými daty
podle Beckera, zhusta nečitelné, leč přece takové, že lze Ludwigovo po
jetí Valdštejnova charakteru z toho jasně vystihnouti. Ale dříve vizme,
jak Ludwig pohlížel na Valdštejna Schillerova. Dovídáme se o tom
z rozmluv jeho se známým dvorním hercem Lewinskym při častých
návštěvách Lewinského v Drážďanech, a jež Lewinsky za čerstvé paměti
zaznamenal.1)
Schiller prý chtěl naznačiti, jak energie (Thatkraft) je seslabována
reflexí, a jak člověk činy polovičatými stranu protivnou sesiluje a tak
sám si přede síť. Tím se dopustil na Valdštejnové osobnosti chyby.
A jak prý takovou základní chybu mohl přisvojit! dobrodruhu, voje
vůdci, jejž ctižádost táhne к závratné výši ř »Es ist zu merkwürdig,
г) Srv. jeho Gesammelte Schriften VI., IV.
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dass Schiller, nachdem er diese Gestalt im »Dreissigjährigen Kriege«
behandelt, zu einem so falschen Mittel greifen konnte, um aus Wallen
stein einen tragischen Helden zu machen, da er durch die Geschichte
nur That für That buchstäblich abzuschreiben brauchte, um den tra
gischen Helden zu haben.« Takto v něm spatřuje cosi hamletovského.
Ludwigovi se dále nelíbí Schillerovy karaktery ženské, jimž proti mu
žům připadá příliš veliká úloha. »Alles machen die Weiber.« Nelíbí se
mu také Thekla, jež prý často mluví jako stařec sytý života, a ne jako
dívka plná života, jež nezmírá vášní, nýbrž reflexí hledá v tomto kroku
útěchy. A nad jejími slovy: »Was ist das Leben ohne Liebesglanz!
Ich werf es hin, da sein Gehalt verloren!« Ludwig volá: »Das ist im
Munde dieses Mädchens entsetzlich!« Její zoufalství není pravé a proto
není ani mravní. Podobně se mu nelíbil také Max, a tak vůbec Ludwig
soudí, že neměl Schiller příčiny, jež by jej pobádala к tomu, aby histo
rickou pravdu postav znetvořil.
V tomto soudu tkví jeho vlastní pojetí Valdštejnova karakteru.
Valdštejn se mu zdá býti postavou pro drama neobyčejně šťastnou,
plnou konkrétních rysů. Již jeho zevnějšek imponuje: dlouhá, hubená
postava odívající se v šarlach, vyschlý obličej s malýma, pichlavýma
očima, narudlý vlas i vous. Imponuje jeho zuřivost, jeho divoký vzdor,
vzpínající se proti nebi, jemuž žádný zákon není svátý, a jehož celou
justicí jest výrok: Hängt die Kanaille! Všechno chce vynutiti. Je Lu
cifer, jest ve stálé opposici proti všemu, co lidem jest svaté, a v tomto
pohrdání lidmi a jejich bohy, jež mu nevadí, aby lidí používal za ná
stroj, spočívá jeho démonická moc. Vojsko vzhlíží к němu s jakousi
pohodlnou hrůzou (behagliches Grauen) říkajíc: »Ei was — hat ers
mit dem Teufel, so haben wir unser Stück Vorteil davon, ohne etwas
zu bezahlen zu haben.« Je muž plný ctižádosti a pýchy, ale také ducha
a praktického smyslu, kterým dovede vyčkati pravého okamžiku. Jde
závratnou cestou, na kterou strhne i císaře, a když ten mu nemůže
stačiti, jde jí sám. Jeho štěstí činí jej pověrčivým, ale hvězdám činí ve
svém výkladu nasili^ vysmívá se jim dokonce, věře jen ve své štěstí.
Opovážlivost, závratná vzpupnost jest jeho vůdcem. A na výši závratné
stihne jej smrt.
Drama mělo představovat! boj povýšence (Emporkömmling) se
vznešenými a císařem. Valdštejnův duch, jeho vůle a energie stane se
tragickou tou vzpupností, která se neumí uskromniti. »Er kann sich
nicht bescheiden.« On by tomu sice chtěl, ale jeho pýcha přemůže lví
silou tuto snahu a vzbuzuje v něm bezohlednost tím větší. Blaho lidu
mu není ničím, tak jako se směje vší positivní víře. Musíme vůbec míti
pocit, že Valdštejn pád svůj zavinil, že jeho pád je spravedlivý osud.
A přece se nám musí líbiti tím, čím ten osud na sebe přivolá. *lhr
habt mich nicht gestürzt, ich selbst.*
Kus měl pocíti exposicí, která zpravuje o činech Maxm. Bavorského
a jeho moci nově nabyté od bitvy bělohorské až ke zvěsti, že se očekává
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útok Kristiána Dánského. Maxmilián učinil císaře velikým, císaře tíží
kurfiřtova převaha, x) an vidí, že osudy Némecka čím dále tím více
spočívají v rukou jeho. To vycítí Valdštejn z přirozené povahy lidské.
Když se ohlíží po pomoci, Valdštejn mu ji nabídne. Jeho démoničnost
císaře získá. Ctižádostivostí vlastní povzbudí ctižádost císařovu, jejž hledí
od Bavor a knížat isolovati. Nastává duševní zápas mezi Maxmiliánem
a Valdštejnem: »Ein Kampf des Spiritus Wallensteins mit dem des Max
um das Übergewicht auf den Geist des Kaisers.« Valdštejnovi protiv
níci chopí se toho, co učinil pro císaře a pro sebe, co bylo proti ústavě
a lidské spravedlnosti, a jejich nenávist a strach před mocí ještě větší,
již by Valdštejn mohl císaři zjednat! na úkor jejich a říše, vymůže
jeho sesazení. Zvítězil duch Maxmiliánův, duch věrnosti a povinnosti nad
duchem libovůle.
Valdštejn však ví, že opět stoupne, a od té chvíle stane se tou
temnou postavou, která svou pomstychtivost nechává hladověti. Když ho
císař opět potřebuje proti Švédům, a Valdštejn vidí jeho nesnáz, nepo
volí, až dosáhne svých podmínek. Nemůže císaři důvěřovati od té chvíle,
kdy jej vydal jeho nepřátelům. Slouží sám sobě; počne vystupovati se
vší bezohledností. Seni jest jeho jediným důvěrníkem, se všemi ostat
ními hraje komoedii; ale ani od hvězd nesnese odporu: »Ei, mein Spi
ritus (Dämon) dominiert die Sterne, nicht umgekehrt!« Čím více jeho
motivy se skrývají a tají, tím interessantnějším se stává.
S Maxmiliánem Bavorským Valdštejn obchoduje; svou pomoc chce
mu prodati za cenu nejvyšší. Bitvu u Lützenu prodělá s horečným na
pětím. Prohraje ji, ale příčina toho nesmí se spatřovati v nadšení ne
přátel a v Gustavu Adolfovi, nýbrž ve zbabělosti vojínů, v jichž krvi
chce Valdštejn umýti svou pýchu. Když Valdštejn z Čech neodchází
a na všechny strany vyjednává, vzbudí to podezření a nedůvěru. Buttler,
jímž Valdštejn pohrdá, jej obžaluje u císaře. Ustanoveno, že má Valdštejn
býti zatčen. Ale Buttler z obavy, že by mu mohl jednou splatiti, provede
jeho zavraždění. Za to jest zatčen.
To je tak zhruba vybráno, co asi mělo tvořiti děj dramatu Ludwigova. 2) Bohaté skizzy jeho obsahují více, různé episody a řadu scén,
jež by osnovu základní stavěly v ještě jasnější světlo. Zajímavo je, že přece
také u Ludwiga měly vystoupiti dvě ženy: choť Valdštejnova a Max
miliánova, které se měly objeviti jako kontrast svých mužů, tak aby
jednání těchto tím více vyniklo. Podstatněji v děj nezasahují.
Drama Ludwigovo mělo tedy býti dramatem vzpupnosti, opovážli
vosti a pýchy, která směle, energicky a bez reflexí kvapem se vznáší
к závratné výši, až klesne pádem tím sráznějším. Veškeré konání Vald-*
štejnovo provází bezohlednost. Ve slovích »er kann sich nicht beschei•) Srv. Schiller v Dějinách třicetileté války: »Es ist klar, dass ihn (den
Kaiser) der hochfahrende Sinn des Bayern dominiert < — •) Poznamenávám
ještě, že jednou napadla Ludwigovi dokonce myšlenka cyklu: 1. Luther.
2. Johann Friedrich. 3. Moritz von Sachsen, 4. Waldstein.
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den« tkví duše dramatu; v tom také záleží tragičnost Valdštejnovy
osobnosti. Jeho energie je až démonická, není v ném nic nerozhodného
a kolísavého; ale cosi titanského je v ném, před čímž každý ustupuje.
Proto nic se nedovídáme o Valdštejnovi chorém; silný duševně i tělesné
zvedá se před námi, přetrhávaje vše, co je lidského, a vybočuje z mezí
obyčejnosti. Taková povaha ovšem dramatická jest; ale tím se Ludwig
také uchyluje od historické skutečnosti, ač ovšem mnohý jeho trefný
soud podepsal by, tuším, historik; není to Valdštejn, jak jej shledáváme
u Laube (přes to je Valdštejn Ludwigův Valdštejnovi Laubeovu bližší
nežli ovšem Schillerovu).
Těžko je ovšem říci, jakými prostředky by byl básník docílil toho,
aby se nám Valdštejnův karakter v jeho dramatě líbil. Je to tím těžší,
čím více Ludwig chtěl uvésti povahu svého Valdštejna v protivux)
s Maxmiliánem a Gustavem Adolfem: onen měl se objeviti jako miláček
svého lidu, tento měl se státi jeho mučedníkem; ale nad pádem Vald
štejnovým nikdo nemél zaplakati. Měl snad tím, že sám si přivodil svůj
pád, a že jeho osud tak cele spočíval v jeho vlastních rukou, ne vylouditi naši slzu, nýbrž vzbuditi podiv a úžas? Stále asi by nám musila
tanouti na mysli slova: »Er kann sich nicht bescheiden,« jež jsou zá
kladním motivem tragoedie. К tomu by bývalo arci třeba velikého
umění; vzpomeňme, к jakému prostředku sáhnouti viděl se nucen
Schiller, aby nám hrdinu učinil sympathickým — a to Ludwig odmítá 1
Můžeme véru litovati, že básník významu Ludwigova svého plánu ne
provedl. Z toho, co uvedeno, je patrno, jak samostatné a svérázné bylo
jeho pojetí Valdštejnovy osobnosti, a jak zajímavý a příkrý kontrast
bychom v jeho básni méli proti zidealisovanému Valdštejnu Schillerovu;
mohli jsme vedle Schillera a Laube míti o jedno básnické dílo
valdštejnské trvalé ceny aestethické více.
*

Hledali-li jsme, dospěvše к Schillerovi, pokud je snad závislý na
svých předchůdcích, namítá se nyní otázka, jak on sám působil na básně
pozdější? Řekli jsme již, že Schiller osobnost Valdštejnovu zpopularisoval,
a že jemu přísluší zásluha, sáhalo-li se к ní v poetické literatuře dále
a hojněji než dříve. To je Schillerova Valdštejna vliv nejvýznamnější.
Druhý je ten, a toho jsme se již také dotkli, že básníci pozdější
appellovali na jeho lidskost. To mélo následek, že osobnost Valdštejnova,
která se stávala také bádáním historickým čím dále zajímavější, ale také
záhadnější, ozařovala se nimbem romantiky. Také v tom spatřujeme vliv
Schillerův. Spojovala se s tím zároveň snaha, obraz Valdštejnův si doplniti*
míti obraz jeho života celý a uzavřený — nejzřejméji ta snaha je patrna
při Laubeovi a vlastné již při Herlošovi.
l) Tak jako Laube snahy Valdštejnovy uvedl v kontrast se snahami
Starschädelovými.
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V pojímání Valdštejnova charakteru a významu lze znamenati jistý
postup. Zprvu pod čerstvým dojmem události a vlivem úředního i neúřed
ního vylíčení věci líčí se Valdštejn jako vinník, jeví se ve světle rozhodně
nepříznivém. Od konce minulého století, kdy myšlenka svobody politické
i svobody myšlení dala se v boj proti absolutismu a jesuitismu, v pojímání
osobnosti Valdštejnovy znamenáme pravý opak. Schiller stojí tu takřka
na rozhraní. Po Schillerovi se plody poetické z počátku vzdalují, pak zase
přibližují pravdě historické; že by se znenáhla byly vymanily i ze všeho
romantismu, o tom nejkrásněji svědčí Otto Ludwig.

Hilarius Litoměřický.
Napsal Tomáš Kalina.

V dějinách druhé války husitské za krále Jiřího z Poděbrad ozývá
se jméno Hilaria Litoměřického na místě nikterak ne posledním. Vyšed
ze strany kališnické, stal se rozhodným stoupencem strany pod jednou,
dosáhl vysokých hodností církevních, a když spor Jiřího se stolicí papež
skou rozvinul se v těžký zápas s odbojnými poddanými i s nepřítelem
cizím, stál jednak mocí svého úřadu administrátorského, jednak úsilovnou
svou činností v popředí katolické strany v Čechách. Byl hlavou zvláště
té části její, která do značné míry zavinila, že mnohoslibná vláda Jiříkova
změnila se brzo v záhubný boj domácí i vnější. Pro tuto stranu pracoval
Hilarius doma i v cizině, slovem přímluvným i výhružným, spisy třebas
ne dokonalými, přece pro poznání pohnuté oné doby jistě důležitými.
Nejzajímavější a nejcennější z nich je právě r. 1898 tiskem vydaný
traktát к panu Janovi z Rožmberka. Na základech, které položili svými
pracemi Palacký a Tomek, je možno a nutno pracovati dále, doplniti
podrobnostmi mnohý obraz, jenž v základních rysech od nich nakreslen.
To platí také o postupu katolické reakce proti husitství, té reakce, jež
za Jiřího jeví již značnou sílu, a již v této době zastupuje právě Hilarius.
Jako o jiných tak i o něm bude třeba práce zvláštní, pro kterou vítáno
bude vydání traktátu Hilariova Zd. V. Tobolkou i úvod к němu.1)
V první části úvodu podal vydavatel hlavní životopisná data o Hilariovi. Tato data nejsou na jisto postavena všecka. Hilarius zemřel
31. prosince r. 1468, jak níže pokusím se dokázati. Dle Pěšiny2)
*) Hilaria Litoměřického Traktát к panu Janovi z Rozenberka. Vydal
Dr. Zdeněk V. Tobolka. V Praze 1898. (Histor. Archiv Č. Akademie č. 13). —
2) Pessina J., Phosphorus septicornis. Pragae 1673, p. 275. Po něm Millauer:
Sermo Hilarii Litomericensis ad senatum populumque Plznensem e codice
Ossecano. Pragae 1820 v předmluvě a Sedláček J. V., Paměti Plzenské. V Plzni
1821, 49..
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zemřel nedosáhnuv 56. roku. Narodil se tedy roku 1412. Týž rok do
staneme u všech autorů, opravíme-li jejích mylná stanovení roku smrti
Hilariovy. Vétší nesnáze jsou s věcí důležitější, s Hilariovým pobytem
v Itálii. Účelem jeho cesty bylo stejné asi dosáhnouti kněžství jako
vyššího vzdělání. Hilarius byl od Rokycany nejspíše již dříve podporován,
i lze se domýšleti, že Rokycana vypravil ho do Italie snad i na svůj
náklad. Aspoň učinil tak s druhým svým odchovancem, o něco mladším
Václavem Křižanovským.1) Jeví se v tom zřejmá snaha Rokycanova
vychovati si dobré síly pro vysoké učení Pražské, zejména pro studium
bohoslovecké.2) Ovšem místo pomocníků našel v obou svých chráněncích
potom protivníky.
Dobu pobytu Hilariova v Italii lze stanovití pouze přibližně. Dne
6. máje 1451 byl Hilarius ještě na universitě v Praze3) a r. 1453,
v době korunovace krále Ladislava, byl-již kanovníkem kapitoly Pražské,4)
tedy po návratu z Italie, kde změnil své náboženské smýšlení. Cesta do
Italie a delší pobyt v ní připravily ho к odstoupení od strany pod obojí.5)
Snad bylo mu také, chtěl-li dosáhnouti svěcení na kněze, odříci se
kalicha, jak se na kališnických žácích často žádalo. Úplně rozhodly asi
poměry v Čechách. Naděje na uznání kompaktát a stvrzení Rokycany
za arcibiskupa bylo čím dále tím méně, mnozí však z mírných kališníků
přáli si smíru s Římem. Když naděje na to mizela, přestupovali někteří
ke straně katolické, mezi nimi také Hilarius.6) К tomu přidružila se
snad (dovoleno-li souditi zde z účinku na pohnutky) také touha po
církevních hodnostech, jichž bylo mu snáze dojiti na straně římské.
Velmi brzo po návratu z Italie stal se Hilarius kanovníkem metro
politní kapituly. Vyučoval také dále na universitě, neboť r. 1455 zvolen

4 O tom více při jiné příležitosti. — 2) Tomek V. V., Dějepis města
Prahy. IX. 233 a Winter Z., Děje vysokých Škol Pražských, str. 17. — 3) Monumenta hist. univ. Prag. T. I, p. II, 43. — 4) Pessina J., Phosphorus septicornis.
Pragae 1673, 237. Pěšina jmenuje tu Hilaria v seznamu duchovních hodno
stářů přítomných korunování Ladislavovu. Zprávu o tom má z českého
rukopisného traktátu o korunovaci Ladislavově, za jehož autora považuje
M. Jana Papouška. Odtud vzal rok 1453 Palacký (Dějiny IV. 1. 296 pozn. 284.)
a nepochybně také Frind (Kirchengeschichte Böhmens IV. 56.), ježto jiného
pramene neuvádí. Tento traktát jest patrně jediné svědectví pro to, že Hilarius
byl r. 1453. kanovníkem u sv. Víta. Jinak bylo by možno o tomto roku ne bez
důvodů pochybovati, jakož také byla pro tuto dobu Hilariova života stano
vena data jiná. — 5) Hilarius doznává to sám ve svém spise Tractatus
contra perfidiam aliquorum Bohemorum Inkunabule c. k. univ. bibl. 40 G 15
list 11 b) a 12 a): >Cumque meritis beatissime virginis Marie, patrone loci iliius,
(kolleje Rečkovyi adloca latina sese contulissemus non pecuniam extorquentes,
ut falso confingis, sed ut bonis studiis nos initiaremus, vidimus illos viros
doctissimos, omni ingenio, vita, moribus et fide prestantissimos, vidimus et
veritati locum dedimus, malentes cum universitate viam veritatis amplecti quam
cum paucis tuis bonám Bohemiam in periculo adiuvare.« — Z toho viděti
zároveň, že Hilarius byl členem kolleje Rečkovy. Viz také Voigt A., Acta
litteraria Bohemiae et Moraviae. Pragae 1783. II. 139. — 6) Frind A., Kirchen
geschichte Böhmens. IV. 56.
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byl spolu s Václavem z Vrbna za kollektora.1) To je také poslední zmínka
o Hilariové činnosti na universitě. Kdy a proč vysoké učení opustil, ne
víme. Usnesení z r. 1458 a 1459 nebyla by mu překážela meškati dále ještě
na universitě, jako nepřekážela M. Václavu Křižanovskému (po návratu
z Italie a po apostasi) ani jiným mistrům katolickým, kteří zůstali na uni
versitě do r. 1461. Zdá se však, že Hilarius opustil universitu již před
tím, ježto by se byl jistě činně súčastnil rozbrojů, které brzo po
oněch usneseních a pro ně na vysokém učení vypukly. Zpráv takových
však není.
Té doby byl Hilarius také děkanem u Všech Svatých na hradě
Pražském. Tamější kapitula měla v té době jen dva členy, děkana
a probošta. Frind jmenuje Hilaria děkanem u Všech Svatých hned
k r. 1453 neuváděje dokladu, Tomek teprve od r. 1460. Nevíme
určité, kdy se jím stal: máme však doklad, že byl jím již г. 1459.2)
Také byl Hilarius tou dobou úředníkem kanceláře královské.3) Brzo
potom dostal se v čelo církevní správy strany pod jednou. V prosinci
r. 1461 zemřel administrator arcibiskupství Pražského, Mikuláš z Krumlova,
a kapitula zvolila za administrátory Hilaria Litoměřického a druhého do
savadního administratora, Jana z Krumlova, již zvali se z počátku administratores per venerabile capitulum constituti. Dne 11. dubna 146Ł
stvrzen Hilarius od papeže. Jan z Krumlova ustupuje do pozadí, a Hi
larius vstupuje v popředí duchovenstva pod jednou v Čechách.4) Odtud
začínají se také hojnější zprávy o něm.
Jest však třeba vrátiti sc ještě к Hilariovu pobytu v Itálii. Véc
má také jinou stránku. Tobolka opakuje mínění J. Truhláře, který soudí
na základě data Frindova (že Hilarius byl r. 1453. kanovníkem Pražským),
ač za úplně jisté ho nemá, že Hilarius pobyl v Italii velmi krátce, a do
dává: Hilarius koupil v Bononii rukopis nyní kapitolní, ale v matrice
národa germánského jeho jména nečteme. Zdá se, že se v Italii jen
potuloval а к apostasii připravoval.5) Soud, myslím, příliš příkrý. I je-li
Frindovo, vlastně Pešinovo, udání správno, zbývá pro pobyt v Italii doba

г) Monumenta hist. univ. Prag T. I, p. II, 51. Kollektoři bývali voleni
zároveň s děkanem; byli dva a měli úřad asi nynějšího kvestora — s) Frind
A. IV. 56. Tomek, Dějepis města Prahy. IX. 88, 260, 348. Tanner J., Historia
civitatis Pilsnae. Rukopis Česk. Musea VIII D 11, č. 34. Privilegium krále
Jiřího městu Plzni ze dne 10. Dec. 1459. (Ad relationem domini Procopii de
Rabenstein Hilarius, decanu* omnium sanctorum Pragensium.) — á) Tomek IX.
260. jmenuje Hilaria v seznamu rozličných úředníků kanceláře královské. Berghauer J., Protomartyr poenitentiae 151. a po něm jiní nazývají Hilaria protonotářem kanceláře královské. Viz také Archiv Český XV. Č. 123. — 4) Tomek
v seznamu administrátorů pod jednou (Dějepis města Prahy IX. 325) vynechává
vůbec administraci Mikuláše a Jana z Krumlova a klade po Václavu z Krum-.
lova hned administrátory Hilaria s Janem z Krumlova, tedy oba hned r. 1460
Přidržel jsem se doloženého a tuším správnějšího mínění Frindova (Kirchengeschichte Böhmens IV. 50 až 56.) Zdá se však, že dosti četné zprávy o Mi
kulášovi z Krumlova (u Frinda i Tomka) týkají se dvou různých osob téhož
jména. — 5) Truhlář J., Počátky humanismu v Čechách. 36.
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dosti dlouhá (6. máje 1451 až říjen 1453). Že Hilariova jména nečteme
v matrice národa germánského, je ovšem pravda; přes to nelze však
pochybovati o tom, že Hilarius dosáhl v Itálii titulu doktorského. Nebylť
v Itálii sám, a protivníci byli by mu jisté vytýkali, že osobuje si takový
titul neprávem; o tom není však v kališnických pramenech nikde zmínky?)
Neupírá mu toho ani protivník z vlastní strany, Jan z Rabštejna, třebas
jím pohrdá.2) Ostatek lze si, nemýlím-li se, věc vysvétliti. takto: O Hilariovi víme ze zprávy souvéké, že se zdržoval v Padově jako studující
práva církevního.3) Zde tedy nejspíše došel stupně doktorského a ne
v Bologně, kam jen na krátko přišel.
Stejně opakuje vydavatel mínění Truhlářovo, že Hilarius nebyl
v Itálii dotknut ideami humanistickými, a zní to jako výtka.4) Je ovšem
pravda, že Hilarius nebyl humanistou, ale je spravedlivo vyložiti příčiny
toho a tím seslabiti onu výtku. Hilarius byl odchovancem poměru, jaké
tehdy v Čechách nastaly. Náboženské otázky dostaly se do popředí,
ano opanovaly na dlouho téměř výhradně mysli celého národa, kdežto
v Itálii vznikaly prvky moderního názoru hlavně tím, že mysli lhostejné
pro otázky náboženské nebo jich nenávidějící vracely se daleko zpět
к antice. V Čechách ovšem nebyla půda valné příznivá hnutí humani
stickému. Také není u nás v té době a dosti dlouho potom kromě
Jana z Rabštejna značnějšího humanisty.0) Co řečeno o celé dobé, platí
také o Hilariovi. Dotklo-li se ho v Itálii nové hnutí, ztratilo pro něj
zájem, jakmile se vrátil do Čech. Zde octl se velmi rychle v čele
strany horlivé katolické, tedy v čele náboženské reakce proti husitství.
Tu ovšem jiné snahy a jiné práce zaujaly jeho mysl více, než aby se
byl zaměstnával studiemi humanistickými. Celá jeho povaha nesla se
mnohem více к agitaci а к zápasu nežli ku klidnému studiu.
J. Truhlář cituje slova Jana z Rabštejna prohlašujícího ve svém
dialogu Hilaria vůbec za nedouka, ale uvádí výrok Rabštejnův sám na
pravou míru, že ono pohrdání tkví jednak v hrdém sebevědomí huma
nisty, jednak snad v uražené stavovské hrdosti muže, jenž nedosáhl
takového postavení, jaké mu dle rodu a vzdělání náleželo, kdežto Hi
larius, ač z rodu nízkého, došel vysokých hodností církevních.6) Nel) Rokycana napsal traktát contra doctores; míní tím Hilaria s Křižanovským. — 2) Truhlář J, Počátky humanismu v Čechách. 35. — 3) Čtemeť
v souvékém rukopisu kapituly Pražské: »Explicit solemnissima repetitio utriusque ecclesiae utilissima edita per famosiss. utr. jur. doct. dom. Jac. Sochis
de Ferraria in studio Patavino scripta ibidem per mag. Hilarium Bohémům
s. canonum scolarem completa autem in die circumcisionis dom. J. C. anno
eiusdem milles. quadring, quinquages. quarto « Viz Fr. Schulte. Diecanonistischen
Handschriften der Bibliotheken Prag. V Praze 1869. str. 113. CCLXXXIV d. —
«) Truhlář J., Počátky humanismu v Čechách 36 — 37. - 5)Truhlář J., Humanismus
a humanisté v Čechách za krále Vladislava II. 1 — 3. — ®) Truhlář J., Počátky
humanismu v Čechách. 35. Také Winter Z., Život církevní v Čechách. I, 23. Ono
místo v dialogu Jana z Rabštejna zní: »Nee probabat vester, quem vos veluti
deum colebatis, Hilarius, ignarus Pragensis decanus, jam perquam subita morte
absumptus« atd.
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doukem však Hilarius nikterak nebyl, a Rabštejnovo »ignarus Pragensis
decanus« toho ještě nedokazuje. Naopak v rámci své doby a svého
postavení byl Hilarius člověk ne nevzdělaný;!) ovládalť celou tehdejší
theologickou učenost, spisy pak jeho a listy dokazují, že byl obratným
stylistou,2) óvšem ne dle měřítka vybroušené formy humanistické.4) Po
vaha i postavení vedly však Hilaria do veřejného života, kde se uká
zalo, že dokonce nebyl »ignarus«. Hilarius věděl, co chce, zápas totiž
se stranou husitskou, а к tomu se připravil dobře a v té věci prokázal
své straně služby velmi značné. Byl to obratný politik, jenž vedle duchov
ních zbraní neváhal připojiti se ke šlechtě králi Jiřímu nepřátelské a užiti
jejích sobeckých zámyslů ve prospěch své myšlénky, sám ovšem konaje
podobnou službu šlechtě.4) Nebyl tedy Hilarius nedouk s malými vědo
mostmi a slepou horlivostí, nýbrž velmi činný a obratný náčelník strany,
bojující za ni všemi zbraněmi, kterých mu podávala jeho doba. To
třeba uznati; jiná je ovšem otázka, lze-li s těmi zbraněmi a s celou
Hilariovou činností souhlasiti.5)
Důležitá je pro poznání Hilaria zvláště ona velká disputace hlavně
Hilaria a Križanovského s Rokycanou dne 7.—12. února 1465. V ní pro
neseno mnoho žalob s obou stran i věcí osobních, ale míru nedosaženo,
ježto se obě strany, jak jinak ani nemohlo býti, octly brzo v nábožen
ských hádkách; v těch pak dojiti jednoty bylo již za tehdejších poměrů
věcí nemožnou. Vítězství přičítaly si však obě strany, i vznikla z toho
písemná polemika, jejímž výsledkem je většina Hilariových spisů. Tato
disputace je vůbec zajímavá. Viděti v ní příčiny a popudy, jež vedly
к bojům již dříve, a jež přispěly také к zápasu za Jiřího. Nevystupují
v ní sice na jevo politické motivy boje za Jiřího, ale ovšem náboženské,
jež staly se oněm příčinou i záminkou. Zejména vyslovena zde nauka
o moci papežské, na níž je zbudován traktát právě vydaný.
Po disputaci nastává nejčinnější a nej důležitější doba Hilariova
života. Vydavatel traktátu snesl hlavní data o této jeho činnosti, jejímž
jedním a to zvláště důležitým plodem je právě onen traktát. V těchto
třech letech od r. 1465 —1468 setkáváme se v dějinách českých
s Hilariem často a při věcech důležitých.6} V nepřátelství к Jiřímu,

9 Frind, Kirschengeschichte Böhmens IV. 149 přičítá mu značné zásluhy
o zvelebeni kapitolní bibliotéky. — 2) Winter Z., Život církevní v Čechách.
I. 23. — 3) Palacký ocenil spisy Hilariovy takto: »Hilarius, děkan kapituly
Pražské, stal se nad jiné mocnější péra, avšak ani on nepozůstavil po sobě
plodů ducha takových, kteříž by posloužiti mohli ku poučení netoliko souvěkých
lidí, ale i potomstva.« (Palacký Fr., Dějiny. IV. 1. str. 383.). Absolutní svou
cenou, dodal bych, a není divu, vždyť jsou to většinou polemické spisy, ale
relativně, jako pramen pro tu dobu, nejsou dojista bez poučení. — 4) Truhlář J.,
Humanismus a humanisté v Čechách za krále Vladislava II. 30. — 5) Srovnej
stejně zajímavou jako správnou karakteristiku této doby a také Hilaria
u A. Denise: Konec samostatnosti české. Přeložil Dr. Jindřich Vančura.
V Praze 1893. 1. — e) Je zajímavo, že se Hilarius znal také s Janem Dlugošem,
který přišel do Prahy s polským poselstvem v říjnu 1467. Jemu píše Hilarius
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»nékdy králi českému«, setrval Hilarius a proti němu pracoval do po
slední chvíle. Máme o tom zprávu v listu hejtmana Soběslavského panu
Janovi z Rožmberka (19. září 1468), p potřebě domluviti se před vy
dáním odpovědných listů králi se Zdeňkem Konopištským i s Hilariem;
mezi jiným píše: »Protot VMti píši, aby VMt i s knězem děkanem
Pražským1) o to také mluvil, aby tak sě stalo, jakž potřeba káže.« Je
to poslední současná zpráva o Hilariovi.
Úmrtí Hilariovo udává se rozličně. Správné datum je 31. prosince
1468. O dni není třeba pochybovali, v tom je shoda. Rok 1467 je
vyloučen řadou zpráv o Hilariově činnosti téhož roku, roku 1469 také
nelze přijmouti. Kromě správného negativního důvodu, jehož se přidržel
Tobolka, že by se byly totiž nějaké zprávy o jeho činnosti zachovaly,
kdyby byl žil ještě r. 1469, rozhoduje tu positivní důvod ten, že r. 1469
byl již administratorem Hanuš z Kolovrat, pán na Zbirohu, к němuž se
byl Hilarius uchýlil na útěku z Prahy v dubnu 1467, a jenž se hned
potom stal knězem, brzo pak proboštem kapituly Pražské a po smrti
Hilariově spolu s Janem z Krumlova administratorem zprvu od kapituly
zvoleným, později pak od papeže stvrzeným. Zprávy o něm jako admini
strátoru máme ze dne 20. srpna2) a 19. listopadu 1469.3) Z toho
viděti, že správný rok je 1468.4) Ten stvrzuje také Berghauer,0) jenž
cituje membraneum breviarium bibliotéky kapitulní (f. 1.): »Anno
Domini 1468 in die S. Sylvestri obiit in Badweis Egregius Dominus
. z Plzně 21. Nov. 1467 velmi přátelský list, v němž mu také poroučí kapitulu
Pražskou a své kněžstvo. List otištěn u Pěšiny v uvedeném díle str. 274.
— J) Hilarius nejmenován výslovně ale nikoho jiného se zpráva týkati
nemůže. List otištěn v Archiva českém VII. č. 274. — 2) Frind A., Kirchen
geschichte Böhmens. IV. 71. Pěšina vypravuje mylně (Phosphorus septicornis
278.), že Hanuš z Kolovrat a Jan z Krumlova byli zvoleni od kapituly za
administrátory koncem února r. 1468, a také list, kterým to kapitula oznamuje
legátu Rudolfovi Lavantskému, je mylně datován posledního února 1468 místo
1469. (Otištěn tamtéž 279.) — 3) Palacký, Urkundliche Beiträge č. 503. —
4) Je tedy nesprávný rok u Veleslavína: Historický kalendář 1590. 635., u Pě
šiny v citovaném díle str. 275. a 610, u A. Voigta: Acta litteraria Bohemiae
et Moraviae. 11. 153., u Millauera M.: Sermo Hilarii Litomericensis ad senatum
populumque Plznensem e codice Ossecano. Pragae 1820. Předmluva, u Sed
láčka J. V.: Paměti Plzenské. V Plzni 1821. 4? a ve Výboru II. 715, již všichni
mají rok 1467, a rovněž nesprávně u JireČka: Rukověť I. 243. a u Vlčka J.:
Dějiny české literatury. I. 228, již se rozhodli pro rok 1469. Správné datum
má Jungmann: Historie literatury české, 2. vyd., v Praze 1849. 562., Palacký
Frant., Dějiny IV. 2. 467. pozn 360. a 604. pozn. 1. a Frind, Kirchengeschichte
Böhmens IV. 149, 188. Tomek V. V., Dějepis města Prahy. VII. 240. a IX
330. má rok 1468., IX. 42. a 325. rok 1469. Snad by mohlo svésti ke stano
vení roku 1469 místo ve zprávě Jana Hausnera, vyslance Chebského na sněmu
v Řezně (ddo 7 (?) března 1469. — Palacký Fr., Urkundliche Beiträge č. 463. i,
kde se mluví o Hilariově listu. Ten byl však psán již dříve, a nejspíše byl
to onen list, kterým' si Hilarius stěžoval hned 9. října 1467 biskupu Řezenskému Jindřichovi na Chebské, té doby věrné Jiřímu (Palacký Fr. tamtéž
č. 420.). Proti tomuto listu se potom vyslanec Chebský hájil. — 5) Berghauer
J. T. A., Protomartyr poenitentiae. 152.

Hilarius Litoměřický.

317

Doctor decretorum Hilarius dc Litomericz tempore belli in causis fidei
decanus Ecclesiae Pragensis et omnium Sanctorum.«
Tato zpráva zároveň udává jako místo úmrtí Hilariova Budějovice.1)
Důvody jsou pro obě místa, Budějovice i Plzeň. V Plzni bylo od r. 146*7
zase sídlo kapituly, a tam odebral se Hilarius z Matyášova tábora
u Třebíče. Pro Budějovice našel by se důvod z poslední současné
zmínky o Hilariovi shora uvedené. Snad meškal Hilarius v Budějovicích
za příčinou onoho jednání s panem Janem z Rožmberka a strávil tam
své poslední dny. Berghauer má bezpochyby i zde pravdu.2) Mínění, že
Hilarius byl otráven, je sice staré, ale nezaručené. Zpráva o tom je na
desce rukopisu v archivě kapituly Pražské G XXV, kde se čte v krátkém
přehledu děkanů Pražských: Hilarius de Lithomierzicz in Budveis mortuus
est in exilio, a v závorce přidáno: Toxicatus est ibidem. Onen přehled
děkanů složen jest r. 1483 nebo brzy potom.3) Tedy svědectví jediné
a to se strany katolické. Pěšina sám doznává, že není o tom jistého
svědectví.4) Pověst takovou lze ovšem vysvětliti postavením, činností
i náhlou smrtí Hilariovou. Také Hilariův předchůdce Václav z Krumlova
byl prý otráven dle současného zápisu v aktech kapituly Pražské.5)
V druhé kapitole svého úvodu podává vydavatel traktátu Hilariova
výčet jeho literární činnosti. Uvádí jeho spisy v chronologickém pořádku
a přidává rozličná data literárně historická. К tomu jen něco málo
bych dodal.
Č. 1. Disputace s Rokycanou byla vydána poprvé od J. Canisia
v jeho Lectiones antiquae (v Ingolštatu 1601. T. III. p. 466. sl.) ze
dvou rukopisů, celkem dosti chybně. Canisius přidal některé poznámky.
Odtud přejal disputaci i s poznámkami, jež rozmnožil, J. Basnagius
(Basnage) do svého díla Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum
(Antverpy 1725 IV. 753—775.). Z Canisiova vydání přeložil disputaci
do němčiny J. Tanner a pojal ji do svého díla: Geschichte der Helden
von Sternberg, (V Praze 1732). Připojil také několik poznámek. Čtvrté
konečně vydání je od Ad. Voigta, uvedené u Tobolky. Voigt srovnal
Canisiovo vydání s rukopisem kapitulním, napsal dosti obšírnou před
mluvu (I—XXXVI), vynechal některé poznámky předešlých vydavatelů.

x) Budějovice má též Frind v Často cit. díle na str. 70. a 188. a Tomek
v Dějepisu města Prahy VII. 240. а IX. 41—42.» 325. Pramen Frindův jest
nepochybně Berghauerovo breviarium. — 2) Není nemístno upozorniti zde
vůbec na katolickou, většinou jesuitskou naši literaturu ve st. 17. a v první
polovici 18. u nás, tuším, přece jen nedosti známou. Míním hlavně Balbina,
Pěšinu, Krugera, Tannera, Berghauera a j. Všichni všímají si velmi mnoho
dějin českých ve st. 15. Je to jakási pozdní literární reakce proti husitství,
související ovšem a vyvolaná protireformací, reakce, ale ne vždy naprosto
odmítavá. Již tím jsou jejich díla zajímavá, ale nejsou ani jinak bez ceny.
V množství nekritických, leckdy i sobě odporujících jejich zpráv lze najiti
cenné jednotlivosti. Čerpaliť mnohdy z původních, dnes neznámých nebo
nesnadno přístupných pramenů. — 3) Tomek, IX. 42. pozn. — 4) Pessina J.>
Phosphorus septicornis. 278. — 5) Frind 49.
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pridal své a otiskl zároveň s disputací list Hilariův Rokycanovi. Při
pojeny pak ještě these, jichž hájil při své doktorské dissertaci V. B.
Strahl, pod jehož jménem kniha vyšla.1) Obšírnou parafrasi celého jednání
podal Jordan, M. Das Königthwn Georgs von Podiebrad, (V Lipsku
1861) 116—126. Kromě Pěšiny, kterého vydavatel traktátu uvádí,
otiskl některá místa z disputace také O. Raynald ve svém díle Annales
ecclesiastici (v Kolíně nad Rýnem 1691.) T. XIX. str. 175 —178.
Č. 2. Tractatus contra perfidiam aliquorum Bohemorum. Také
Rokycana vypsal své hádání s Hilariem, načež mu Hilarius z usnesení
kapituly odpověděl latinským traktátem.2) Je to Tractatus contra per
fidiam. Zmiňuji se o tom, aby bylo viděti, že Hilariovo vypsání disputace
není částí literární polemiky, která vznikla po disputaci mezi oběma
stranami, nýbrž že je to referát o disputaci, stejně jako Rokycanovo vy
psání, jež však zahájilo polemiku. Tato Rokycanova akta disputace,
odpověď to na vypsání Hilariovo, to jest nejspíše onen Traktát proti
šesti řečem doktorů poběhlých, o němž se zmiňuje Jaffet (Hlas Stráž
ného, opis v Museu Česk. str. 62. a 69.), a dle něho Jungmann v Hi
storii literatury české (2. vydání r. 1849 str. 98. č. 635. b) a J ireček v Rukověti II. 164. č. 6. Dle Tannera vydán byl spis Rokycanův
česky i latině; A. Voigt, který má dosti obšírnou zprávu o traktátu
contra perfidiam, měl asi latinské sepsání Rokycanova traktátu, ježto
z něho cituje, nazývaje jej tractatus contra doctores catholicos (rozumí
se Hilarius a Křižanovský) Důvody Hilaria i Křižanovského v disputaci
spojil Rokycana v šest kusů, o nichž jedná; odtud české pojmenování
traktátu.3)
J) Voigt A. sám prohlašuje toto vydání dvakráte za své ve svém díle
Acta litteraria Bohemias et Moraviae (II. 139. a 140). Rovněž vydání při
loženého Hilariova listu Rokycanovi prohlašuje za své na str. 156. Mimo
chodem budiž poznamenáno, že Voigt v jiném svém díle: Effigies virorum
eruditorum atque artificum Bohemiae et Moraviae etc. Pars II Pragae 1775.
str. 86. přičítá totéž sepsání disputace Rokycanovi, a dle něho také Pelzl
F. M.: Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler II.
str. 104. (V Praze 1775.) R. U igar ve vydání Balbínova díla Bohemia docta
(Pragae 1778.) 157. jmenuje Voigta jako vydavatele disputace, Strahla jako
vydavatele onoho listu Hilariova Rokycanovi. Z předmluvy к listu ve vydání
samém je však patrno, že obojí vydal vydavatel týž (str. XXXVI.). M. Pelzl
napsal v Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften auf
das Jahr 1787 biografii Voigtovu a zároveň nekrolog (15—20.) a uvádí tu na
str. 19. vydání disputace mezi prácemi Voigtovými. Totéž opakuje pak Riegrův
i Ottuv Sl. Naučný, Allgemeine deutsche Biographie, Jireček v Rukověti
a Vlček J. v Dějinách české literatury I. 277. Proč se Voigt v knize samé
к vydavatelství nepřiznal, nevím. Předmluva i poznámky psány jsou se sta
noviska katolického. — *) Tanner J. Geschichte der Helden Sternberg str. 317. —
8) O těchto traktátech, Hilariovu i Rokycanovu, viz: Tanner. Geschichte der
Helden Sternberg, 317., Berghauer, Protomartyr poenitentiae 152. а 312.
A. Voigt, Acta litteraria Bohemiae et Moraviae. II. 138, 155, 163—170. —
Berghauer 312. a Voigt 155. znají jiný titul Hilariova traktátu, totiž: Tractatus
triumphalis pro sacratissima orthodoxa communione unius speciei fidelibus
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Je nesnadno sledovati další literární polemiku, zejména proto, že
neznáme dostatečné celé literární činnosti Rokycanovy. Upozorňuji jen
na toto: Jungmannova Historie literatury české (2. vydání) na str. 98.
uvádí pod číslem 635. dva traktáty Rokycanovy: a) Obvinění mistrů
Pražských Příbrama a Hilaria, jejich převrácenosti, zrady a poběhlosti
od pravdy, jakž ta obvinění jich sepsaná široká jsou (V Jaffet. hist,
bratrské list 70.) b) Traktát proti šesti řečem doktorů poběhlých.
Obšírný spis, z něhož 145 listů v Jaffet. hist, se uvádí na listě 62. Tytéž
dva traktáty jmenuje Jireček v Rukověti II. 164. Č. 6. — Jungmannovu
635 b), a č. 7. = Jungm. 635 a). K č. 6. dodává, že byl psán po
r. 1448, a že se zdá totožný s č. 7. Ale u Jaffeta na listu 70. není
jmenován určitý nějaký traktát (už spojení Hilaria s Příbramem tomu
do jisté míry nasvědčuje), a nutno č. 635 a) u Jungmanna a č. 7.
u Jirečka i s jeho domněnkou v seznamu spisů Rokycanových vynechati.1) Druhý traktát u Jaffeta se jmenuje dvakráte (nikoli v Historii,
nýbrž v Hlase Strážného f. 62. a 69.), ale o rozsahu jeho nelze z ne
určité zmínky Jaffetovy nic souditi. (Je to poznámka na okraji, která
zní: o tom obšírně píše týž Rokycan v traktátu svém proti šesti řečem
doktorů poběhlých list 345.) Určitější je jiný traktát, uvedený dle Jaffeta
(f. 71.) u Jungmanna pod č. 636: Odpis mistrů Pražských na druhý
traktát doktora Hilaria, ale autoři jsou přece jen neurčití. Jiný traktát,
uvedený u Jungmanna pod č. 631., budí, tak jak jej Jungmann uvádí,
domnění, že je snad totožný s č. 635. b). Traktát ten uvádí také Jireček
v Rukověti II. 194. č. 9., odvolávaje se na Výbor II. 733., kdež prý
je otištěn. Tam je však otištěn Rokycanův list proti Pikartóm.
Č. 6. Arcus gehennalis (Lučiště pekelné). Na tento traktát dostalo
se Hilariovi dvojí odpovědi, jedné od Rokycany, druhé od Martina
Lupáče.2)
Ć. 12. Zde vypočítávají se listy Hilariovy. Dodávám, že některé
z nich uveřejnil Palacký v Urkundliche Beiträge č. 282. (úřední rozkaz
všem kněžím, dostaviti se do Prahy к 16. září 1462), č. 415., 420.
a 456. (registrován list Hilariův Rudolfovi, biskupu Vratislavskému, dle
Klosse). Tomek v Dějepisu Prahy IX. 153. pozn. 2. zmiňuje se o jiném
dopise Hilariově к témuž Rudolfu Lavantskému z r. 1466 (v Cancellaria
Georgii regis 212.) a Balbin (Bohemia docta ed. R. Ungar Pragae
1778, 162.) o Hilariovu listu к rektoru university v Lipsku; Tanner
konečně otiskl v často cit. svém díle na str. 327—328 list Hilariův
faráři v Budějovicích (přeložený do němčiny).
populis per doctores ecclesiae Pragensis contra tractatum adversariorum
ecclesiae dei editus. — *) Dle Šafaříkova připomenutí к opisu Jaffetova díla
Hlas Strážného nečerpal Jungmann přímo z Jaffeta, nýbrž poslal mu seznam
českých spisů v tomto rukopise jmenovaných (z originálu) Boček (jehož
se Jungmann také dovolává). — *) Jaffet: Hlas Strážného f. 71. a 72. (mluví
Šíře o Lučišti pekelném); Jungmann, Historie literatury české, 2. vydání. 98.
č. 637. a 638. Jireček, Rukověť I. 479, II. 194. č. 10. Vlček J., Dějiny české
literatury 220.
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Upozorňuji ještě, že Berghauer má v cit. díle str. 102—105
kapitolu: Series archiepiscoporum pragensium e codice manu Hilarii,
decani pragensis, exarato f. 456. Je to stručný přehled arcibiskupů
Pražských do husitské války. Na konci praví Berghauer: Hactenus MS.
codex Hilarii decani, qui vulgo dicitur: Registrum fundationum et altarium
ecclesiae pragensis. Totéž uvádí v seznamu Hilariových spisů A. Voigt,
Acta litteraria Bohemiae et Moraviae II. 154. Avšak až do volby třetího
arcibiskupa Pražského je to dílo neznámého autora asi z konce 14. st.
Jeho celkem stručný přehled biskupů i arcibiskupů Pražských přepsal
Hilarius a doplnil až do husitské války.1) Sepsání neznámého autora,
series episcoporum pragensium, otiskl Gelasius Dobner ve svých: Monumenta historica Boemiae. T. III. 37 — 42. Pod čarou uvádí četná různočtení z rukopisu kapitulního (Hilariova), jehož doplňku však neotiskuje.
Zbývá pronésti přání, aby byly vydány ostatní dosud netištěné
spisy Hilariovy, listy i také akta jeho úřadování (kteréžto přání šíří se
přirozeně na administrátory všechny). Pro monografii o Hilariovi byl by
tím dán pevný podklad.
V třetí části svého úvodu popisuje vydavatel stručné rukopis vy
daného traktátu a přidává několik poznámek o svém vydání. Diplomatické
vydání, je-li dobré, nebude nevhod filologovi; pro historika mohla by
potřeba diplomatického vydání českého rukopisu z druhé polovice 15. st.
býti sporná.
К traktátu samému dodávám jen několik poznámek, nemíně se
pouštěti do jeho rozboru ani do kritiky edice. Hilariovi záleželo na
mocném, ale dlouho váhajícím katolickém pánu Janovi z Rožmberka.
Jednak o své újmě, jedna na popud z Říma snažil se všemožně pohnouti
jej к odstoupení od Jiřího, domluvou, prosbou i hrozbou církevními
tresty.2) Jedním z těchto prostředků byl také právě uveřejněný spis. Po
rozsudku papežově 26. pros, změnila katolická strana ráz svého odboje
proti Jiřímu, kladouc důraz na papežův výrok jako oprávněný a pro
katolíky závazný. Na tom základě zbudoval Hilarius svůj dosti obšírný
traktát. Chce dokázati, že papež má moc к takovému rozsudku, odsouzení
Jiřího že je správno, a poddaní jeho že nejsou mu povinni poslušností.
To dokazuje v devíti rozdílech, jichž obsah podal podrobně vydavatel
na konci traktátu. Je to rozbor sporu krále Jiřího se stolicí papežskou
a zároveň apologie této i celé katolické strany o Čechách. Dvě jsou
strany, papež a Jiří; o první ozývá se tu věta: summum jus est pontifex
summus a: menší jest koncil papeže; o králi soudí Hilarius, že všecky
*) Dobner G., Monumenta historica Boemiae. Pragae 1774. T. III. 29. Je
to také doklad proti Rabštejnovu »ignarus Pragensis decanus«. Hilarius znal
historii a čerpal z ní rád doklady ve svých řečech i spisech. Srv. traktát
к Janovi z Rozenberka 17-21. a v disputaci s Rokycanou první Hilariovu
řeč (3—11.), ve které jde až к sv. Cyrillu a Methoději, podávaje v několika
větách takořka církevní dějiny české do své doby. — 2) Archiv Český VI.
č. 5., 6., III. 274—275.

321

Drobnější články.

jeho kroky po rozsudku plně odůvodněném jsou neoprávněny, a končí
napomenutím všech Čechů, aby odpadli od Jiřího a zvolili si jiného
panovníka, věrného křesťana a dobrého vladaře, schopného zavésti v zemi
jednotu. Celkem totéž příkré stanovisko, jež zastupuje v dialogu Jana
z Rabštejna Zdeněk ze Šternberka. Srovnání obou těchto spisů vtírá se
samo. Jím lépe se osvětlí přehnaná, do jisté míry neupřímná a plně
nevlastenecká horlivost a příkrost jedné části katolíků, zastoupené Hilariem
a Zdeňkem Konopištským, proti bystrému rozeznání poměrů v Čechách,
proti mírnosti a vlastenectví spisovatele dialogu. U Hilaria ještě kvetoucí
středověk, u Jana z Rabštejna názory přímo moderní, ač zastírané. J)
Také formou vyniká Rabštejnův dialog ovšem daleko nad Hilariův
traktát. Nicméně cennými prameny jsou oba.

drobnější články.
6. Mikuláš z Horažďovic, kancléř královny Elišky, a Mikuláš
Hostislavův z Horažďovic, kaplan krále Karla IV. V Tadrových »Kan
celářích a písařích v zemích Českých« na str. 77. se mluví o Mikuláši
z Horažďovic (de Harawicz), písaři a kancléři královny Alžběty; a tu
čteme: »R. 1330 jmenuje se »cancellarius regine Elisabeth« [Reg. III.
673], r. 1349 pak kanovníkem Pražským [Tomek V. 122].« К tomu
patří poznámka: >R. 1360 jmenuje se Nicolaus de Harawicz kanovníkem
v Lubeku a co takový jedním ze tří komisařů к volbě nového biskupa
Lubeckého v Praze přítomných [Formulář Přimdův]. Byl-li to náš Mi
kuláš z Horažďovic, nechceme ovšem tvrditi.«
O tom, jak se věc má s tím Mikulášem de Harawicz v poznámce,
nechci se tuto šířiti, poněvadž nemám po ruce materiálu ke kontrolle
potřebného. Co se však týče Mikuláše, o němž řeč je nad čarou, má
se věc takto: Mikuláš, kancléř královnin a farář ve Zbečně, připomíná
se skutečně r. 1330. 2) Z listiny, kterou ve výtahu podává Tadra
v »Kancelářích« str. 191 pozn. 3., vysvítá, že tento Mikuláš byl z Ho
ražďovic, klerik Pražské dioecese, a farář v Přibyslavicích, dioec. Olo
moucké. Později dal se vysvětiti na kněze, vyměnil faru v Přibyslavicích
za faru ve Zbečně, dostal kanonikát s praebendou v Boleslavi a kanonikáty s expektancí praebendy na Vyšehradě a na Mělníce. Poněvadž se
x) Truhlář J., Humanismus a humanisté v Čechách za krále Vladislava II.
33—34. Truhlář upozorňuje na protivu mezi Dialogem Jana z Rabštejna a
Hilariovým traktátem Contra perfídiam aliquorum Bohemorum. Ještě bližší je
srovnání s traktátem к Janovi z Rozenberka. — 2) RBM. III. n. 1722.
č. č. H. v.
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před tím dopustil skutku, který se vykládal za falšování jakéhosi papež
ského privilegia pro kostel v Přibyslavicích, obdržel na prosbu královny
Elišky dne 13. října 1329 potřebnou dispensaci. V této listině se jme
nuje notářem královny Elišky.
Dne 22. června 1343 sepsal svoji závět, jejímž vykonavatelem usta
novil bratra svého Damiana, mnicha kláštera Plasského. V této zá
věti jmenuje se farářem ve Zbečně a kanovníkem Boleslavským, i) Zdá
se, že brzy po tom zemřel. Jisto jest, že se nejmenuje 1349 kanovníkem
Pražským, jak tvrdí Tadra, dokládaje se Tomkem. Neboť Mikuláš z Horaždějovic, kterého Tomek V. 122 jako kanovníka Pražského uvádí k r.
1349, je osoba zcela jiná, jejíž správné jméno je Mikuláš Hostislavův
z Horažďovic.
Mikuláš Hostislavův z Horažďovic, »kněz Pražské dioecese«, přinesl
r. 1344 arcibiskupu Arnoštovi z Avignonu pallium. Patrně neměl ten
kráte ještě žádného benefícia, sice by se mu byl dával při té příleži
tosti jiný, náležitý titul, místo názvu »kněz«.2) R. 1346 6./5. dostal
kanovnictví kostela Pražského s expektancí praebendy; mimo to měl
tenkráte jenom kanonikát s praebendou a oboediencí u sv. Jiljí v Praze.3)
Z toho je patrno, že Mikuláš Hostislavův z Horažďovic v letech 1344
a následujících byl vlastně teprve na počátku své dráhy, kdežto onen
Mikuláš, kancléř královny Elišky, dlouholetý farář ve Zbečně a kanovník
Boleslavský atd., ji r. 1343 končil.
Mikuláš Hostislavův z Horažďovic pocházel z urozené rodiny [Ni
colaus natus nobilis viri Hostislai de Horauitz), byl kaplanem krále
Karla IV., dostal r. 1348 19./5. faru v Modřících, dioec. Olomoucké,4)
stal se později děkanem Litoměřickým a obdržel r. 1351 12./2. praebendu
kostela Pražského, uprázdněnou smrtí Tama Pfluga.5) Fary ve Zbečně
a kanonikátu Boleslavského nikdy neměl.
Nemůže tedy býti nejmenší pochybnosti, že Mikuláš z Horažďovic,
kancléř královny Elišky, a Mikuláš Hostislavův z Horažďovic, kaplan
krále Karla IV., jsou dvě stářím i sociálním postavením od sebe úplně
rozdílné osoby.
Lad. Klicman.
7. Mistr Ladislav z Vilémova a Radslav Oldřichův, vychovatel Ště
pána, bratra krále Uherského Ludvíka — jsou jedna a táž osoba: mistr
Ladislav Oldřichů v z Vilémova. V Kulturních stycích Čech na str. 123
praví Tadra: »Dne 25. ledna 1347 přimlouvala se královna Eliška uherská
u papeže za mistra Ladislava z Vilémova z Pražské dioecese, informátora
syna svého králevice6) Štěpána, aby obdržel proboštství Kaločské, což

*) RBM. IV. n. 1283. — 3) RBM. IV. n. 1429. — 3) Opis z archivu Vati
kánského; bude vydán v Mon. Boh. Vat. I. jako číslo 643. — 4) Opisy z archivu
Vatikánského; budou vydány v Mon. Boh. Vat. I. jako č. 986 a 987. — 5) Opis
z archivu Vatik.; bude vydán v Mon. Boh. Vat. I. jako č. 1323. — 6) Štěpán,
vévoda Slavonský, o němž tuto je řeč, nemůže jakožto mladší bratr krále
Uherského Ludvika nazván býti králevicem, poněvadž podle dnešního zvyku
se tento titul vyhrazuje pro následníky trůnu.
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se skutečně stalo [k supplice její připsáno v kanceláři papežské oby
čejné »fiat«]. Dne 12. června 1353 jmenuje se Radslav Oldřichův
z Pražské dioecese, kanovník Ostřihomský, Rábský a Varadínský, před
tím vychovatel Štěpána, bratra krále Uherského Ludvíka [Radislaus Ul
rici de Pragensi dioecesi oriundus, Stephani ducis Sclavoniae, fratris Ludovici regis Ungariae, in primitivis scienciis olim magister.]. К tomu
jako doklad uvádějí se v pozn. 3.: »Listy archivu Vatikánského.«
Avšak podle těchto listů archivu Vatikánského1) má se věc pod
statně jinak.
Dne 7. května 1343 udělil papež Ladislavovi^ kleriku Pražské dioe
cese a vychovateli vévody Štěpána, bratra krále Uherského Ludvíka, na
prosbu Ludvíkovu provisi na kanonikát kostela Varadínského s expektancí praebendy. Z této listiny 2) dozvídáme se, že onen Ladislav měl
mimo to ještě kanonikát a praebendu kostela Rábského a faru v Keresztenyszigetu v Sedmihradsku. 3) Fara ta, jak se z pozdější listiny do
zvídáme, byla mu udělena od biskupa [patrné Sedmihradského], ale
z neznámých nám příčin nemohl se Ladislav dlouho v její držení dostati; aspoň ještě 25. ledna 1347 byl pánem jejím toliko na pergameně. 4)
Někdy na konci roku 1346 vstoupil Jakub, probošt Báčský, takto
veliký kumulátor benefícií čili mnohoobročník, do řádu sv. Pavla, prvního
poustevníka. Professí jeho měly se uprázdniti: proboštství kostela Báčského spojeného s Kaločským, jakož i kanonikaty s praebendami kostelů
Báčského, Titelského [v Kaločské dioecesi], Záhřebského a Pětikostelského. Královna Uherská Ažběta prosila papeže, aby všechna tato
benefícia vyhradil pro ten případ mistru Ladislavu z Vilémova^ z Pražské
dioecese, učiteli vévody Štěpána, syna jejího. Klement VI. rozhodnutím
ze dne 25. ledna 1347 vyhověl žádosti její potud, že mu vyhradil pro
boštství kostela Báčského5) a kanonikáty s praebendami kostelů Báč
ského a Pětikostelského. Z příslušné suppliky královny Alžběty 6) a z listin
na jejím základě vydaných 7) dozvídáme se, že mistr Ladislav z Vilémova
měl tenkráte také ještě kanonikáty s praebendami kostelů Ostřihomského
a Rábského, kanonikáty s expektancí praebend kostelů Varadínského
a Transsilvánského, jakož i faru v Keresztenyszigetu,8) v Sedmihradsku.
*) Tímto míněny opisy z register papežských ve Vatikánském archivu
se nalézajících, v zemském archivu uložené.
Opis z archivu Vatikán
ského, bude vydán v Monumenta Bohemiae Vaticana I. jako číslo 198. —
’) Jnsula Christiana, Transsilvan, d. — *) Opis z archivu Vatikánského, bude
vydán v Mon. Boh. Vat. I. jako číslo 841. — *) >praepositura eclesiae Bachiensis, unitae Colocensi.« Tadra praví, Že Ladislav z Vilémova dostal pro
boštství Kaločské; neprávem. Kostel Báčský (hlavní město t. zv. BáČky v již
ních Uhrách) býval sídlem arcibiskupským, ale arcibiskupství to záhy spojeno
bylo s arcibiskupstvím Kaločským. Nicméně kapituly obou kostelů existovaly
i na dále samostatně vedle sebe. — •) Opis z archivu Vatikánského, bude vydán
v Mon. Boh. Vat. I. jako číslo 841. — ’) Opisy z archivu Vatikánského,
budou vydány v Mon. Boh. Vat I. jako číslo 842 a 843. — •) Insula Christiana,
Transsilvan, d.
24*
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O totožnosti toho Ladislava z Vilémova s oním Ladislavem výše
zmíněným nemůže býti tudíž nejmenší pochybnosti.
Po pěti letech pojal Ladislav^ syn Oldřichův z Vilémova^ úmysl,
vzdáti se kanonikátů a praebend kostelů Ostřihomského a Rábského,
načež dne 8. července 1352 na prosbu kardidála Viléma, titulu P. Marie
v Kosmedin, obé vyhrazeno bylo Janu Jindřichovu ze Scherffemberga,
kaplanu téhož kardinála, jakož i krále Uherského. ')
Totožnost tohoto Ladislava Oldřichova z Vilémova s Ladislavem
z Vilémova a Ladislavem výše zmíněným je rovněž nepochybná.
Právě rok na to, dne 12. června 1353, vyskytuje se podle Tadry
jiná osobnost: *Radislaus Ulrici de Pragensi dioecesi oriundus, Stephani
ducis Sclavoniae, fratris Ludovici regis Ungariae, in primitivis scienciis
olim magister«, jako kanovník Ostřihomský, Rábský a Varadínský.2)
Ladislav z Vilémova byl také synem Oldřichovým, byl také
z Pražské dioecese, byl také kanovníkem Ostřihomským, Rábským
a Varadínským. Chtěl sice v červnu r. 1352 prvních dvou kanoni
kátů se vzdáti, ale z toho nenásleduje, že se jich hned také vzdal;
takový úmysl trval často několik let, než-li byl proveden; můžeme tudíž
s dobrým svědomím za to míti, že měl oba ty kanonikáty ještě v červnu
r. 1353. Konečně byl Ladislav Oldřichův z Vilémova také vychova
telem [»instructor« 1343, »informator« 1347] téhož vévody Štěpána.
Že by byl míval dva vychovatele současně, kteří oba byli syny Oldři
chovými a pocházeli z Pražské dioecese, a jichž vlastní jména ještě к tomu
jen počáteční písmenou se lišila [Ladislaus — Radislaus], je přece к ne
uvěření.
Je tudíž patrno, že Ladislav Oldřichův z Vilémova, vychovatel vé
vody uherského Štěpána, je osoba totožná s oním »Radislavem« Oldři
chovým z Pražské dicecese, též vychovatelem téhož vévody Štěpána.
Zdali tento Ladislav Oldřichův z Vilémova nabyl titulu »magister«
na některé universitě, či měl-li jej pouze jako učitel [in primitivis scientiis olim magister], nelze s určitostí rozhodnouti, ale pravdě podobnější
zdá se mi tato druhá možnost.
Lad. KUcman.

l) Opis archivu Vatikánského, bude vydán v Mon. Boh. Vat. I. jako
číslo 1503. — ’) Opis z archivu Vatikánského, mně nepřístupný, kterého
užívám tuto pouze podle citátu Tadrova výše uvedeného.
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Jaroslav Vlček, Dějiny české literatury. Prvního dílu část prvá
od nejstarších dob až po »věk zlatý«. V Praze 1897. Nákladem Jednoty
českých filologii. Str. 428, cena 4 zl.
Čes. Čas. Hist, splácí starý dluh, zminuje-li se teprv nyní — po
dvou letech (kniha, jíž se musil — je to karakteristické — ujmouti
soukromý spolek, počala vycházeti vlastně již r. 1892) — obšírněji o knize
Vlčkové. Je to zajisté práce, jíž nutno v historické literatuře naší z let
posledních vykázati přední místo. Literární historie a filologie vůbec
nejen že je historikovi jednou z nejdůležitějších věd pomocných: literární
historik, chce-li vyložiti kulturní vývoj národa, pokud se jeví v jeho
literatuře, je vlastně a cele historikem. Dotýkám se tu mimoděk starého
sporu o poměru filologie к historii a nesnadné otázky o cílech a methodách
literární historie: v našem případě máme co činiti patrně s dílem, jež
obírá se literaturou v souvislosti s ostatním životem národním, jako
produktem a faktorem jeho a jež líčí historický její vývoj — a to je
práce po výtce historická. Plody literární jsou zajisté historickými
dokumenty prvého řádu a pro tu historii, jež nechce býti pouhým výkladem
událostí politických nebo válečných, prameny neméně důležitými než
serie úředních listin nebo než jiné prameny v užším slova smyslu: kroniky
a letopisy — a výklad jejich v udaném smyslu a směru je dílo dějepisné.
Kniha Vlčkova vskutku jest a zůstane českému historikovi nejen hlavní
pomůckou, nýbrž jí zpracována jest — a to v tomto způsobu po prvé —
jedna z nej důležitějších stránek, jeden z hlavních kusů národní historie :
dějiny duševního života českého v minulosti.
Je ovšem zásluhou Vlčkova talentu a vzdělání, že práce jeho vzrostla
к tomuto významu. Je známo, že dosavadní naše literární historie byly
velkou většinou pouhými bibliografiemi a biografiemi. Spousta dat, jmen,
názvů knih a spisů, к tomu nanejvýše udání obsahů jednotlivých prací
— to byly tak v celku naše starší literární historie. I ta práce ovšem
je názory doby, v níž vznikla, legitimována a v svém způsobu užitečná,
ano nutná; nenedostávalo se u nás také speciálních prací a studií
к dějinám literatury, částečně velmi cenných, jež zpracování jednotnému
razily cestu. Vlček však přece prvý jal se psáti u nás moderní historii
literární, objímající vývoj celkový, práci, jíž jde ne již o knihy samy
o sobě, ale o knihy, pokud jsou výrazem duševního života autora a jeho
doby, práci, jíž jde o vytčení a karakterisování idei* jež proudily
v společnosti národní a ozývaly se v literatuře, jíž jde o výklad jejich
vzniku, původu, jejich zápasů, vítězení a zanikání, jež klassifikuje a dělí
periody historie literární dle jich tendencí ideových a ne pouze dle
vnějších kriterií více méně nahodilých.
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Ku zdaru takové práce je potřebí neméně namáhavých a rozsáhlých
studií podrobných, než vynikající erudice, rozhledu a taktu; od literárního
historika pak ješté více než v jiném oboru historickém žádáme také
umělecké zpracování thematu. Ve všech těchto směrech práce Vlčkova
vytčeným požadavkům plně dostačuje, je dílem vědeckým a uměleckým
zároveň; některé její partie jsou brillantní kousky věcně i formálně.
Prvá část prvního dílu, o níž mluvíme, rozdělena je ve tři, velmi
nestejné oddíly: hlava prvá, Počátky české literatury pod panstvím
latiny, str. 1—14; hlava druhá, Rytířská romantika a reakce satirickodidaktická, str. 14—64; hlava třetí, Husitství, humanismus, bratrství,
str. 65 — 428. Pochopíme nepoměr mezi rozsahem oddílů těchto z rozdílů
mezi kulturním obsahem a významem jednotlivých period — tak na př.
i Palackému vzrostly pod rukou ve velký nepoměr к jiným částem
dějiny 15. st. — ale částečné tkví on též, jak se zdá, v nenáhlém rozvoji
a posouvání plánu práce: autor původně chtěl asi psáti >Dějiny<
stručnější, ale v třetí hlavě vzrostla mu již práce z původních rozvrhů.
To platí i o částech pokračování dalšího, pokud vyšlo po svazku,
o němž mluvíme: žádoucí úměrnost celku bude moci dáti tedy teprv druhé
zpracování, jehož se, tuším, dočkáme. První kapitoly jsou zajisté
příliš stručné, tam také nejvíce naskytuje se posuzovateli námitek, ač
již tam můžeme se podivovati duchaplným, jemně odpozorovaným lícním
dob a duševních atmosfér (srv. na př. o středověku str. 17; legendy
o sv. Kateřině str. 18), ač již tam autor, vykládaje nové směry a obliby
literární, seznamuje nás velmi instruktivně s předchozí historií jejich
v cizině, ukazuje na vzory a zřídla a takřka srovnávací methodou
zařazuje české plody sem náležející do literárního vývoje všeobecného.
Tu také již vytknouti třeba jinou vzácnou přednost knihy: souhrnné
vyložení literatury u jednotlivých kapitol. Není to pouhá bibliografie,
studená a neživá: Vlčkovy přehledy literatury jsou prosyceny poznámkami,
posudky informativními i kritisujícími a jsou dosti obšírné a přehledné,
takže samy sebou mají velkou cenu.
Na vlastní své výši stojí práce Vlčkova od 4. kapitoly druhé hlavy:
tu počíná se výklad české reformace. Neváhám — zase především ze
svého stanoviska, stanoviska historika — říci, že co tu na těch asi 150
stranách v jednotlivých kapitolách vyloženo o předchůdcích Husových,
zejména o Štítném, o reformních snahách na křesťanském západě
(str. 65 — 81 — tu bych byl jen více pozornosti žádal pro Matěje z Janova),
pak o Husovi, v kapitole čtvrté zase o husitství vůbec a o Chelčickém —
je od doby Palackého nejdůležitější prací к dějinám české reformace.
Vidíme, že autor šel všude přímo к pramenům, že se spisy a duchem
jednotlivých zástupců hnutí seznamuje nás jako dosud málo kdo před
ním, že užil s porozuměním a vhodně právě nejdůležitějších pomůcek —
vzpomínám tu zejména krásné knížky Bezoldovy Zur Geschichte desHusitenthums — vidíme klid a objektivnost výkladu a pojetí, jež tkví v auto
rově moderním vzdělání a v jeho historickém smyslu. Jeho obšírné
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přehledy literatury v těchto partiích mohou býti právě historikovi, jenž
dosud nikde nic podobného nenajde, horlivě doporučeny. A vše to platí
i o následujících kapitolách (reakce římská, humanismus a bratrství, luterství v Čechách, humanisté a prostonárodní stylisté 16. stol.), kde
historik bude vdéčen autorovi především zase za jeho pěkné výklady
o vývoji Jednoty (str. 303—307 a 369—72), o italské renaissanci (290 sq.)
a českém humanismu.
Pravil jsem, že Vlček má historický smysl. Je to talent, jehož
literární historik většího stylu prázden býti nemůže; nemá-li ho, nebude
nikdy literárním historikem. Není tím ovšem řečeno, že by »Dějiny«
Vlčkovy byly prosty všeho omylu, že by jejich výklad minulosti nevzbuzoval
někde odpor nebo nepotřeboval korrektury. Místa taková jsou, jak jsem
již podotkl, zejména v hlavě druhé, především tam, kde se praví (str. 15),
že od posledních Přemyslovců byla němčina u nás řečí »zemskou, správní,
soudní«, u české šlechty jazykem obcovacím, a pod. místo na str 29
o německé řeči domácí šlechty a intelligence za Jana Lucemburského.
To je omyl. Autor pozoruje dobře, že u nás bylo mnohem více germanisace, než by se zdálo z Dějin Palackého, spustil se Palackého a zašel
příliš daleko. Ve výkladu hnutí reformního zase jde, jak za to mám,
příliš v šlépějích Palackého — a také tu sporný punkt tkví v poměrech
a v bojích národnostních v Čechách let 1253—1420. Vinu toho čás
tečně nese Palackého pojetí věci, jež, jak jsem se jinde pokusil ukázat,
není cele správné — a dosud vlastně nemáme uspokojujícího výkladu
těchto poměrů. Germanisace počínající se u nás ve velkém rozsahu
v 13 st. zasáhla ovšem nejdřív dvůr, dvorskou šlechtu a částečně i klérus a
byla by snad zachvátila tyto stavy cele, kdyby nebyla přivedla do země ně
mecké měšťanstvo. Německé měšťanstvo v nesčetných městech a městečkách
zaplavilo celou říši (obecně rozšířené mínění, dle něhož tento proud zabral
jen pruhy pohraničné a větší města královská, je daleko pravdy), jeho
interessy hospodářské od počátku křížily se s interessy šlechty domácí,
a to bylo to, co šlechtu záhy (vzpomeňme jen let po smrti Přemysla
Otakara) postavilo proti měšťanstvu a tím proti germanisaci a co ji nám,
co nás zachránilo. Z hospodářského boje mezi městem a venkovem,
jenž byl boj šlechty, t. j. českého národa, s německými kolonisty, čerpá
svou sílu boj dvou národností v zemi, jenž táhne se celým stoletím 14.
a pak hrozně vystupuje v husitské bouři. Tyto národnostní protivy
ustupují do pozadí v Palackého líčení příčin hnutí husitského, a ustupují
do pozadí i u Vlčka. Ale bez porozumění těmto »dvojitým silám«, jak
by řekl Palacký, a jejich zápasu, není tuším porozumění dějinám českým
století 13—15.
To jest však také vše, co nutno krásné knize Vlčkově vytknouti.
У. Pekař.
Dr. J. Kvačala, Neue Beiträge zum Briefwechsel zwischen D. E.
Jablonsky und G. Ж Leibniz. Jurjev 1899 (zvi. otisk z »Učených
Zapisok Imperatorskago Jurjevskago universiteta« 1899), str. 202.
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Prof. Kvačala, jejž jeho studie o Komenském zavedly nyní к zeti
Komenského a do jisté míry dédici jeho činnosti i významu v cizině,
D. E. Jablonskému (srv. jeho »Fünfzig Jahre im preussischen Hofprediger
dienste, D. E. Jablonsky. Zvi. otisk z Acta et Commentationes Univ.
Jurjev, 1895, 1.), podává publikací touto část svých materiálů veřejnosti.
Praví sám, že studie jeho o Jablonském vedly к poznání, že význam
jeho pro dobu, v níž žil, a pro rozmanité instituce její je mnohem větší
než prve tušiti mohl a že bylo mu radostí ^moci sledováti půl století
oddané a úspěšné slovanské práce ve prospěch německé kultury*. Prof.
Kvačala nalezl v papírech Leibnizových, chovaných v Hannoveru a dosa
vadními historiky Leibnizovými cele neužitých, celou řadu nových listů
z korrespondence obou mužů z let 1698 —1716 — a ty nyní otiskuje —
jinou část svého materiálu, čerpaného především z taj. státního archivu
Berlínského a stát, archivu Poznaňského a týkajícího se činnosti
Jablonského ve prospěch uherského povstání Rákoczyho^ zpracoval
krátce v maďarském časopise Századok (1898, září), o jiné části praví,
že by vzrostla v rozsáhlou práci o poměru Jablonského к Velkopolsce,
že by obsahovala základy evangelických církevních dějin polských ve
spojení s dějinami pruské politiky let 1690—1740.
Publikace Kvačalova je doplňkem publikací listů Leibnizových
(a s mimi i Jablonského), jež vydali J. E. Kapp r. 1745 v Lipsku
a G. E. Guhrauer v letech 40tých tohoto století. Není tím vydána
korrespondence obou mužů úplně — asi polovice Leibnizových listů
chybí — ; co podává nyní Kvačala, je důležité především pro dějiny
mladé berlínské akademie a pro zásluhy Jablonského o ni (podrobné
dějiny berlínské akademie připravuje prof. A. Harnack), dále pro bližší
poznání Leibnize, filosofa i člověka, a pro jednání irenická mezi Leibnizem
a Jablonským. Snad nejzajímavější z dokladů sebraných Kvačalou je
vlastnoruční přípisek krále Fridricha Viléma к rozpočtu akademie d.
d. listopad 1714. Král škrtl summu platu určeného presidentu Leibnizovi
na 300 tol. (místo 600 tol.) a sekretáři Jablonskému z 500 tol. na 200,
nařizuje, aby ušetřené summy byly dány jím založené »Sössissiaetaet«
(t j. anatomickému divadlu, zařízenému lékařem královým), »die dar
viell nützl. ist als diese Narren-Possen. Meine Sossiätet ist vor der
Weldt und Menschen Beste, die andehrn nichts als der dollen Menschen
ihre Curieusitet. Dises ist mein Wille sonder Remonstracion«. V řadě
příloh (str. 168 — 192) připojen je ku korrespondenci i jiný, většinou
akademie se týkající materiál; obšírný úvod a rejstřík usnadňují značně
užití vydaných textů.
*
J. P.
♦

*

♦

Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung,
XX. svazek (1899), seš. 1—2. Wilhelm Sickel: Die Kaiserwahl Karls des
Grossen. — J. Huclunann, Beiträge zu Böhmens Geschichte und Geschichts
quellen. I. Studien zu Cosmas. Prof. Bachmann sděluje nejprve řadu korrektur
textových к Emlerovu vydání Kosmy, jež je příliš závislé na Kupkovi; jsou
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to hlavně jména vlastní, jichž nejstarší tvary zjišťuje Bachmann správněji
než Emler z rukopisu lipského. Na to následuje úvaha »Die böhmische
Ursage«, jež však nemnoho nového podává. Bachmann odmítaje napolo Lipperta (Die tschechische Ursage 1890) praví, že vypravování Kosmovo o Če
chovi nemá rysů individuelních, je děláno na základě známých vzorů — zbude
jen Řip. Pověsť o dívčí válce může ukazovat к době, kdy levý a pravý břeh
Vltavy osazeny byly kmeny ještě politicky nesjednocenými, znepřátelenými;
pravý břeh, Vyšehrad, zvítězil, na pravém asi břehu rozkládal se také starý
původní majetek knížecí rodiny. Tento poslední závér nestojí jistě; ostatek
o pověsti o Libuši a o Neklánu a Vlastislavu, kterak zprávy tyto jsou sto
pami postupujícího sjednocení země, jsou pověděny věci již známé. Na konec
snaží se Bachmann vyvrátiti spolehlivost zprávy Kosmovy o pokřtění Bořivoje
Methodějem — nazývá ji čistě báječnou (durchaus sagenhaft^; zajímavější
než tento pokus je jeho odmítnutí ruské legendy o sv. Václavu, jež nestačí
prý к důkazu existence slovanské liturgie v Čechách. Je prý z pozdější doby,
jak slibuje Bachmann ukázati jinde, a je na nejdůležitějším místě interpolo
vaná. Interpolována je věta o bábé Václavově Lidmile dávající hocha učiti
slovansky čisti. »Slavischer Elementarunterricht im beginnenden 10. Jahrh!«
volá Bachmann, a dovozuje hned, že je tu odpor proti místu pozdějšímu,
jež mluví o Václavově naučení se latinskému čtení a ještě jiný odpor. —
J. I^rhuer. Ein unbeachtetes Register König Friedrichs IV (III) 1440- 1442;
J. Levinson, Thomas Ebendorfers »Liber pontificum»; F. Tadra, Zur
Lebensgeschichte Johanns von Gelnhausen, Registrators der vKanžíei Kaiser
Karl's IV (jde tu o tutéž věc, o níž psal J. Čelakovský v Čas. Čes. Mus.;
srv. ČČH. v., str. 126); F. Aímčik, Das religiöse Testament К. Ferdinands I
(otiskuje sc jeho pozdní opis; list sám je projev obav, aby nezvítězilo ne
katolické náboženství a prosba к sv. p. Linhartu Harrachovi, aby bděl nad
katolictvím Maxmiliánovým). — M. Tengl, Die fuldaer Privilegienfrage. —
7- N^oak. Henricus Italicus und Henricus de Isernia (viz »Zprávy«); Caro.
Der Ungarntribut unter Heinrich I (zpráva Vidukindova o poplatku Uhrům
je v základě správná; již synoda erfurtská z Června 932, zařizujíc všeobecnou
daň z hlavy po 1 denáru jakoby к účelům církevním, jedná se zřetelem na
nastávající válku s Uhry); A SdiuUe, Zu dem Poststundenpass von 1500
(příspěvek к počátkům pravidelného poštovního spojení v říši). V obšírných
rubrikách věnovaných literatuře je od K. Uhlirze referát o nových pracích
к historii německých měst středověkých, o knize MnrLově^ Deutsche Einflüsse
etc. od S. M. Prema (posudek dělá dojem žurnalistického článku psaného
autorem nedostatečně informovaným a národnostně předpojatým — jakoby
mu nešlo o nic jiného, než najiti a ukázati, kde z Murka mluví přece slo
vanský nacionál), o knize Friedjungově, Der Kampf um die Vorherrschaft in
Deutschland 1859 — 66 rod Zwiedincka; pochvalný referát), o E. Michaelově
S. J. Geschichte des deutschen Volkes seit dem XIII. Jahrh. bis zum Aus
gang des Mittelalters I. (práce nedostatečná; poučný referát je od O. Redlicha),
o J. Sušině Zur Geschichte und Kritik der Urbarialaufzeichnungen (od
J Lechnera; práce velmi dobrá), o GoEově Čechách a Průších (od Bretholze;
referent praví, že kniha patří к těm, jež je třeba znáti německému historiku;
podává obšírně obsah a končí poznámkou, že Čtenář poznává při knize Gollově, že perioda Palackého dějepisectví, jež přes své zásluhy a svůj význam
ovšem věčně trvati nemůže, chýlí se к závěrku). S. Steinherz referuje o Hopfenově Kaiser Махт. II. und der Kompromisskatholicismus, Jar. Bidlo o Daltonových »Lasciana«, R. Thomman o J. Kaufmannově Geschischte der deutschen
Universitäten, sv. 2. Na str. 147—177 referuje B. Bretholz o periodické litera
tuře zemi Českých v L 1895—1897^ tedy o velké většině české produkce v oboru
historickém za tři léta (v tom publikace Učené Společnosti, Akademie, histo
rických časopisů českých i německých). Je pochopitelno, že při takovém po
kusu generální revue za dobu tří let musí referent býti co nejstručnějším;
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pravidlem spokojuje se také (dobrým) udáním obsahu — kde z těchto mezí
odvažuje se dál, neděje se to vždy šťastně. Co mé práce (Dějiny Valdštejn
ského spiknutí) se týče, upozorňuji referenta, že Hubrových Gesch. Oesterr.
pátý díl vyšel později než má kniha.
?. P.

Časopis společnosti přátel starožitností českých, roč VI., č. 3.—4.
zl. B. Černý, Památce dra. Em. Kováře; В Skrbek, Hora Kunětická (srv.
ČČH. V., str. f65); L. Domečka, К dějinám Zlaté stezky (list p. Černína
z r. 1573 o sporu s Prachatickými a pře Prachatických s Vilémem vév. Ba
vorským r. 1593); J. Siblík, Soustavný přehled privilegií, výsad a svobod
města Blatné; 7. Hájek, Instrukce kostelníkům a »kapelníku« v Jenišovicích
z r. 1782; F. Štědrý, Charvátec v okresu libochovském; referát o sjezdu če
ských archaeologů na Horách Kutných; Král z Dobré Vody, O středověkých
pečetech; Ant. Tomiček, Dědičné rychty na panství Polenském'a Přibyslavském r. 1636 (jeden z malých, ale důležitých příspěvků к dějinám venkova
na základě urbáře pracovaný); Jan Emler, Emigrace česká z Nymburka nad L.
v 30tileté válce (vystěhovalo se 31 soúsedů, předních a zámožných, nejvíce
do Žitavy; r. 1610 měl Nymburk 280 domů); Jar. Mančal, Obec Zálesí na
zač. tohoto století; B. Bernau, Štambuch Mirků ze Solopisk; V, Votrubec,
Výzdoby kostela sv. Vavřince ve Vys. Mýtě; J. Simák, Některé zprávy
o hospodářství panském v knížectví frýdlantském (otiskuje se instrukce
úředníkům na panství Kostském z r. 1632, dále soupis úřednictva a jeho
důchodů, čeledi robotné, dobytka na témže panství; pak seznam platů čeledi
na panství Vartemberském a Lemberském z r. 1630). Ročník, jenž věnován
je paměti stoletých narozenin Palackého, uzavřen-je podrobným ukazatelem
jmenným a věcným.

ZPRÁVY.
Velmi důležitý příspěvek к českým dějinám přinášejí Mitth. des Instituts
für oesterr. Geschichtsforschung, 1899, sešit druhý, v článku J. Nováka:
Henricus Italiens und Henricus de Isernia. Emler, jak známo, ve své »Die
Kanzlei Přemysl Ottokars II und Wenzels II« (1878), rozřešil, jak se zdálo,
definitivně spornou nebo nedosti povšimnutou otázku o dvou Italech v Če
chách v osmdesátých letech 13. stol, v ten smysl, že tu jde pouze o jednu
osobu, královského protonotáře Jindřicha z Isernie. Tím ovšem dostalo se
velikým sbírkám listin, zachovaným ve formulářích tohoto Jindřicha Vlacha,
velké ceny: byly to zajisté sbírky, přepisy nebo práce předního úředníka
královské kanceláře. Nyní ukazuje J. Novák v dotčeném článku zcela pře
svědčivě, že musíme gřece rozeznávati dva Vlachy, současně tou dobou
v Cechách žijící, oba původce formulářů, ale jen jeden z nich byl v králov
ských službách, druhý nikoliv. Karakterisuje nejprve obě formulářové sbírky,
o něž jde: formulář královského notáře Jindřicha Italika (Novák vyčítá šest
jeho rukopisů; většinou je obsah jejich vydán) a t. zv. »Codex epistolaris
Primislai Ottocari II«, t. j. formulář Jindřicha z Isernie (zachován ve Čtyřech
rkp., Částečně vydán ponejprv Dollinerěmn 1803; z krakovského rukopisu
vydal něco B. Ulanowski, dva rukopisy našel event, popsal F. Tadra) a praví
hned, že v této druhé sbírce je fikce u většiny listin samozřejmá. Na to sle
duje životopisná data obou Vlachů; prvý jmenuje se poprvé "v říjnu 1273
jako královský notář Otakarův a odtud až do smrti královy je správcem
českomoravské kanceláře a mimo to kanovníkem pražským a olomouckým
Po smrti králově byl v Praze některými pány českými přepaden, ztýrán a na
rozkaz královny Kunhuty zatčen (snad pro obvinění z velezrády); r. 1280
setkáváme se s ním ve službách města Prahy. Okolo r. 1284 byl ještě živ —
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do té doby totiž náleží patrné process jeho před králem, jímž dokázal, že
jistá listina jménem Oty Braniborského vydaná a zločiny jeho, Jindřichovy,
vyčítající, je padělána. Král zvláštním listem prohlásil Jindřicha za nevinna
a v listu tom zároveň vylíčil podrobně (formule listu králova je otištěna
v příloze) zajímavý postup soudního zkoumání pravosti sporného listu. Autor
praví, že je to prvý případ listinné kritiky ve středověku, moderním způsobem
provedené. Ale i později stěžoval si Jindřich na své nepřátele mezi šlechtou
a duchovenstvem. R. 1287 byl již asi mrtev. Mistr Jindřich z Isernie (v již.
Itálii) byl politický uprchlík, ghibellin, jenž hledal útulku v cizině, kde agitoval
proti nenáviděnému Karlovi z Anjou, od r. 1271 asi byl již v Čechách. Na
Vyšehradě založil soukromou školu logiky, grammatiky a rhetoriky. V Praze
byl do r. 1278, kdy mizí beze stopy; r. 1273 užil ho král v diplomatickém
poselství do Italie. Dále vyvrací autor kus po kuse Emlerovy důvody pro
identitu obou Vlachů. Není třeba vývody jeho reprodukovati; stačí říci, že
důkaz jeho se cele podařil; onen byl duchovní, Jindřich z Isernie laik a ženat,
máme listy tohoto onomu, Novák registruje rozhodně protiklerikálni projev
Jindřicha z Isernie, ukazuje nápadný rozdíl v stylu obou mužů atd. Autor
poznamenává, že ukáže později, že Jindřich z Isernie byl v služebném po
měru к protonotáři Jindřichovi. — Jak důležito je stanovení pravdy v těchto
věcech, patrno pouze z toho, že dílem Jindřicha z Isernie je na př. také slavný
list krále Přemysla Otakara II к polským knížatům z r. 1278. Padá prací
Novákovou list tento úplně ? Myslím, že nikoliv, a snad autor sám nás o tom
jinde poučí.
J. P.

Literatura historická v programech škol středních za rok 1898—99 nebyla
příliš četná. Jednak jubileum panovníkovo, jednak nařízení ministerské, aby
v programech otiskovány byly katalogy knihoven školních, dává nám vy
světlení toho. Ve výroční zprávě c. k. vyššího gymnasia v Táboře prof. Aug.
Sedláček otiskuje cennou studii * Klášter sv. Maří v Svatém poli*. Práce týká
se kláštera, jehož památkou posud jest ves Klášter blíže Třebechovic. Článek
Sedláčkův založen je na bohatém materiálu archivním. Jako přídavek připo
jeny jsou к článku »Paměti« dle rozličných pramenů autorem sestavené. Jdou
od r. 1126 až do r. 1598. II. výroční zpráva jub. reálky císaře a krále Fran
tiška Josefa I. v Kostelci nad Orlici přináší historické pojednání z péra prof.
Ant. Turka: * První taženi Ferdinanda I. proti Janovi Zdpolskému r. 1527
a jeho výsledek*. Práce neužívá ani všeho, co po ruce je tištěného, ani ne
přináší materiál nový, z archivů čerpaný. V deváté výroční zprávě soukromé
střední školy dívčí spolku Minervy v Praze otiskuje V. Flajšhans stať >Filo
sofická činnost Husova*. Článek skládá se z úvodu, v němž autor upozorňuje,
že Hus zrovna tak obratně vládl scholastickými pojmy jako citáty theologi
ckými, uvádí rukopisy některých kvestií Husových, a z přílohy: »Husonis
Questio de vera felicitate*. V úvodě Flajšhans příkře napadá některé pracov
níky o Husovi; v otisku kvestie je dosti chyb, na něž ukázal kustos J. Truhlář
v »Čase* (č. 33). — Krásný článek uveřejnil ve výroční zprávě zemské vyšší
reálky v Telči A. Sláma: * Rozbor legendy o blahoslavené Anežce*. Stať zabývá
se Životem bl. Anežky r. 1666 u Urbana Goliáše v Praze vytištěným. Autor
přichází к výsledku, že vydání legendy o bl. Anežce z r. 1666 je vydání
starého rukopisu českého, sepsaného nejsgíše na sklonku 14. st., nejvýše na
počátku stol. 15. Česká legenda pak v původním svém zpracování je pře
kladem latinské předlohy, lat. rkpsu asi z r. 1325. — V XXXV. roční zprávě
c. k. akad. gymnasia v Praze otiskuje prof. A. Truhlář první Část práce:
*Dům Habsbursky v oslavných skladbách humanistů českých XVI. století.*
Studie široce založená přináší mnoho zajímavého a cenné zprávy literárněhistorické. — Ve výroční zprávě obecní reálky v Lounech prof. Max Regal
pokračuje v studii K. J. Vinařický. Otištěna část II. pojednávající o působení
Vinařického na Kováni. Autor užívá spisů Vinařického i spisů o něm a korre-
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spondence Vinařického, pokud byla tato publikována. Práce Regálová je
práce pilná.
____
Zd. К Tobolka.
Jako zvi. ot sk z »Časopisu lékařů českých« r (1899) vydal dr. Ondřej
Schnttz svůj > Přehled historiografie lékařství v Cechách. Jako úvod к dě
jinám lékařství v Čechách«. Autor, jenž znám jest svými pracemi z dějin
věd lékařských, podává v této malé knířcé (63 str.) velmi instruktivní
přehled veškeré dosavadní práce české v svém oboru. Historiografie lékařství
v Čechách počíná se hned po reformách Swietenových, hlavními jmény
jsou tu J. V. Krombholz (1782—1843) a bratr J. Jungmanna, Antonín (1775
až 1854), jemuž zejména věnuje autor pozornost. Ještě více místa věno
váno prof. Jos. ryt. Hasnerovi (1819—1892), jehož práce nazývá autor
vedle Jungmannových nejvážnějším pokusem české historiografie lékařské. Ve e
větší části spisku, jež následuje, obírá se autor postupně monografiemi speci
álními, jež sem náležejí (Balbínem počínaje, a dále vychvaluje zejm hr. К.
Šternberka »Abhandlung über die Pflanzenkunde in Böhmen«); i tu jako již
prve oceňuje význam prací jednotlivých (patří sem mimo již jmenované i J.
Sv. Pressl, J. Ilg, J. J. Hyrtl, Fr. Zoubek, pak zejmv dr. V. Staněk a dr. J. Ruda
a cvšem dr. V. Weis svými »Dějinami chirurgie v Č.«). V třetí části registruje
autor práce monografické rázu životopisného, příležitostného (zde setkáváme
se s Adauktem Voigtem, M. Kalinou z Jäthensteina, V. Janovským, E. Albertem
a j.); na konec zmiňuje se o vypsáních dějin ústavů humanitních.

Příručku všeobecných dějin století devatenáctého (od r. 1814—1896)
vydal r. 1897 v Paříži prof, university pařížské Ch. Sei^uobos pod titulem
★ Histoire politique de ľ Europe contemporaine. Evolution des partis et de
formes politiques 1814—1896«. Kniha je psána lehkým slohem a podává pěkný
přehled dějin století devatenáctého. Seignobos seznamuje ku konci každé
hlavy také s literaturou. Dobré ceně knihy na újmu jest, že nepřihlíží dosti
к národům slovanským. Je to chyba, kterou vysvětluje autorova neznalost
slovanských jazyků. Dílo Seignobosovo vyšlo již doplněné v ruském překladě
a právě tiskne se v Paříži druhé vydání originálu. Český překlad připravuje
Dr. Zd. V. Tobolka.
_
Professorem rakouských dějin na universitě Vídeňské byl (na místo
uprázdněné úmrtím .4. Huberd) jmenován prof. Josef Hirn, přidělený dosud
ministerstvu vyučování.

Dne 7. srpna zemřel v Praze p. Frantisek Kohout, majetník firmy na
kladatelské a knihkupecké »Buršík a Kohout«. Pan Kohout (* 1840) náležel
к těm, kteří vlastním přičiněním domohli se vynikajícího místa ve svém oboru;
jako nakladateli náleží mu především zásluha, že obrátil zřetel svůj к naší
literatuře vědecké, a to často i v takových případech, kdy naděje v jakýkoli
užitek finanční byla vyloučena. Zemřel nedlouho po oslavě 25tiletého jubilea
svého závodu; katalog knih jím vydaných, jenž při té příležitosti vyšel, byl
nejvýmluvnějším dokladem uznání hodné činnosti jeho. Vytýkáme jen, že mezi
jinými pracemi vydalo nakladatelství Kohoutovo J. M. Černého Boj za právo,
Niederlovo Lidstvo v době předhistorické, Mádlovy Dějiny výtvarných umění,
druhé vydání Kalouskova Státního práva, Gollovy Čechy a Prusy, překlady
Denisova Konce samostatnosti České a Bobrzyňského Dějin Polsky; nyní vy
cházejí u něho již podruhé Palackého Dějiny a Palackého spisý drobné; knih
kupectví Kohoutovo také to jest, jež po zaniknutí »Sborníku Historického«
ujalo se vydávání tohoto časopisu, к němuž nejnověji připojilo »Historickou
Bibliotéku«. Posledním dílem Kohoutovým bylo založení »Obzoru literárního
a uměleckého«. — К číslu tomuto přiložilo nakladatelství podobiznu zemřelého
chefa svého.

Václav Křižanovský.
Napsal Tomáš Kalina.

Po válce husitské stála v čele církevní správy strany pod jednou
v Čechách kapitula metropolitní, určitěji řečeno administrátoři strany
pod jednou, obyčejně od ní a z ní volení a od papežů stvrzovaní.
V pohnuté době Jiřího z Poděbrad byl to Hilarius Litoměřický, jenž
bojoval vším úsilím proti Jiřímu i proti vlastní straně, pokud zůstala
králi věrna. V tomto boji ozývá se vedle jména Hilariova často ještě
jméno jiné, jméno Václava Křižanovského. Životní osudy obou mužů
jsou si až nápadně podobny, jak bude patrno z dalšího vypravování.
Význam Hilariův jest ovšem značně větší, ježto Hilarius svým postave
ním a úsilovnější činností nabyl většího vlivu na tehdejší události, jest
důležitější také pro jeho činnost literární, jež, třebas sama o sobě ne
stála vysoko, záležejíc z traktátů theologických a polemických, přece má
značnou cenu historickou. Křižanovský naproti tomu stojí v řízení katolické
strany jen vedle Hilaria, a literární jeho činnost, byla-li vůbec jaká, byla
jen skrovná; nicméně není prací zbytečnou vylíčiti, pokud lze, jeho úča
stenství v dějinách oné doby.
Ovšem pokud lze. Přičítají sice souvěké nebo aspoň blízké prameny
vedle Hilaria také Křižanovskému značný vliv a účastenství v tehdejších
neblahých událostech, je také obojí dosvědčeno nenávistí a pohrdáním,
s jakým mluví prameny kališnické vedle Hilaria také o Křižanovském,
nicméně je příliš málo zpráv o něm, aby bylo možno vypravovati po
drobněji o celém jeho životě a veškeré činnosti. Nebude lze podati více
než hlavní rysy. x)
Václav Křižanovský narodil se v moravském městečku Křižanově
(na Jihlavsku) léta 1427 nebo v první čtvrti r. 1428. *) O jeho rodině,
mládí a prvním vzdělání není zpráv. Setkáváme se s ním jako jinochem
221etým r. 1450 na vysokém učení Pražském. Dne 25. února toho roku
podrobil se zkoušce předepsané čekatelům gradu bakalářského. Ze 14
bakkalauriandů byl Křižanovský co do výsledku zkoušky sedmý. Devátý
ł) Celkové životopisy Křižanovského byly napsány dosud dva, oba
stručné a ne ve všem správné: 1. Voigt*. A. Acta litteraria Bohemiae et Moraviae. P. II. Pragae. 1783. str. 156.—160 a 2. Riegrův Slovník Naučný IV.
str. 1010. Nejvydatnější pramen pro dobu, ve které náležel к universitě (a
o té době nejvíce víme) jsou Monum. histor. universitatis Prag. —
Mon.
hist. univ. Prag. T. I. p. IL str. 56. Decanatus mag. Wenceslai de Krzizanow,
Moravi (28 anno complete). Anno Domini Jesu Cnristi 1456 currente, die
mensis Aprilis 23. ego Wenceslaus de Krzizanow, artium mag., electus fui
in decanum facultatis artium . . .
č. Č. H. v.
25
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byl Jan z Krčina. Nedlouho potom 20. dubna téhož roku 1450 dosáhl
Křižanovský také formálně stupně bakalářského. Mistrem promotorem
byl při tom M. Jiří z Meziříče. Aby dosáhl mistrovství ve svobodných
uměních, podrobil se povinné přísné zkoušce 29. ledna r. 1454, kdy
byl děkanem m. Jeroným z Prahy, rektorský pak úřad zastával známý
doktor medicíny Václav z Prachatic. Jedním ze zkoušejících mistrů byl
M. Stanislav z Velvar. Ze šesti kandidátů byl Křižanovský druhý, šestý
pak byl již zmíněný Jan z Krčina. Téhož roku 2. května, za děkanství
Jana z Častolovic, měl zároveň s dvěma jinými licenciáty (z nichž jeden
byl Jan z Krčina) promoci mistrovskou, při čemž byl promotorem zase
M. Jiří z Meziříče. Tím dosáhl Křižanovský vzdělání, jakého na tehdej
ším kusém učení Pražském, záležejícím vlastně jen z fakulty svobodných
umění, vůbec bylo možno dojiti.
Ještě téhož r. 1454 vyvolen byl Křižanovský s třemi jinými mistry
za čtvrtého examinátora při zkouškách bakalářských, které se konaly
18 — 21. září. Stejně také za třetího examinátora při zkoušce bakalářské
16. února r. 1456.
Téhož roku žádal Křižanovský 1. dubna ještě s pěti jinými novými
mistry, aby byli přijati za členy rady fakulty artistické. Žádali o to
v obyčejné schůzi fakultní, aniž by napřed bylo intimací oznámeno, že
se o tom bude ve schůzi jednati. Pro toto opomenutí rozdělili se mistři
na dvě strany. Jedni byli ochotni přijmouti mladé mistry hned, druzí
však až po příslušné intimaci. Děkan, M. Stanislav z Velvar, nechtěje
ani novým mistrům nesnází působiti, ani radu znova touto záležitostí
obtěžovati, přidal se к jedné části mistrů a rozhodl spor tak, aby ti
byli přijati, kdož přednášeli a disputovali po dvě povinná léta, druzí
pak aby se snažili potřebné dvouletí čtení a disputování doplniti. Ježto
Křižanovský dosáhl licentiam legendi již 29. ledna r. 1454, náležel mezi
ony první. Proti tomuto děkanovu rozhodnutí protestovala však část
mistrů.
Dvě neděle potom, 15. dubna 1456, měla se konati volba děkana,
zdržela se však pro zmíněnou různici mezi mistryx) a byla snesením
fakulty odložena na den 23. dubna. Den před tím, 22. dubna, byla
skončena ona různice rozhodnutím rektora, jenž svolal jmenovaného dne
radu (děkana Stanislava z Velvar, místorektora Jana z Čáslavě, dva
mistry, dva bakaláře a jednoho ze studentů), která prohlásila jednohlasně
ono přijetí nových mistrů za zákonné a platné. Toto rozhodnutí oznámil
rektor téhož dne v plné schůzi všech mistrů university. Tím rozepře
odklizena nadobro, což ukázala také volba děkana, hned nazítří konaná.
Bylť zvolen za děkana jeden z oněch mladých mistrů, 281etý M. Václav
Křižanovský, Přijal v přítomnosti rektorově povinný slib poslušnosti od

’) Křižanovský ve zprávě o své volbě Mon. L p. П. str. 56. nevypravuje
sice, jaká to byla různice, ale jest patrno, že byl to onen protest, následkem
kterého rozhodl rektor s radou celou spornou věc den před volbou děkana
22. dubna 1456.
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mistrů nyní již smířených a sám rovněž přísahou se zavázal zastávati
věrně svůj úřad. Jako všichni ostatní děkanové pokračoval také on
v pamětní knize fakulty svobodných umění,x) zaznamenávaje v ní důle
žitější události za svého úřadování. Uvedu jen některé z nich.
Dne 27. dubna 1456 byla promoce dvou licentiátů; promotorem byl
M. Jan Rokycana, jedním pak z nových dvou mistrů byl Mikuláš z Hořepníka. Dne 27. září téhož roku byli zvoleni pomocníci děkanovi, dva
kollektoři a dva dispensatoři, z nichž jeden byl M. Stanislav z Velvar.
Svrchu zmíněný Mikuláš z Hořepníka byl zároveň s třemi novými mistry
ve schůzi rady konané 1. října 1456 přijat do téže rady fakulty, ač
koliv se všichni teprve nedávno stali mistry. Přidána však к tomuto
přijetí podmínka, aby po dvě povinná léta přednášeli a disputovali.
V jiné schůzi celé fakulty, konané 4. února léta 1457, učiněno
dvoje usnesení. Předně aby děkan M. Václav Křižanovský s přidělenými
jemu examinátory požádali rektora, aby vypsal zkoušky mistrovské;
za druhé usneseno, aby se promoce bakalářské i mistrovské dály přesné
dle stanov fakulty, aby totiž promovovaní bakaláři nebo mistři přísahou
se zavazovali plniti jisté požadavky, nikoliv pouhým slibem. Tímto usne
sením mělo se zabrániti podobným různicím, jaká vznikla o něco dříve.
Léta 1456 vznikl totiž při presentaci kandidátů bakalářství 11. března
spor o to, mají-li přísahati nebo pouze slibovati. Některým mistrům
zdála se přísaha přílišným závazkem. Děkan tehdejší M. Stanislav
z Velvar a mistři s ním se srovnávající tvrdili, že stanovy fakulty
artistské žádají přísahy, jakož v nich skutečně bylo. Druzí proti tomu
odvolávali se na statuta v rektorské matrice, která dovolují oboje, pří
sahu nebo prostý slib, a žádali, aby bylo presentovaným bakalářům
volno zachovati se dle tohoto druhého znění statutu. К tomu nechtěl
však přivoliti děkan, ježto by к tomu napřed bylo třeba usnesení fa
kulty na řádné schůzi; nicméně, aby nepovstala různice ještě větší,
svolil к tomu tentokráte, dodav, že schůze všech mistrů rozhodne otázku
pro budoucnost. 3) К tomu došlo na schůzi shora zmíněné. Ale různice

■) Je to Liber decanalis facultatis philosophicae universitatis pragensis
ab anno 1367 usque ad annum 1585 vydaný v Mon. hist. univ. Prag. T. I.
p. L a p. II. Záznamy Křižanovského jsou v č. II. od str. 56.-59. V této
knize měli děkanové zaznamenávat! akta fakulty a různé jiné pamětihodné
události, ať již směřovaly к dobru nebo na ujmu fakulty; také statuta za
jejich úřadování vzniklá a schválená, jež se týkala university nebo fakulty.
Všecky své záznamy měl děkan, odevzdávaje svůj úřad, předčítati fakultě
(V. Mon. hist. univ. Prag. T. I. p. I. str. 34. č. 4., de officio decani.). Na po
čátku knihy (T. I. p. I. str 18.—25.) je seznam děkanů dle desítiletí, v němž
je jmenován ovšem také Křižanovský (str. 22.). — •) Collectores neboli receptores pecuniae facultatis (výběrčí) byli voleni ke správě jmění fakulty,
dispensatores pak udělovali spolu s děkanem povolení na soukromé lekcí
a spolu přehlíželi listy, které děkan vydával jménem fakulky. Tomek, Děje
university Pražské D. I. str. 34. a 35. a téhož Geschichte der Prager Univer
sität, str. 16. — ’) Mon. I. p. II. str. 53.—54. sed per amplius Universitas
magistrorum de isto habebit diligenter providere. (Sicut et providit, patet
25*
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tím se neskončila, ba zvětšila se ještě později vinou Křižanovského,
jak o tom bude níže vypravováno.
Jakž bylo usneseno na schůzi 4. února 1457, vyhlásil rektor
M. Stanislav z Velvar zkoušku mistrovskou, ale nedostavil se к ní žádný
kandidát. Za to ke zkoušce bakalářské 4. března r. 1457 dostavilo se
15 kandidátů, z nichž jeden, rodem Polák, byl promovován ještě za dě
kanství Křižanovského a od něho. To je také poslední záznam Křižanovského, ze dne 4. dubna r. 1457.x) Dne 16. dubna téhož roku zvolen
za děkana M. Václav z Vrbna. Za jeho děkanství presentoval V. Kři
žanovský 5. května 1457 dva čekatele stupně bakalářského. Je to zá
roveň poslední zmínka o Křižanovském v této první době jeho života.
Vedle děkanské knihy fakulty svobodných umění, z níž čerpáno
vše, co dosud bylo vypravováno, máme pro tuto a nejblíže příští dobu
života Křižanovského ještě jiný pramen; je to známé dílo Eschenloerovo
o dějinách Vratislavských v obojím zpracování, hlavně však v německém.
Eschenloer vypravuje zde tolik2): »Václav Křižanovský, také obratný
učitel (před tím mluví o Hilariovi Litoměřickém), byl v mládí kacířem
a byl od Rokycany vychován. Do 24. roku studoval v Praze a vzdělal
se tam ve svobodných uměních. Proto a pro jeho výmluvnost poslal
ho Rokycana do Vídně a do Italie studovat tam písmo svaté. К tomu
zaopatřil jej bohaté penězi, domnívaje se, nabude-li tam ještě vyššího
vzdělání, že bude jednou asi vedle něho působiti v Čechách jako mistr
strany pod obojí, a potom že on s ním jako učencem bude moci ovládati národ český. V tom mínění odcestoval také Křižanovský, ale vše
mohoucí Bůh učinil z něho poctivého učitele křesťanského. Neboť když
byl ve Vídni, v Itálii a také v Římě, aby tam spatřil přepych papeže,
kardinálů a prelátů i jejich pýchu, by je mohl dle úmyslu Rokycanova
tím snáze potom v Čechách haněti, poznal ve skutečnosti křesťanskou
pravdu a také důstojné mravy křesťanských prelátů. A když se potom
jako učený muž vrátil к Rokycanovi, nepřidržel se ho již, nýbrž stal
se ostrou metlou celého jeho kacířství, jež dovedl vždy a všude zahanbovati. Proto stal se Rokycana úhlavním jeho nepřítelem. Způsobil pak
tento doktor mnoho dobrého křesťanské straně v Čechách«.

post duo folia. Vide p. 65.) Poznámka v závorkách (p. 65 přidáno v tisku)
ukazuje na konečné rozhodnutí pře ve schůzi 27. června r. 1458» nesprávně
tuším. Universitas magistrorum rozhodla při na zmíněné již schůzi 4. února
1457. Že nicméně bylo ještě třeba 27. června 1458 к věci se vrátiti, zavinil
Křižanovský, porušiv příslušný statut, jak o tom bude vypravováno. O tom,
к čemu se zavazoval přísahou bakalář při presentaci, viz Mon. hist. univ.
Prag. T. I. p. I. str. 49.—51., č. 13, o přísaze kandidátů stupně mistrovského
tamtéž str. 58. č- 30. O dosažení gradu bakalářského i mistrovského Tomek,
Děje university Pražské D. I. str. 38.—43. a téhož Geschichte der Prager Uni
versität. Str. 17.—20. — ’) Před záznamy následujícího děkana je sice na
str. 59.—60. stručné vypravování o volbě a korunovaci Jiřího z Poděbrad,
ale zprávu tu napsal M. Jan z Prahy, nikoliv Křižanovský. — *) Petr Eschenloer’s
Geschichten der Stadt Breslau II. str. 15. Podávám překlad jeho vypravo
vání.
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Że se Křižanovský v mládí hlásil ke straně kališnické, jest patrno
také z pohrdání i z nenávisti, s jakou o něm mluví prameny strany
kališnické, nazývajíce ho zároveň s Hilariem apostatou a poběhlíkem
od víry. Že byl kališníkem ještě jako mistr na universitě, svědčí Rokycana ve svém traktátě proti Hilariovi a Křižanovskému,1) a potvrzuje
také ta okolnost, že Křižanovský byl, jak bude ukázáno, po návratu
z Italie členem kolleje u Všech Svatých, jímž se mohl státí jen před
odchodem do Italie a jako kališník, což plyne z poměru této kolleje
ke zcela kališnické kolleji Karlově. Lze tudíž přijmouti zprávu Eschenloerovu, že byl kališníkem až do své italské cesty, a v Italii že se od
kalicha odvrátil. Také Hilariovi byl pobyt v Italii příčinou a snad více
příležitostí к apostasi. V tom jeví se značná a zaručená shoda mezi
Hilariem a Křižanovským.
Než shoda ta je ještě značnější a nápadnější v druhé části zprávy
Eschenloerovy, kde vypravuje o Křižanovském to, co se dosud říkalo
o Hilariovi. Je blízká otázka, nezaměnil-li Eschenloer Hilaria s Křiža
novským ? Pro to, že Rokycana podporoval Hilaria na studiích v Praze,
uvádí se doklad jen jediný a to zase z Eschenloera. Zní pak ono místo
takto»Item pro festo purificacionis b. Mariae virginis a° d. MCCCCLXV.
pretensus rex Georgius in Praga sollemnem et maximam habuit conventionem Bohemorum populi et nobilium, coram quibus longa narratione de Wratislawiensibus posuit querelam et invocavit eorum auxilium, quod communi et unanimi voto regi fuit promissum. Astitit quidam
doctor theologiae, quern Rockiczana a juventute nutrivit et in universitate propriis expensis tenuit, ista intentione, ut sue perfidie assisteret
defensor, in contrario vero vir Celebris excrevit et sancte fidei astitit.
Hie doctor in confusionem hereticorum multa allegavit, adversus quoque
Rockiczanam probantem secta multa disseruit, ut haud parva excreverat
discordia inter illas partes, quae impediment! erit, ut voto et promissioni regi date effectum prestare non valebunt <. Potud Eschenloer. Jest
otázka, mluví-li tu skutečně o Hilariovi? Soudím, že nikoliv, nýbrž že
mínil Křižanovského. Eschenloer vypravuje zde o sněmu konaném na
začátku února r. 1465. Té doby byl již Hilarius v čele církevní správy
strany pod jednou, zastával i jiné církevní hodnosti, byl nedlouho před
tím úředníkem kanceláře královské, nejméně od r. 1463 kustodem sv.

*) Voigt, acta litteraria Bohemiae et Moraviae II. str. 138. pozn. h.
cituje z Rokycanova traktátu:------ Etsi olim in juventute, post etiam in
aetate provectiori, dum baccalarii et magistři in universitate pragensi šunt
effecti, etiam non longaeve ante hoc tempus (anno 1467) sanguinem Christi
de calice potaverunt, et super eo, dum in loca suscipiebantur collegii, se
suis juramentis sponte ad sic communicandum obligaverunt. — ’) Ser. rerum
Silesiacarum VII. B. Historia Wratislawiensis von mag. Peter Eschenloer.
Str. 104. Toto místo vykládá na Hilaria na př. Tomek, Dějepis města Prahy.
VII. str. 43. pozn. 30., a nejnověji Tobolka, Hilaria Litoměřického traktát
к panu Janovi z Rozenberka. Str. 5.
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Kříže ve Vratislavi,1) slovem mohl býti a jistě byl znám také ve Vrati
slavi. Vratislavští měli asi dobré zprávy o tomto pro ně důležitém
sněmu, a sotva byl by Eschenloer o Hilariovi užil slov: quidam doctor
theologian ježto doktor ten mluvil na sněmu (ve skutečnosti týká se
toto místo zprávy Eschenloerovy disputace, která po sněmu následovala)
proti Rokycanovi a tím nepřímo ve prospěch Vratislavských. Tím méně
dále, že Eschenloer psal svou historii později, kdy se Hilarius svou
úsilovnou činností proti Jiřímu stal známým doma i v cizině a zvláště
také ve Vratislavi, kde byl osobně na sjezdu 17. —31. prosince 1467,
tak že ho Eschenloer znal i osobně, což vše ukazuje к tomu, že Hila
rius nebyl pro Eschenloera — quidam doctor theologiae. Konečně samo
doctor theologiae ukazuje spíše na Křižanovského. Hilarius dosáhl dokto
rátu církevního práva a také se obyčejně (i sám) nazývá decretorum
doktor. Není sice nemožno, že by ho Eschenloer nazval doktorem theo
logie, ale jinde tak nečiní, nazývaje ho prostě jen doktorem. Mnohem
spíše svědčí slova quidam doctor theologiae na Křižanovského, jenž byl
doktorem theologie, a jehož působení nesahalo tak daleko jako Hilariovo,
zvláště ještě ne v této době. Že se citované místo hodí spíše na Kři
žanovského, spozoroval již Jordan a také mu tak rozuměl.2) Ježto pak
se toto místo kryje v příslušné části se shora zmíněným místem v ně
meckém zpracování díla Eschenloerova, lze právem obojí rozuměti
o Křižanovském. Zpráva německé kroniky Eschenloerovy se také
opravdu tak vykládá; citované místo z latinského zpracování rozumělo
se dosud obyčejně o Hilariovi, kdežto skutečně dotvrzuje tuším jen
zprávu německého zpracování o Křižanovském.
Tím ztrácí se ovšem jediný přímý doklad pro to, že Rokycana
podporoval Hilaria na studiích universitních. Proto však není třeba vzdáti
se toho mínění úplné. Z vlastních slov Hilariových 3) lze souditi, že jej
Rokycana vypravil na svůj náklad do Italie, i lze se tedy domnívati, že
ho také již před tím podobně jako Křižanovského podporoval. Dle vlast
ního přiznání byl Hilarius členem kolleje Rečkovy,4) nevíme ovšem,
zda-li jako student nebo jako mistr; snad i přijetí do kolleje, byl-li
tam jako student, stalo se vlivem Rokycanovým, a jevila by se i v tom
ona podpora.
Rokycana věděl, co chtěl. Postihl dobře, čeho se nedostává Praž
skému vysokému učení, totiž řádné theologické fakulty. Byl to tím zá
važnější nedostatek, čím větší byl vliv a důležitost university pro stranu
pod obojí. Nedostatek tím tíže bylo možno odstraniti, čím méně bylo
ve straně kališnické mužů, kteří by byli dosáhli nejvyššího gradu theo-

ł) Tomek IX. 331. — *) M. Jordan, Das KOnigthum Georgs von Poděbrad.
Str. 136. a zejména 210. Ovšem vztahuje Jordán zprávu Esch. o vystoupení
Křiž, mylně na sněm, místo na disputaci. — *) Tractatus contra perfidiam
aliquorum Bohemorum. Argentinae 1485. Inkunabule c. k. univ. knih. 40.
G. 15. str. 20.—21. — *) Tamtéž str. 20.
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logického. x) Dvou, tří doktorů theologie bylo potřebí, aby si Čechové
pod obojí mohli v Praze zříditi theologickou fakultu.2) Proto ujal se
Rokycana nejprve Hilaria a potom zejména velmi nadaného a zvláště
výmluvného Václava Křižanovského a vypravil je na své útraty do Italie,
aby tam dosáhli vyššího vzdělání 8) hlavně theologického. Po návratu
měli působiti na universitě směrem již naznačeným. Tím byli by ovšem
prospěli straně podobojí vůbec, neboť Rokycana, maje po boku fakultu
theologickou, byl by mohl skutečně »vládhouti lidu českému«, jak praví,
ovšem v jiném smyslu, Eschenloer na uvedeném místě. Theologická
fakulta byla by se mohla státi a nepochybně byla by se stala vhodnou
instancí ve věcech víry, jaké by zejména pro pozdější stranu pod obojí
tolik bývalo potřebí. To byl hlavní důvod cesty Hilariovy a zejména
Křižanovského do Italie. U obou lze doložiti, že měli asi v Italii zároveň
dosáhnouti svěcení na kněžství, což bylo v té době, jak známo, v Čechách
i v okolních dioecesích obtížno.
Úmysl Rokycanův se však nezdařil u Hilaria a nezdařil se stejně
o několik málo let později u Křižanovského. Oba dosáhli nejspíše
v Itálii nebo snad již cestou svěcení na kněze, oba dosáhli doktorského
stupně, Hilarius v právech církevních nejspíše v Padově, Křižanovský
v theologii na universitě Bononské, oba však se vrátili jako katolíci,
protivníci strany pod obojí vůbec a svého bývalého dobrodince Roky
cany zvláště. Tím ovšem byly zmařeny jeho úmysly, ba nastal mu boj
s nimi, který nabyl brzo jejich vysokým postavením v církevních hod
nostech a rozbouřenými otázkami politicko-náboženskými příkrosti veliké.
Zajímavý je dříve již uvedený výklad Eschenloerův. Dle úmyslu
Rokycanova měl Křižanovský spatřiti v Itálii a zejména v Římě všechnu
nádheru, přepych a bujnost tehdejšího italského kněžstva, aby mohl
proti ní tím účinněji po návratu v Čechách vystupovati. Ale Křižanovský
prý právě dobrými mravy a vůbec důstojností vyššího italského kněžstva
byl přiveden ke straně katolické, jak dodává Eschenloer. Proto ovšetn
Rokycana Křižanovského nevypravoval přes Alpy, 4) a tak, jak vypravuje
Eschenloer, Italie na Křižanovského nepůsobila. Spíše lze opakovati totéž,
co bylo řečeno již jinde o Hilariovi. Křižanovský učinil to, co Hilarius
a jiní; nemohouce se dočkati smíru s církví, ba vidouce, že je čím dále
tím méně naděje naň, zvláště že stvrzení Rokycanovy za arcibiskupa

Nelze ovšem mysliti, že by se nebyla pěstovala také theologie v tehdej
ších náboženských sporech a při významu, který universita pro stranu pod obojí
měla. Možno se domnívati, že aspoň někteří mistři fakulty artistské předná
šeli theologii, ale to nestačilo ke zřízení řádné fakulty theologické. Byli tu
nejvýše jen bakaláři theologie, nikoli však doktoři. Tomek IX str. 232. —
’) Z. Winter, Děje vys. Škol Pražských str. 17. — ’) >ut bonis studiis nos
initiaremus,« praví Hilarius v traktátu contra perfidiam aliquorum Bohemorům. — *) Zajímavo je, že tutéž příčinu apostase, kterou Eschenloer udává
u Křižanovského, uvádí Hilarius pro sebe a to skoro týmiž slovy. Pravíť ve
zmíněném již traktátu contra perfidiam aliquorum Bohemorum str. 20.—21.
(= b3b —b4a): »Cumque meritis beatissime virginis Mariae, patronae loci illius
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sotva se kdy dostaví, odříkali se kalicha.1) Jak Hilarius tak také Kři
žanovský dosáhli snad jen pod tou podmínkou svěcení na kněze, te
odřeknou se kalicha, což se, jak známo, na kališnických žácích žádávalo. Snad působil na Křižanovského také příklad Hilariův, který se
stal hned po návratu z Italie kanovníkem Pražským a snad ještě před
odchodem Křižanovského do Italie děkanem u Všech Svatých na hradě
Pražském. A tak nelze rozhodnouti, byl-li pobyt v Italii příčinou apostase Křižanovského či jen příležitostí. Pravděpodobně byl obojím.
Dobu pobytu Křižanovského v cizině lze stanovití dosti určitě.
Poslední zpráva o něm na universitě před odchodem do Italie je, jak
již bylo zmíněno, ze dne 5. května 1457, první pak po návratu z Italie
ze dne 19. prosince r. 1459. Do tohoto půltřetího léta, tedy doby dosti
dlouhé, náleží cesta Křižanovského a pobyt jeho v cizině. Blíže ovšem
nelze nic stanovití, lze však se domnívati, že větší část této doby
ztrávil v cizině, ježto bychom jinak měli zprávy o jeho působení na
universitě, před tím i potom tak hojné. Dle Eschenloera šel Křižanovský nejprve do Vídně a odtud do Italie, kde navštívil také Řím. O Bononii Eschenloer nemluví, ale víme z hlavního svého pramene, děkanské
knihy filosofické fakulty na učení Pražském, že tam dosáhl doktorátu
theologie. Sluší připomenouti ještě stran trvání pobytu Křižanovskéhov Itálii а к jeho apostasi, že překáží zde do jisté míry udání Tomkovo,
že byl Křižanovský již r. 1458 oltářníkem sv. Kateřiny a Kunhuty ve
chrámu sv. Víta,2) tedy již na straně katolické. Tím by se ovšem doba
pobytu jeho v Italii značně zkrátila.
Pravděpodobně meškal Křižanovský ještě v Italii, když se na uni
versitě stalo dvoje usnesení, z nichž jedno se ho dotýkalo přímo, druhé
pak svými následky. Dne 27. června r. 1458 svolal rektor M. Jan
z Jemnic schůzi university, na níž se mělo jednati jednak o správném znění
statutu 30., v němž bylo jedno místo porušeno, jednak o někdejším
usnesení university stran přijímání pod obojí.3) Usnesení stalo se na ní
téměř jednohlasně dvojí. Předně, že statut 30. týkající se přísahy magistrandů,4) jenž byl porušen tím, že slovo promitto bylo vymazáno a
opraveno na juro (vlastně promittet v jurabit dle znění statutu), má býti
znova uveden v původní znění. A to přes to a proto, že Křižanovský
(= kolleje Rečkovy), ad loca latina sese contulissemus, non peeuniam extorquentes, ut falso confingis, sed ut bonis studiis nos initiaremus, vidimus illos
viros doctissimos, omni ingenio, vita, moři bus et fide prestantissimos, vidimus
et veritati locum dedimus, malentes cum universitati viam veritatis amplecti
quam cum paucistuis bonám Bohemian) in periculo adiuvare«. — \ A. Frind,
Kirchengeschichte Böhmens. IV. str. 128. Frind tvrdí (str. 66. pozn. 3.), že se
Křiž, odřekl kalicha zároveň s Hil. již r. 1458, což je nesprávno. — s) Tomek
IX. str. 334. — •) »— si qui reperiuntur contradictores rationales hterae universitatis nostrae dudum editae pro communione utriusque speciei«, praví
se v intimaci, a měli se všickni mistři dostaviti sub poena non contradicendi.
Mon. hist. univ. Prag. T. I. p. II. str. 64.—65. — 4) Viz statut ten'tamtéž T. I.
p. I. str. 58. č. 30.
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jako dékan byl přepsal statut tak, aby při promocích jak bakalářských
tak mistrovských kandidáti přisahali, nevyžádav si к tomu svolení
fakulty.
Tímto usnesením se skončila různice, která se počala, jak bylo
vypravováno, již 11. března r. 1456 za dčkana Stanislava z Velvar při
presentaci kandidátů bakalářství. Podotkl jsem již tam, že dékan a
kdo s ním souhlasili, měli pravdu, že nastávající bakaláři (o mistry se
tehdy nejednalo) mají přisahati, nikoliv pouze slibovati. Jeť zřejmé ve
statutu: quae jurare debent baccalariandi.8) Zde Křižanovský ničeho
nezměnil. Ale ve statutu o čekatelích gradu mistrovského bylo původně
nikoliv jurabit, nýbrž promittet. a) Na schůzi 4. února 1457, kdy byl
děkanem Křižanovský, byla stanovena pro nastávající bakaláře i mistry
přísaha, poněvadž — tak znělo tehdy odůvodnění — je dle statutu.
Tedy slovo promittet ve statutu o slibu mistrovském bylo již před tou
schůzi změněno v jurabit, což mohl učiniti sotva kdo jiný nežli Křižanovský, jenž mél tehdy knihu v rukou.4) Učinil to však, jak již zmíněno^
bez snesení fakulty a neohlásil potom té změny při odstupování z úřadu
děkanského. Když se později změna spozorovala, vypukla znova různice,,
která měla býti již zmíněným snesením 4. února r. 1457 nadobro od
straněna, ježto starší mistři se pamatovali, že původní znění je promittet.
V nově vzniklé různici odvolal se děkan, toho času Jeroným ze Skutče,
к rektorovi, 5) a ten svolal dotčenou již schůzi 27, června 1458. Tam
usneseno zméniti jurabit v původní promittet, což uloženo děkanovi,
‘z O přísaze bakalářské tamtéž str. 49.— 51- č. 13. Ale porušení týká se
jen statutu 30. Místo zní takto: non obstante, quod mag. Wenceslaus de Krzizanow tempore sui decanatus proscripsit, promotiones baccalariandorum et
magistrandorum debere fore juxta suam glossam, videlicet jurando, ut patet
ibidem, quia talem proscriptionem fecit, non faciens convocationem contra
statutum quartum etc. Mon. hist univ. Prag. T. I. p. II. str. 65. Interpunkce
v Mon. je taková ... jurando; ut patet ibidem, quia etc. Ut patet ibidem
náležívšak tuším ku slovu suam glossam — (dle své opravy, znění, jak vidětí
tamtéž. totiž ve statutu na počátku knihy děkanské). Věta počínající se quia
talem ... závisí na non obstante, vykládajíc je. — Statut čtvrtý v Mon. hist,
univ. Prag. T. I. p. I. str. 37. č. 4. De officio decani, ustanovuje jmenovitě
také o vedení knihy fakulty svobodných umění... >etiam statuta suo tem
pore facta et approbata, sivé concernunt universitatem sive facultatem» debet
in libro consignare; ... et omnia ilia consignata tempore suae resignationis
facultati recitare«. Toho ovšem Křižanovský neučinil. — ’J Tamtéž T. I. p. I.
str. 49—51. — ’) Tamtéž T. I. p. I. str. 58. č. 30. — *) Zápis o schůzi ze
dne 27. června 1458 Mon. I. p. II. str. 65. obviňují Kř. z falšování přímo.
O této samovolné změně statutu mluví se v Mon. ještě na jiném místě, za
textem 30. statutu (T. I. p. I. str. 59—60.). Tam se však Křižanovský ne
jmenuje, praví se jen: aliquis parti uni applaudens deplanavit promittet. . .
et seripsit jurabit. Věc není ostatek zcela jasná. Samovolnost Křižanovského
by byla ovšem menší, kdyby byl statut 30. změnil teprva po schůzi konané
dne 4. února 1457. Než výklad ten sotva je možný. — •) Na tohoto děkana
vztahuje se poznámka, přidaná později ke zprávě o schůzi, na níž spor po
prvé vypukl (1. dubna 1456): decanus in dissensione mgrorum in facultate
appellavit ad mag. dnům rectorem, qui litem diremit (T. I. p. II. str. 53.).
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témuž Jeronýmu ze Skutče, jenž napsal ve statutu zase původní promittet.1) Tím vlastně odvolává snesení z r. 1457 učiněné za dekanátu
Křižanovského, a tak skončena úplně různice, jíž sice Křižanovský sám
nezačal, ale svou změnou statutu prodloužil. Ostatně celá tato různice
je dosti podivná; lze ovšem pochopiti, že fakultě záleželo na neporušeném
znění stanov, ale odpor mistrů proti slovu jurabit místo promittet a
změna Křižanovského je přece jen více méně bojem o formu, zvláště
že ve statutu o baccalariandech slovo jurare zůstalo i potom.
Mnohem důležitější bylo druhé usnesení na téže schůzi 27. června
r. 1458, jímž stanoveno, aby členové university byli přidržováni hájiti
dávného snesení university o přijímání pod obojí spůsobou, »jakož toho
žádá nejenom ono usnesení, pečetí universitní stvrzené, nýbrž také a
hlavně zákon boží a obyčej církve prvotní«.2) Tím obnovila universita
známé usnesení ze dne 1. srpna r. 1420.®) Skutek ten měl důležité
následky. Za vladařství i později za vlády Jiřího byla universita ve stavu
dosti dobrém. Počet učitelů i žáků byl proti prvním desítiletím po válce
husitské značný, a vysoké učení bylo navštěvováno také od příslušníků
strany pod jednou, ač byli ovšem vždy ve značné menšině. Avšak pouhá
volnost návštěvy jim nedostačovala. Před korunovací předložili katoličtí
páni Jiřímu své žádosti, v nichž kromě jiného žádáno úplně rovné právo
pro katolické mistry a studenty na universitě. S tím nebyla však spo
kojena převážná utrakvistická většina na vysokém učení, a také král
váhal s rozhodnutím. Výsledkem toho všeho bylo ono druhé usnesení
ze dne 27. června 1458. К tomu přistoupilo ještě snesení mistrů kolleje Karlovy, 10. prosince roku příštího 1459, že nepřijmou mezi sebe
nikoho, kdo by se nezakázal přísahou přijímati pod obojí spůsobou.
Toto usnesení mělo míti platnost statutu. Tím vyloučeni byli pro budouc
nost katolíci z kolleje Karlovy naprosto, ač jich ovšem v ní v té době
vůbec nebylo. Z university sice, pokud byli jejími členy, prvním snese
ním ještě vyloučeni nebyli, pokud uznávali platnost kompaktát. Bylo
však očekávati, že snesení setká se s odporem u katolické menšiny,
což se také stalo. V čelo pak katolických mistrů postavil se Křižanov
ský, jenž se snad asi touto dobou vrátil z Italie jako rozhodný pří
vrženec strany pod jednou.
’) Které se také ve vydání děkanské knihy v Mon. hist. univ. Prag.
T. I. p. I. str. 58. č. 30. čte; ve statutu o přísaze kandidátů bakalářství
(tamtéž 49.—51. č. 13.) čte se ovšem jurare, jakož tam nezměněně bylo od
počátku. — O celé této různici vypravuje krátce Voigt v Acta litteraria Bohemiae eUMoraviae II. str. 157. — *) Secundum conclusum est, ut membra
universitatis teneantur ad protectionem praetactae literae universitatis recomendantis communionem utriusque speciei ad vulgus, ad quod faciendum
monere nos debet non solum sigillum nostrae universitatis, sed principalitei
et maxime lex divina et praxis ecclesiae primitivae. T. I. p. II. str. 65. —
•) Usnesením tímto zavazovali se členové university hájiti čtyř artikulů praž
ských, zejména pak přijímání pod obojí spůsobou. Tomek Děj. Pr. IV. 93;
IX. 189; VI. 305.
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Dne 19. prosince 1459 žádali mistři učení Pražského a potom doktoři
university Bononské, Vácslav Křižanovský, doktor theologie, a Jan
z Krčina, doktor lékařství, aby byli přijati jako doktorové také na
zdejší universitu. Ježto pak při promoci mistrovské byli slíbili poslou
chali university a fakulty a zachovávali její statuta tehdejší i pozdější,
bylo jim předloženo nedávné usnesení university ze dne 27. června
1458, a dán jim delší čas na rozváženou, chtějí-li se к němu přiznati.
Konečná pak jejich odpověď, někdy na počátku r. 1460, zněla, že onoho
usnesení za statut neuznávají a s ním nesouhlasí.1)
To byl začátek sporu Křižanovského s universitou. Jeho souhlas
(o Krčina tu ani tolik nešlo) s usnesením university měl býti bezpo
chyby více než zkouškou. Kališnická většina věděla dobře, že Křiža
novský v ní neobstojí, a bezpochyby si toho, aby neobstál, přála. Od
padlík Křižanovský byl od ní ovšem nenáviděn. Vyloučení jeho, kterým
se jeho spor s universitou skončil, bylo asi od počátku přáním většiny.
A Křižanovský usnadnil jí splnění sám. Jeho naprostým odmítnutím usne
sení university povzbuzeni, přidali se к němu jiní katoličtí mistři, a spor
Křižanovského změnil se v zápas katolické menšiny na universitě s kališnickou většinou.
Ježto Křižanovský odmítl podrobili se usnesení university, a ostatní
katoličtí mistři s ním souhlasili, vystoupili při nejbližší příležitosti proti
Křižanovskému a jeho stoupenci Stanislavu z Velvar někteří mistři
z většiny a zabránili jim užiti mistrovského práva při determinaci baka
lářů, při zkouškách, jež byly v postu r. 1460.
Na toto jednání stěžovali si oba katoličtí mistři na valné schůzi
fakulty nedlouho před velkonocí r. 1460, na které se také o mnoho
jiných věcí jednalo, a žádali od fakulty a od děkana, aby se jim ne
bránilo vykonávat! práva i úkony mistrovské. Děkan a starší mistři jim
odpověděli přáním, aby se celá záležitost vznesla na rektora, který by
vyšetřil jejich stížnosti a svolal pro konečné rozhodnutí schůzi starších
mistrů. Tato schůze odložena až po nastávajících svátcích velkonočních, potom však к ní nepřišlo, ježto nastala roztržka mnohem větší.
Dostaloť se zatím sporu katolické menšiny s kališnickou většinou
nového podnětu, když dne 16. dubna r. 1460 zvolen za děkana M.
Václav Koranda z Plzně, horlivý kališník a známý později bojovník
proti straně katolické, zejména proti Hilariovi. Volba Korandova byla
velmi bouřlivá, ježto mistři Stanislav z Velvar, Václav z Křižanova,
Jan z Krčina, Mikuláš z Hořepníka, Valentin z Rakovic a Jiří ze St.
’) V Mon. hist. univ. Prag. T. L p. II. str. 70. je pouze: anno eodem,
quo supra, a ježto je před tím řeč o r. 1460, mohlo by se zdáti, že událost
spadá do tohoto roku. Z bližšího srovnání zpráv předcházejících i následujících
vysvítá však, že nutno klásti zde rok 1459.— Ze zprávy této je velmi pravděpodobno, že Krčin provázel Křižanovského na cestě do Itálie, že tam zároveň
s ním studoval i se vrátil. Přidržel se také Křižanovského v odporu proti
přijímání pod obojí.
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M. Pražského se jí protivili; podnět к tomu zavdal M. Jan Kravín,
který pronesl nějakou námitku. Když byl Koranda nicméně velkou vět
šinou hlasu zvolen, odepřeli mu jmenovaní mistři za hlučných i hanli
vých protestů povinný slib poslušnosti. Nazítří byla o to svolána schůze
a tu, když řečení mistři setrvali ve svém odporu, většina obrátila se
ke králi Jiřímu, odevzdávajíc mu к rozhodnutí některé sporné záležitosti,
v první řadě ono usnesení university ze dne 27. června 1458 a dále
spor o volbu Korandy na úřad děkanský. Král odložil rozhodnutí o onom
usnesení, nezrušil ho však, jak podotýká kniha děkanská, volbu Korandovu však schválil.1)
Důvody králova rozhodnutí jsou na snadé. Zrušiti usnesení ze dne
27. června 1458 bylo na pováženou, ježto za ním stála převážná vět
šina utrakvistická. Král však si přál, aby vysoké učení Pražské hovělo
oběma náboženským stranám, a proto věc odložil, což však neuspoko
jilo asi žádné strany úplně, jakož také rektorovi, jemuž to byl král
uložil, se nepodařilo odstraniti odpor jmenovaných mistrů, zejména Křižanovského, proti Korandovi. Při tom nechtěli ani své námitky proti
jeho volbě vyložiti, ani jich dokázati, ale vzpírali se nicméně po celou
dobu úřadování Korandova právům a řádům universitním, opomíjejíce
svých čtení a někteří i povinných disputací. Je z toho všeho viděti,
že neměli asi vážné námitky proti volbě Korandově, jen jeho osoba
byla jim ovšem proti mysli. Vůdce pak jejich, Křižanovský, rozšířil svůj
spor s universitou dále na jiné ještě věci.
Vypravuje se o tom až do ukončení všech různic mezi oběma
stranami vyloučením a ustoupením jedné z nich v matrice rektorské *)
tolik: Křižanovský osvědčil několikráte již zpupnost a neposlušnost vůči
rektorovi, jímž byl tehdy M. Jan z Prahy, a stejně choval se také к di
rektorům národa českého, když byl od nich při nejmenším aspoň deset
kráte požádán, aby vrátil do universitní knihovny 15 svazků, jež si
odtud vypůjčil. Mělť knihovník dle přání direktorů vykonati přehlídku
knihovny, které již po několik let před tím nebylo. Všichni mistři ode
vzdávali vypůjčené knihy, toliko Křižanovský nechtěl knih odvésti, vy
mlouvaje se závětí M. Prokopa z Plzně, z jehož knih bylo oněch 15
svazků. Řečený mistr byl odkázal totiž svou knihovnu národu českému
na universitě, splnomocniv к vykonání své závěti některé mistry, mezi
nimi také Křižanovského, jimž za to vyhradil přednost v užívání knih.
Byla to ovšem v tomto případě nesprávná i neplatná výmluva, již di-

’) Quod, ut cum ceteris pluribus regiam pervenit ad serenitatem aliis,
utputa, litera sub sigillo universitatis communionem utriusque speciei quoad
vulgus plebejum glorificante et attestante et statuto super eo erecto, suspensis,
non tarnen quomodolibet annullatis et dirutis... Mon. hist. univ. Prag. T. 1.
p. II. str. 76. — Sus/snsis Tomek v Gesch. der Prager Un. 143 vykládal jako
zastavil (vorläufig suspendirt), v Děj. Pr. IX, 191. iako rozhodnuti odložil.
Druhý výklad je při dalším průběhu věcí pravděpodobnější. — ’) Monumenta
hist univ Prag. T. 1IL p. 50. Srovn. Tomkovy Paměti kollegiátů kolleje Karlovy v ČČM. 1847.
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rektoři právem odmítli s opětovným rozkazem, aby knihy odevzdal.
Rozkázal mu totéž rektor v přítomnosti direktorů, odvolávaje se na
povinnou poslušnost, к níž se Křižanovský jako každý jiný člen univer
sity byl přísahou zavázal; jinak hrozil mu na základě své rektorské moci
vazbou. Této vyhrůžky chopil se Křižanovský a poslal, nedbaje ani slov
rektorových, přítomného svého stoupence M. Stanislava z Velvar к Hilariovi se vzkazem, že rektor chce jej, Křižanovského, uvězniti; Hilarius
pak měl se Křižanovského ujmouti u krále. Když však rektor mínil
svou vyhrůžku splniti hned, zakázav Křižanovskému odejiti, odešel Kři
žanovský přes jeho zákaz, prohlásiv dříve přede všemi přítomnými mistry,
že rektor nemá nad ním vůbec žádné právomoci, kdyžté jest Křižanov
ský knězem kostela Pražského. Proti tomu protestoval ihned rektor a
prohlásil, že Křižanovský přestává býti členem university, když nedbaje
své přísahy jedná proti autoritě, právům a privilegiím vysokého učení.
Nicméně nebyl tím Křižanovský ještě z university vyloučen. Stalo se to
však později, když se po opětovaném vyzvání před rektora a starší
mistry ještě jednou dostavil. Křižanovský odvolal se z rozhodnutí rekto
rova jinam a to ku kapitule Pražské, kde byl již tehdy v popředí Hi
larius, kanovník u sv. Víta a děkan u Všech Svatých na hradě. Hilarius
nebyl dosud administrátorem, a tudíž se zdá, že se Křižanovský odvolal
proto к Hilariovi, že zastával snad úřad někdejšího arcibiskupského
officiála, tak že na základě tohoto úřadu, ovšem pod vrchní mocí
administrátorovou, vykonával soudní moc nad kleriky.1) К němu tedy
se odvolal Křižanovský buď jako oltářník u sv. Víta, ne-li spíše jako
člen kolleje Všech Sv., ježto byl Hilarius děkanem této kusé kapituly
u Vš. Sv. na hradě, o čemž bude ještě více pověděno. Také měl Hila
rius přístup ke králi jako úředník kanceláře královské, a to tím spíše,
že nebylo ještě sporu Jiřího s kurií, jenž teprv učinil Hilaria úplným
a nesmiřitelným protivníkem jeho. Ale přes to přese všechno náležel
Křižanovský pod soudní moc rektorovu, jako každý jiný člen university,
ač Hilarius dokazoval králi, že náleží pod soudní moc kapituly.
Své odvolání oznámil Křižanovský rektorovi také listem (29. června),
ve kterém mu vyčítá, že jeho výrok je nespravedlivý, učiněný při pří
ležitosti nezávažné, neslýchané a vymyšlené; odvolává se dále, nepraví
však určitě kam. Křižanovský odvolal se sice, ale zároveň vyslovil prý
aspoň před mnohými mistry přání, aby jeho jméno bylo vymazáno
z universitní matriky, což se také stalo. Nemínil tedy zůstati na uni
versitě, anebo předvídal konec. Kdy byl Křižanovský formálně z uni-

x) Tomek v Geschichte der Prager Universität str. 144. Později neopa
kuje Tomek tohoto výkladu (Dějepis města Prahy, IX. str. 190.), nýbrž praví,
že se Křižanovský odvolal к Hilariovi jako příslušník kostela Pražského
(oltářník) к administrátoru. Ale Hilarius tou dobou ještě administrátorem
nebyl; stalť se jím spolu s Janem z Krumlova teprve po smrti Mikuláše
z Krumlova (jenž byl r. 1461 administrátorem spolu s Janem z Krumlova),
v prosinci r. 1461.
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versity vyloučen, nevíme určité. Patrné ne před oním listem, který psal
dne 29. června (1461) ještě jako člen kolleje Všech Sv. (a z této kol
leje) a tedy také jako člen university, nýbrž asi brzo potom, tedy asi
v červenci r. 1461. Zdá se, že mezi tímto listem a počátkem sporu
° vypůjčené knihy uplynula doba několika neděl, tak že by začátek
tohoto sporu o knihy spadal někdy do první čtvrti r. 1461.
Tím se skončil spor Křižanovského s universitou. Počal se odporem
jeho a Krčina proti usnesením o přijímání pod obojí. К tomu přistoupil
spor o platnost volby Korandovy a o vypůjčené knihy. Křižanovský,
jak se zdá, byl srozuměn s Hilariem, předním členem kapituly. Jinak
nesnadno si vysvětlili jeho malicherný odpor proti odevzdání knih. Ka
pitule mělo se dostati příležitosti, aby se vmísila do sporu. Proto nej
spíše Křižanovský vyvolal zakročení rektorovo, aby se mohl odvolati
jinam. Spor soustředil se na konec na otázku právomoci rektorovy.
Otázka byla, má-li nad kleriky, kteří jsou zároveň členy university,
právní moc rektor nebo řádný jejich duchovní představený, zde tedy
kapitula.
Hilarius a katoličtí mistři vyložili privilegia university (zejména privi
legium Bonifáce IX. z r. 1397) tak, aby mohli rektoru ztenčiti jurisdikci
v podobných případech, jako byl Křižanovského, a přenésti část její na
kapitulu. Stalo se tak v pamětním spise Hilariové obracejícím se
k samému králi, který však se minul s účinkem.
Zdá se však, že se v celém tom sporu kapitule jednalo ještě
o něco jiného, totiž o získání kolleje Všech Svatých. Tato kollej byla
spojena s kapitulou u Všech Svatých a zároveň s kollejí Karlovou, tak
totiž, že kanovnická místa kapituly Vš. Svatých měla býti obsazována
mistry kolleje Karlovy. Děkan měl býti volen vždy od kanovníků a míti
stálé sídlo na hradě; stejně probošt, jejž jmenovati vyhradil si král.
Kanovníci pak, jichž bylo jedenáct, měli zvláštní kollej Všech Sv. na
St. M. Pražském a byli povinni vyučovati na universitě. Války husitské
změnily ten poměr, jmenovitě odtrhly kapitulu od jejích představených,
děkana a probošta. Byliť děkan a probošt jmenováni ze strany pod
jednou, a to z kanovníků Pražských, kanovníci pak neboli kollegiáti ze
strany pod obojí, totiž z mistrů kolleje Karlovy, která byla úplně v rukou
kališniekých. Jako pak děkan a probošt neměli vůbec účastenství ve správě
jmění kolleje, pokud po válce zůstalo, tak zase kollegiáti (kanovníci, ač
jimi vlastně nebyli) neměli vůbec spojení s kaplí Všech Sv. na hradě. Kapi
tula byla tudíž rozdvojena, lépe řečeno, kapitula až na děkana s proboštem
zanikla, a vznikla samostatná kollej Všech Sv. náležející straně pod obojí.1)
V době, kdy vznikl na universitě spor mezi Křižanovským a universitou,
byl děkanem u Všech Svatých Hilarius. Zdá se, že chtěl sporu užiti také

Tomek, Geschichte der Prager Universität, str. 23. Téhož Dějepis
města Prahy IX. str. 87.-88. A. Frind, Kirchengeschichte Böhmens. IV. str.
185.—187.
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k obnovení bývalého poměru kolleje Všech Sv. ke kostelu a kapitule téhož
jména. Je o tom zpráva jen jediná, ale z ní lze souditi, že takový pokus,
ovšem nezdařený, se stal.
Doba nebyla právě nevhodná. Byliť v kolleji Všech Sv. té doby
Václav Křižanovský a Mikuláš z Hoŕepníka. V této době jest často
nesnadno rozhodnouti, vztahuje-li se nějaká zpráva na kollej Všech Sv.
či na zbytky kapituly téhož jména na hradě, zejména je to nesnadno
u probošta. Bývalť probošt na hradě, ale také v kolleji Všech Svatých.1)
Právě tato obtíž je u Křižanovského. Nicméně soudím, že Křižanovský
byl členem kolleje Všech Svatých. Rokycana vytýká Hilariovi a Křižanovskému ve svém traktátě proti nim, že brojí proti přijímání pod obojí
způsobou, ačkoliv sami tak přijímali, ježto se к přijímání pod obojí způsobou dobrovolně přísahou zavázali, když byli přijímáni do kolleje.2) Hilarius
odpovídá na výtku ve svém traktátu, ale jen za sebe. Dovídáme se, že byl
v kolleji Rečkově; 3) ve které byl Křižanovský, odtud ovšem neplyne. Kři
žanovský byl členem kolleje u Všech Svatých po svém návratu z Italie, jak
svědčí list jeho daný rektorovi »ex collegio 00. SS. III. Cal. Julii< ; to
však předpokládá, že jím byl již před svým odchodem do Italie jako kališ
ník, ježto do kolleje Vš. Svatých bývali dosazováni mistři z kolleje Karlovy
úplně kališnické. Byl tedy Křižanovský před tím v kolleji Karlové, i je to
další důvod pro jeho kališnictví před odchodem do Italie.
Také Mikuláš z Hořepníka byl členem kolleje Všech Svatých. Byl
spojen s Křižanovským hned v odporu proti volbě Korandově. Té doby
měl také nějakou při s ostatními kollegiáty u Všech Sv., již měl ovšem
rozhodnouti rektor.4) Ale к tomu nedošlo, ježto se Hořepník odvolal,
pravděpodobně v první čtvrti r. 1461, к jinému soudci. V zápise o tom 5)
nepraví se, ke kterému, ale je to viděti z listu, který Hořepníkovi poslal
Hilarius.6) List ten zní takto: »Rev. mag. Nicolae, mitto vobis arestatorias
ex officio, quas, si placet, coram magistris publicate, ut ex hinc actionem
*) Tomek V. V. Paměti kollegiátů kolleje Karlovy. ČČM. 1847. D. I. str.
523. — e) — et super eo, dum in loca suscipiebantur collegii, se suis juramentis sponte ad sic communicandum obligaverunt. Citát u A. Voigta Acta IL
138. pozn. h. — ’) Tractatus contra perfidiam aliquorum Bohe morům str. 20. —
Bylo to pravděpodobně v první čtvrti r. 1461, neboť 16. dubna 1461 byl již
Hořepník od rektora zatčen a brzo potom vůbec z kolleje Vš. Sv. i z university
vyloučen. A poněvadž je pravděpodobno, že Hořepník následoval svým od
voláním ku kapitule příkladu Křižanovského, spadá první odvolání Křižanov
ského rovněž do první čtvrti a více do počátku r. 1461. Další pak jednání
s Křižanovským vleklo se do července t. r., do jeho vyloučení. Do té doby,
‘do první polovice r. 1461, spadá také Hilariovo podání spisu králi Jiřímu.
Stanovití blíže chronologii událostí za rektorátu m. Jana z Prahy nelze, zvláště
proto, že byl rektorem od r. 1460—1462. — •) Mon. hist. univ. Prag. T. III
str. 54. — e) List ten (tamtéž str 51) poslal Hořepníkovi Hilarius patrně po
odvolání jeho. V Mon. hist. univ. Prag, vypravuje se o při Hořepníkově za
Hilariovým listem, což lze vysvětliti tak, že zapisovatel (rektor) pojednal nej
prve souvisle o Křižanovském a Hilariovi, což byly hlavní události jeho rekto
rátu, a potom teprve o jiných událostech svého úřadování.
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intentemus, si non aliud statueritis, quo integritas et status collegii reformari possit, significate. Ita enim cum domino decano x) conclusimus et
cum domino praeposito, ut arestationem hujus faciam et illos contra vos
infestos turbatos mutuo pro oboedientia mea inducam. Valete, optime magi
ster, et res constanter agite nostras.« — Tento list je zajímavý, a lze z něho
dosti mnoho vyvoditi. Koho míní Hilarius slovem praepositus? Jistě že ne
míní probošta kapituly Pražské, jímž byl té doby Jošt z Rosenberka, biskup
Vratislavský, sice by se slova: ut arestationem hujus [sc. praepositi] vztaho
vala na něho. Mohl však tím býti míněn probošt kapituly Vš. Sv. na hradě
Pražském; ale byl-li tou dobou nějaký, byl to právě Křižanovský. Než ani
v tom případě nemohli bychom si snadno vyložiti citovaných slov, leda
že tím byl míněn probošt kolleje Všech Svatých, tedy zase Křižanovský,
předpokládaje ovšem, že byl nejen členem kolleje Všech Svatých, nýbrž
také proboštem jejím. Křižanovský byl se odvolal к Hilariovi od rektora,
jenž mu hrozil vazbou. Jeho příkladu následoval Hořepník. Hilarius by!
děkanem u Všech Svatých, a tu naskytla se mu příležitost obnoviti bý
valý poměr kolleje ke zbytkům kapituly Vš. Sv. na hradě. Příležitost
poskytli mu Křižanovský a Hořepník, kteří se pravděpodobně právě
proto к němu byli odvolali. Odvolali se к němu jako к představenému
kapituly (a tím též kolleje) Všech Svatých.2) Plán byl asi takový: Hi
larius poslal Hořepníkovi, kollegiátu u Všech Svatých, list zatýkací,
kterým oznamuje, že bere ve vazbu probošta Křižanovského, tedy totéž,
čím hrozil a co mínil učiniti rektor. Hořepník měl list oznámiti mistrům,
zejména ovšem těm, kteří byli členy kolleje u Všech Svatých. Ti míní
se slovy: illos contra vos infestos turbatos. Mělť, jak víme, Hořepník
s ostatními kollegiáty u Všech Svatých nějakou při, v níž se právě od
volal к Hilariovi jako hlavě kapituly u Všech Svatých. Tímto dvojím
odvoláním, Křižanovského a Hořepníka (jakoby ovšem příslušeli jako
kollegiáté pod moc děkana kapituly u Všech Svatých a ne rektora uni
versity) a zatčením Křižanovského skrze děkana kapituly měl se zase
po letech skutkem, vykonáním právní moci představeného kapituly,
Hilaria, nad kollegiáty, obnoviti starý poměr kolleje Všech Svatých ku
kapitule téhož jména, neboli, jak to praví Hilarius, quo integritas et
status collegii reformari possit. Než pokus ten se nezdařil. Oba pak
podporovatelé snah Hilariových, Křižanovský a Hořepník, rozloučili se
nedlouho potom s universitou a také ovšem i s kollejí.3)

*) Děkanem nemůže býti míněn, ježto list spadá dle všeho do r. 1461,
nikdo jiný nežli Mikuláš z Krumlova, jenž se stal po smrti Václava z Krumlova
(13. pros. 1460) děkanem kapituly Pražské a spolu s Janem z Krumlova admini
strátorem are. Pražského. Viz Pessina, Phosphorus septicornis, str. 244. c administrátorství; srovn. A. Frind, Kirchengeschichte Böhmens IV. str. 50.—51.
— *) To je v podstatě výklad Tomkův v Gesch. der Prager Univ. 144. •) Vyloučení Hořepníkovo z university mělo však jinou příčinu. Viz o tom
Mon. III., 57; Tomek DP. VII. 22; Goll, Jednota bratrská v 15. století ČČM.
1884 str. 451. Hořepník byl v dubnu 1461 zatčen a potom z university a kol
leje Všech Svatých vyloučen, že se u něho našly traktáty táborské a jiné
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Za rektorátu M. Jana z Prahy dostali se do sporu s universitou
ještě jiní dva katoličtí mistři, nelze však stanovití, zdali před nebo po
vyloučení Křižanovského. Byli to známý nám již M. Stanislav z Velvar
a M. Jiří z Meziříče, první bývalý děkan a rektor, druhý bývalý děkan,
kteří se byli zachovali podobně jako Křižanovský při svém sporu o vy*
půjčené knihy. Ku přání direktora národa českého rozkázal jim rektor Jan
z Prahy, aby se dostavili do schůze, kde se mělo jednati o vtělení ně
jakého platu, kterého se nedlouho před tím národu českému na uni
versitě dostalo, do desk zemských. Na konci svého rektorátu byl vy
slovil Stanislav z Velvar sám takové přání, potom však neposlechl ani
on ani druhý mistr rozkazu rektorova. A neposlechli ani druhé, přísnější
intimace, ve které jim rektor stanoví nepřekročitelnou lhůtu, do které
se mají dostaviti к zmíněnému jednání; neučiní-li tak, že zřejmě tím
dokáží, kterak nedbají o dobro obecné, zvláště pak národa českého.
Když však ani potom neposlechli, vymlouvajíce se na rozkaz svých
představených, patrně kapituly a Hilaria, byli zbaveni hlasu ve všech
záležitostech university; nezdá se však, že byli vyloučeni.1) Stanislav
z Velvar stal se brzo potom kanovníkem u sv. Víta a dosáhl i jiných
hodností duchovních.
Dalších zpráv o sporu na universitě nemáme.2) Hilariův spis po
daný králi neměl výsledku, Křižanovský a Hořepník byli z university
vyloučeni, ostatní tam sice zůstali, ale jejich pobytu nebylo také na
dlouze. Brzo potom zrušil Pius II. kompaktáta, a tu již bylo úplně ne
možno, aby mistři obou stran setrvali vedle sebe na universitě. Po
slední katoličtí mistři odešli snad již r. 1461 nebo nejpozději v první čtvrti
r. 1462, a vysoké učení Pražské náleželo odtud výhradně kališníkům.
Bylo již dosti vypravováno o začátku boje, jeho příčině, podnětech a
zakončení. Sluší jen dodati, že v tom celém sporu katolické menšiny
s kališnickou většinou většina značnou měrou byla formálně v právu.
Jiná jest ovšem otázka, bylo-li vítězství kališníků vysokému učení Praž
skému ku prospěchu.
Někteří z těch, kdo musili opustiti universitu, našli později místo
v metropolitní kapitule, jejímiž členy se stali. Tak Stanislav z Velvar,
Mikuláš z Hořepníka a snad i Valentin z Rakovic.8) Především však

králi nepřátelské. Zatčení jeho s pronásledováním tvořící se jednoty souvisí,
ale ne tak, že by byl к bratřím náležel nebo s nimi měl spojení. Byl nejspíše
jako Křižanovský prvotně kališník. Že se kalicha odřekl (nevíme kdy), patrno
z toho, že se s ním potem setkáváme v kapitule Pražské. —
Mon. III.
58. — ’) Na počátku r. 1462 učinilo deset bakalářů při zkoušce mistrovské
dobrovolně slib zachovávati obnovený statut o Čtyřech artikulích Pražských.
Že by byl král v té věci definitivně rozhodl, o tom není zpráv. V tom
případě také slib nebyl od magistrandův přímo žádán, nýbrž učinili jej
dobrovolně (sponte). Viz Mon. univ. Prag. T. I. p. II. str. 78. Tomek Dějepis
města Prahy IX. str. 191.—192. — ’) Tomek IX. str. 332. uvádí mezi kanovníky
u sv. Víta m. Stanislava z Velvar 1463-81. Dále M. Mikuláše z Horepniką
(Viz také Fontes rerum Austr. XX. Palacký Fr. Urkundliche Beiträge Č. 393*
č č. н. v.
26
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Václav Křižanovský, jenž se stal proboštem kapituly u Všech Svatých
a kanovníkem u Sv. Víta. Kterého roku, určitě nevíme. Podle Frinda
Křižanovský se stal proboštem u Všech Sv. kolem r. 1460, kanovníkem
pak u sv. Víta r. 1462.’) Druhé mínění je Tomkovo, jenž jmenuje
Křižanovského v obojí hodnosti teprve k r. 1464.2) Sluší ovšem připomenouti, že Tomek jmenuje ve svých seznamech jednotlivé hodnostáře
světské i duchovní к tomu roku, kdy je o nich v jeho pramenech po
prvé zmínka; to ovšem neznamená, že se jimi teprve toho roku stali.
Frind uvádí jako pramen к svému seznamu kanovníků canon capituli Pra
gensis i akta kapitulního archivu. Kromě toho Berghauer, který užil hojně
pramenů z kapitulního archivu, jmenuje Křižanovského proboštem u Všech
Svatých a kanovníkem u sv. Víta již r. 1462.s) К témuž mínění vede také
tato úvaha: Hilarius stal se kanovníkem u sv. Víta hned po návratu z Italie,
a tu lze těžko věřiti, že by kapitula a zvláště Hilarius sám byli přijali Kři
žanovského do svého středu až r. 1464, toho Křižanovského, který se pro
katolickou stranu a zejména pro kapitulu dal vyloučiti z university a z kolleje u Všech Svatých; sotva lze si mysliti, že by byl zůstal až do r. 1464
pouhým oltářníkem. Nabývá tudíž i tak udání Frindovo, že se stal kanov
níkem u sv. Víta již r. 1462, značné pravděpodobnosti. Dříve nebylo snad
ani možno, aby se jím stal, a také nebylo toho tolik potřebí, ježto byl Kři
žanovský až do července r. 1461 proboštem kolleje u Všech Svatých, kde
mohl pro katolickou věc více působiti nežli jako kanovník na hradě. Možná
však, že měl Křižanovský titul probošta pro obojí místo, kapli Všech Svatých
i kollej. Tím by se nejlépe vysvětlil pokus Hilariův, o němž bylo vypravo
váno, a jenž měl přivésti kališnickou kollej Vš. Svatých v poslušenství ka
tolické kapituly Všech Svatých na hradě, zastoupené tehdy ovšem jen
jediným svým členem, děkanem Hilariem. Hilariovu záměru mohlo jen
prospěti, kdyby Křižanovský, probošt kolleje Všech Svatých, po návratu
z Italie vůdce katolické strany na universitě, jeho přítel a pomocník,
byl býval jmenován také proboštem kapituly u Všech Svatých na hradě,
třebas to nebylo více nežli pouhý titul. Zasluhuje také povšimnutí, že
od konce válek husitských vyskytuje se jen jeden probošt u Všech
Svatých na hradě Pražském, Petr z Rozenberka, strýc biskupa Jošta
z Rozenberka, o němž však ani nevíme, kdy jím byl, ani zdali proboštství skutečně zastával.4) A tak se zdá, že byl Křižanovský prvním sku
tečným proboštem u Všech Sv. po válce husitské. Tímto dvojím svým
proboštstvím v jedné osobě měl Křižanovský asi spojití zase kollej a

str. 457.). Frind str. 154. jmenuje kanovníkem také Valentina »von Rakonitz«;
snad je to Valentin ne z Rakovníka, nýbrž z Rakovic. — x) Frind str. 187,
154. — •) Tomek IX. Str. 89.» 338. a 332. — *) Berghauer, Protomartyr poenitentiae. Str. 287.. — 4) Fontes rerum Austriacarum XX. (Palacký Urkund
liche Beiträge č. 319. str. 334.—335. Je to list Křižanovského Joštovi z Rozen
berka, ze dne 17. září roku nejspíše 1464, v němž Křižanovský jmenuje svého
předchůdce Petra z Rozenberka, strýce Joštova, probošta u Všech Svatých.
Srovn. Tomek IX. str. 338.
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kapitulu Všech Svatých. Než věc se nepodařila. Křižanovský byl vyloučen
také z kolleje Všech Svatých a jako v náhradu dáno mu snad brzo,
dle pravděpodobného udání Frindova r. 1462, kanovnické místo v metro
politní kapitule. Byloť proboštství u Všech Svatých na hradě pouhým
titulem, ježto statky kapituly byly rozchváceny za války, a pokud zbyly,
měli je kollegiáté u Všech Svatých. Proto bývali nyní děkan i probošt
zároveň členy kapituly metropolitní.1) Z toho však nenásleduje, že byl
Křižanovský členem této kapituly hned od té doby, kdy byl jmenován
(patrně od krále a přičiněním Hilariovým) proboštem kapituly u Vš. Sv.
Dokud byl Křižanovský členem kolleje u Vš. Sv., měl výživu z jejího
jmění, i nebylo mu tolik třeba kanovnického místa u sv. Víta, ale ovšem
bylo mu ho třeba po vyloučení z kolleje. Zastával pak Křižanovský
v metropolitní kapitole úřad kazatele,2) jenž ovšem příslušel jeho vý
mluvnosti, pro kterou se ho již Rokycana byl ujal, ä již také jinde
několikráte osvědčil.
Zdá se však, že Křižanovskému připadla úloha ještě větší. Frind na
zývá Křižanovského spoluadministrátorem Hilariovým.3) Nemá sice pro
to dokladu, ale je to v jistém smyslu možno. Nebyl sice Křižanovský za
administrátora nikdy zvolen, tím méně od papeže stvrzen, ale snad si
ho Hilarius sám přibral, tak že byl mu spoluadministrátorem ne sice titu
lem, ale skutečnou činností. Lze se domnívati, že Křižanovský pomáhal
mu v úřadě administrátorském, zvláště za jeho časté nepřítomnosti
v Cechách, a to tím spíše, že spoluadministrátor Hilariův Jan z Krum
lova od papežského stvrzení Hilaria administrátorem (1462) ustoupil úplně
do pozadí. 4) Tím, že se Křižanovský octl po boku Hilariově v čele
kněžstva pod jednou, dostal se také do proudu tehdejších událostí církevně
politických, a bojovnost i horlivost pro zájmy katolické, kterou osvědčil
na universitě, mohl brzo ukázati na poli mnohem širším.
R. 1462 při velkém shromáždění duchovenstva obou stran nařízeném
od krále Křižanovský se sice nejmenuje výslovně, než nelze pochybovati, že byl mezi přítomnými. Král napomenul obě strany, aby zacho
vávaly kompaktáta a zanechaly různic a svárů mezi sebou. Ale různice
a hádky při poměrech, které potom nastaly, zakazovati se nedávaly.
Do roku 1464 nejspíše náleží list Křižanovského, který psal Joštovi z Rozenberka dne 17. září.5) V něm Křižanovský oznámil biskupu Vratislav
skému, že ho Rokycana nedávno vyzýval svými mistry a kněžími к dis
putaci o kalich. Křižanovský prý se к tomu ohlásil ochotným, stane-li
se to obvyklým způsobem a když к tomu svolí král. Ale Křižanovský
’) Frind str. 187. Tomek IX. str. 88. — ’) Tomek IX. str. 332. a 333. —
•) Frind str 187. — Jireček Rukověť. I. str. 242. Administrátorem jmenuje
Křižanovského také Tanner, Geschichte derer Helden Sternberg str. 280, Ale
Tanner zaměnil, vlastně spojil V. Křižanovského s Václavem z Krumlova
(Doctor Wenceslaus Krzizanowsky von Crummau, Canonicus, Prediger und
Administrator des Erzbisthums.) — *) Frind str. 56. — •) Palacký UB. č. 319.
str. 334. Tomek IX., 91.
26*
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nevěřil, že by se Rokycana jednak pro své stáří, jednak pro pochybný vý
sledek hádání odhodlal skutečně к disputaci. V tom se ovšem klamal.
К disputaci došlo roku následujícího z iniciativy krále samého (1465).
Byl to druhý pokus jeho, ovšem marný, upokojiti strany na základě —
od kurie za neplatné prohlášených — kompaktát. Před hádáním předcházel
sněmJ) Disputace sama počala se ve čtvrtek dne 7. února r. 1465.
Byli přítomen král se svou radou, sněmovníci a kněžstvo obojí strany.
V čele kněžstva katolického stála kapitula se svými vůdci, Hilariem a Křižanovským, v čele kněžstva strany pod obojí Rokycana. Z rad králov
ských, z přítomného panstva i rytířstva (po 45 osobách z každé strany)
a z vyslanců měst (z každého po dvou) vybráni soudci (auditores). Bylo
tedy účastenství jak kněžstva tak laiků velmi znamenité. Jednalo se ve
dvoře králově, a zahájil rokování jmenovaného dne král sám. Pravil,
že si vždy žádal míru i jednoty, že však v poslední době přichází mnoho
žalob i proseb o nápravu od Rokycany i Hilaria. Proto že svolal toto
shromáždění, aby obě dvě strany vyslechl a zjednal mezi nimi pokoj.
Řečí královou byl stanoven programm sjezdu. Obě strany měly
přednésti své žaloby a stížnosti, jež měly se urovnati a odkliditi. První
část se provedla; bylo skutečně předneseno mnoho žalob od obou stran,
z nichž některé bylo třeba odložiti do důkladnějšího vyšetření. O těchto
žalobách se však mnoho nedovídáme, poněvadž hlavní a jediný náš
pramen, Hilariovo vypsání disputace, jen zběžně je vypočítává. Míru
však nedosaženo. Obě strany octly se záhy, od třetí pak schůze (v so
botu dne 9. února) nadobro, na poli dogmatických otázek, jak ani jinak
nebylo možná. A na tomto poli bylo dohodnutí při zcela rozdílném stano
visku obou stran téměř nemožno. Byly to hlavně tyto kusy, o nichž se
rokovalo: 1. učení Wykliffovo, z něhož i Rokycana, jak tvrdili jeho protiv
níci, byl podezřelý, a jež bylo prý příčinou všech zmatků v království
Českém; 2. kompaktáta, o nichž tvrdil Hilarius, že pro jeho stranu ne
měla a nemají závaznosti žádné; 3. přijímání pod obojí způsobou a
svátost oltářní vůbec; 4. autorita a moc papežská. Je pochopitelno, že
hádání o tyto otázky nemohlo vésti к jednotě, nýbrž mnohem spíše к roz
tržce ještě větší. Proto ukončil Jiří 11. února jednání, jemuž jinak do
přával úplné svobody, jen několikráte v ně krátce zasáhnuv. Na kato
lické straně mluvili střídavě Hilarius a Křižanovský, z kališnické Roky
cana sám. Také někteří světští pánové obou stran vmísili se v rokování.
Účastenství Křižanovského v disputaci bylo velmi značné, jak bylo
očekávati od doktora theologie, výmluvného řečníka a jednoho z před
ních mužů katolického duchovenstva. A tu vystoupil Křižanovský stejně
příkře a ještě příkřeji nežli Hilarius proti svému bývalému dobrodinci
Rokycanovi, s nímž setkal se hned v první schůzi při otázce Wykliffova
4 O sněmu Eschenloer Ss. rerum Sil. VIL, 104. Ale i jemu splývá sněm
a disputace v jedno a podobně Palackému a Jordánovi. Tomek rozlišuje
oboje, sněm a hádání.
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učení o remanenci.1) Když hned potom Rokycana ukazoval prstem na
některé z kněží pod jednou, kteří dříve sami přijímali pod obojí způsobou, byl mezi nimi zajisté vedle Hilaria Křižanovský neposlední, ač
Hilarius jejich jmén ve svém vypsání disputace nezaznamenal. V této
schůzi ujal se Křižanovský ještě jednou slova a objasnil stanovisko kato
líků v této disputaci, jež ovšem nikterak se nesnášelo s míněním krá
lovým. 2) Když pak ke konci jednání prvního dne byly čteny mnohé
žaloby strany pod obojí na kněžstvo pod jednou, týkaly se ovšem
mnohé z nich vedle Hilaria také Křižanovského; jaké to byly žaloby,
Hilarius nepoznamenal; byla to asi zvláště prudká kázání proti straně
pod obojí.
V druhé schůzi (v pátek) vystoupil Křižanovský proti Rokycanovi na
konci, připomínaje mu, že nesluší otevírati před lidem skrytá tajemství
božská; mínil tím ovšem eucharistii. Spolu pak s Hilariem naléhali prý
marně na Rokycanu, aby vyznal svou víru o nejsvětější svátosti oltářní,
zvláště pak, jak smýšlí o remanenci.
Třetí schůze (v sobotu) byla zvláště živá i pohnutá. Toho dne
súčastnili se jednání také laikové, a zasáhl do něho též král sám. Kři
žanovský vystřídal tu Hilaria unaveného delší řečí, odpovídal Roky
canovi na jeho řeč o moci papežské i autoritě církve vůbec a odmítl analogii
církve řecké s utrakvistickou, o čemž se rozvinulo delší rokování, ve kterém
se ujal slova zase Hilarius. Když přišel к učení Wycliffovu o závislosti platné
moci duchovní a světské na stavu milosti, ujal se, jak se zdá z Hilariova vy
pravování, Křižanovský opět slova a mluvil o moci kněžské, zejména
pak papežské, obraceje se к Rokycanovi s otázkou, odkud by on měl
svou moc. Nebyl to první útok na Rokycanu v této příčině. Potom
hájil Křižanovský v delší řeči stanoviska své strany v otázce přijímání
pod obojí zpusobou, obraceje se zvláště proti učení o jeho nutnosti.
Jeho řeč nebyla souvislá, byla to hádka s Rokycanou, do níž zasáhli
na konec zase někteří pánové světští. V téže schůzi zasáhl Křižanovský
do sporu ještě jednou, na samém konci schůze. Spor ukončil král, roz
pustiv shromáždění.
Ve čtvrté schůzi v pondělí dne 11. února Křižanovský asi ne
mluvil. Nebyla snad ani tak dlouhá jako předešlé. Hilarius prohlásil po
čtyřdenní disputaci, že vlastně jeho strana nemínila disputovati o tom,
co již církev rozhodla, že jen vyložili své mínění, к disputaci pak že
není ani místo ani soudce ani poslucháčstvo příhodné. Navrhoval na
konec, aby se akta disputace poslala papeži nebo císaři a knížatům,
nebo všem universitám, nebo třebas i do Řecka, a tam aby se rozhodlo
l) Hilarii Litomericensis disputatio cum Joanne Rokyczana coram Geor
gio, rege Bohemiae, per quinque dies habita anno 1465 Ed. B. V. Strahl
(vlastně však A. Voigt), Pragae 1775 str. 13. — *) Tamtéž str. 21. ... sed
assistimus domino regi, non ut partem teneamus et loquamur, set ut audiamus et consulamus.
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o vítězství. Po řeči Rokycanové, jenž přičítal vítězství sobě, a po pro
testu Hilariovu skončil král jednání.
Naznačil jsem stručně účastenství Křižanovského, pokud o něm víme
z Hilariova vypsání. Hilarius v něm nepodává celého průběhu rokování.
Šlo mu hlavně o dogmatickou stránku jeho, v níž ovšem dle jeho
tvrzení zvítězila strana katolická. Řeči své a Křižanovského podává vět
šinou v plném znění, ač přece ne všechny, řeči Rokycanovy často jen
nepřímo a krátce. Žaloby strany pod obojí na katolické duchovenstvo,
zejména ovšem na sebe a Křižanovského, odbyl stručné, mnohem struč
něji nežli stížnosti své strany na kněžstvo utrakvistické. Však nemíním
zde oceftovati Hilariova spisu jako pramene; jen o jedné věci se ještě
zmíním.
Čím uctivěji se oba katoličtí řečníci chovali ke králi, tím více
útočili na Rokycanu. Snažili se všemožné usvědčiti jej z nepravdy v jeho
učení a, možno-li, také z nehodnosti života i povahy. Tato snaha je
zřejmá v celém rokování. Hledí na něj uvaliti výtku kacířství Wycliffova,
obviňují ho z pobuřování lidu a ze lži, z bouření proti papeži a církvi,
z ješitnosti, z libovolného výkladu písma i otců svátých a zejména mu
vytýkají, že bez práva drží administrátorství strany pod obojí. Toto ne
přátelství lze ovšem vysvétliti; vidéliť v Rokycanovi právem zástupce
strany horlivé kališnické, vůdce a duši její. Před tím ustoupilo úplné,
že to byl jejich bývalý dobrodinec.
Žádoucího výsledku disputace neméla, ba naopak, protivy se zostřily,
•a boj se ješté více rozpoutal. Obé strany přičítaly si ovšem vítézství,
i vznikla téhož roku delší písemná polemika, jíž se súčastnili s katolické
strany Hilarius, z kališnické Rokycana, Václav Koranda a Martin Lupáč.
Tato polemika byla ovšem jen článkem v celém sporu obou stran
v zemi, jenž se již blížil proméné v záhubný boj. Nezdá se však, že
by se byl Křižanovský súčastnil zmíněné polemiky; nečinný ovšem nebyl,
což je patrno z jediné zprávy, kterou o ném pro tuto dobu máme.
Spor obojího duchovenstva nevedl se po disputaci toliko písemně, nýbrž
také na kázáních. Jest jisto, že Křižanovský, jenž byl kazatelem na hradě,
právě tímto způsobem velmi účinně a výbojné podporoval literární pole
miku Hilariovu. Vedl si snad příliš ostře, tak že, jak se zdá, bylo pro
jeveno přání, aby Vratislavský biskup Jošt, jenž byl v létě toho roku
v Čechách, vzal Křižanovského s sebou do Vratislavi. Nezdá se, že by
byl Křižanovský sám měl toto přání; je mnohem pravděpodobnější, že
si toho přál král sám, aby tím poněkud zjednal pokoj. Ale biskup Jošt
tomuto přání nevyhověl; byl toliko ochoten působiti, aby si Křižanovský
v kázáních počínal mírněji. A tak zůstal Křižanovský v Praze.1) Biskup

*) Jošt z Rozenberka přišel v máji roku 1465 do Čech a pokoušel se
v Praze přemluviti krále, aby se podrobil vůli papežově a tím odvrátil hro
zící záhubu. Podal mu také, snad skrze královnu Johannu, nějaké spisy,
z části to politické aforismy, z části odpovědi na požadavky к němu učiněné.
Jedno místo v nich zní: »Mistra Václava nebude mi se hoditi s sebú pojieti,
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Jošt měl dosti příčin odepříti splnění tohoto přání dle všeho králova. Bylť
Křižanovský stejně jako Hilarius v boji proti straně pod obojí a brzo
i proti Jiřímu do značné míry takovým mužem, o jakých mluví Jošt ve svém
podání ke králi. Toho jim upříti nelze, i když jinak s jejich celou čin
ností nemůžeme souhlasiti. Křižanovský byl jedním z předních bojovníků
církve v Praze a tam mohl pro katolickou stranu mnohem více působiti než ve Vratislavi neb jinde, a zvláště tehdy, kdy měl propuknouti
vší silou rozhodný boj proti Jiřímu, o čemž věděl dobře biskup Vrati
slavský, jenž stál brzo potom spolu se Zdeňkem ze Šternberka v čele od
bojných pánů spojených v Jednotě Zelenohorské.
Na bully papežovy vyhlášené r. 1466 odpověděl Jiří appellací. Na den
14. dubna r. 1467 byli svoláni všichni čelní katolíci v Praze přítomní,
světští a duchovní, do králova dvoru. Z duchovenstva byli to zejména Hi
larius, Křižanovský a známí nám mistři Stanislav z Velvar a Mikuláš
z Hořepníka, oba již kanovníci kostela Pražského. Byli přítomni také ně
kteří podobojí. Většině, zejména katolíkům, byl zatajen účel shromáždění.
Jiří přečetl spis složený Řehořem Heimburkem, v němž se papeži vy
týká bezpráví a nespravedlnost, král pak odvolává se v něm od Pavla II.
к stolici římské samé, po případě к budoucímu koncilu, nebo nástupci
Pavla II., nebo konečně ku kterémukoliv sboru v křesťanství, jenž by
miloval pravdu a spravedlnost. Proti appellaci ozval se Hilarius, ale tím jí
nezabránil.
Jedním z následků tohoto kroku králova bylo také, že se metropolitní
kapitula rozhodla odejiti z Prahy. Za několik dní po shromáždění uprchli
Hilarius a Křižanovský s většinou její nejprve na Zbiroh, zámek pana Ha
nuše z Kolovrat, později Hilariova nástupce v administrátorství strany
pod jednou, a odtud do Plzně, Jiřímu také již nepřátelské, kdež potom
kapitula několik roků sídlila.1)
Od útěku do Plzně o Křižanovském není zpráv podrobnějších. L ze
ovšem se domysliti, že v době, kdy Hilarius byl horečně činný v agi
taci, boji a válce proti Jiřímu, pomáhal mu také Křižanovský plnou měrou;
zejména, že on vlastně vedl správu duchovenstva strany pod jednou,
ani chci kterú příČinú býti, aby on přestal kázati, ale к tomu chci pomoci,
aby sě uskrovnil v těch věcech, totižto v kázaní, což muož býti vedle boha
a řádu cierkve svaté obecné. Neb snáz mi to přetrpěti, staň sě, což staň,
než bych svého svědomie a dobré pověsti pohoršil nenabytedlně. A bych
nevěděl, co viem, nemluvil bych toho. Neb nepochybuji, že jsú ještě z božieho
daru lidé, ježto ani dary, ani strachy, ani hněvem, ani přísností, ani lahodami,
nedadie sě od toho odvésti, ani v to podvésti oslavovánie, kteréž by bylo
proti vieře křesťanské a řádu cierkve svaté obecné. Bože ostřez, bych těm
měl býti к příkladu zlému a rozpáčení v dobrém«. Palacký vyložil správně
toto místo na Křižanovského. Cituji podle Manuálníku M. Václava Korandy.
Přepsal a vydal J. Truhlář str. 204. — ') >A protož, když se hrabalo к těm
válkám, týž Hilarius a Křižanovský, poběhlci od viery, pobravše klenoty ko
stelní z hradu Pražského i utekli do Plzně i nechali na hradě tří nebo čtyř
svých v kožinách beraniech, ale popelice ssebú na Plzeň pobrali« ... Tak
praví o nich Staří letopisové čeští. Str. 184.

356

Tomáš Kalina:

ježto Hilarius býval na cestách po Čechách a hned roku 1467 i v ci
zině. Bylť Hilarius za týmž účelem na sněmu v Norimberku v červenci
a srpnu, v prosinci pak na sjezdu ve Vratislavi, odkudž odešel jako
vyslanec do Říma a vrátil se do Čech až někdy v pozdním létě roku
1468. Lze se také domnívati, že se Křižanovský nezdržoval stále jen
v Plzni, obyčejném nyní sídle kapituly, nýbrž v různých městech a
místech, jak toho potřeba zejména agitace proti Jiřímu žádala.1)
Že byl Křižanovský vedle Hilaria velmi horlivým bojovníkem proti
Jiřímu, a že měl tudíž značný podíl na průběhu boje, zvláště po vyhlá
šení konečného rozsudku proti králi ze dne 23. prosince r, 1466, jest
patrno z kališnických pramenů, v nichž se o Hilariovi a Křižanovském
mluví jednak s pohrdáním, jednak s nenávistí. Vytýká se jim v nich, že
byli původci klatby papežovy a tím také všech protivenství, válek a
ukrutností, jež zemi Českou stihly. Zejména se jim přičítá původ, ba
ve spojení s jednotou panskou, zvláště Zdeňkem ze Šternberka, i vůdcov
ství křížové výpravy. Tyto zmínky jsou k r. 1467,2) kdy křižáci sku
tečné do Čech vtrhli, ale netřeba jim tuším rozuméti tak, že by se
Hilarius a Křižanovský byli přímo súčastnili křižáckých vpádu; s ba
vorskými křižáky, jejichž nezřízené houfy byly 22. září 1467 u Nýrská
potřeny, sotva byli v nějakém spojení; spíše již s těmi, kteří, jak se zdá,
vtrhli do západních Čech z Horní Falce a Frank, ale byli brzo ze země
vypuzeni od Beneše z Veitmile, purkrabí Karlštejnského, a spojeného
‘) Manuálník m. Vácslava Korandy. Str. 13. O domácích duchovních praví
se zde: > ... Domácí pak jsúce od krále Jiřieho jakožto doktorové jím zvelebeni
s hradu Pražského kradmo ušli, к tomu zlému ponúkali, sem i tam jezdiece< ...
Doktory míní se beze vší pochyby v první řadě Hilarius a Křižanovský. —
*) Mon. hist. univ. Prag. T. L p. II. str. 42. Hic Hilarius, postquam apostatans
fuit pro decano in castro ex tunc anno 1467 cum Krzizanowsky totum
fere regnum Bohemiae perturbaverunt et saeculares ad turbandum concitaverunt. - Tamtéž str. 94. Hie advertendum, quod anno, ubi supra [1467],
papa Paulo secundo excommunicationem cum maledicta ferente cruciatar
Zdenkone autem Konopissky, cum apostatis Hilario de Lithomierzicz et Krzyvonosky (sic) aciem ducentibus, quidam dominorum cum civitatibus . . . molientes communionem benedictam sub utraque specie conculcare et exstirpare,
conspiranter et perfide diffidaverunt serenissimo regi Bohemorum Georgio.
Qua de re secutae sunt pleraeque exustiones, depopulationes et tyrannidae
dirissimae; sed Deo, justo domino, opem porrigente, rex ipse serenissimus
victricia suis cum fideliter adhaerentibus obtinuit bella, plures eorum munitiones, oppida et castra suorum hostium lucrando atque subigendo. — Staří
letopisové čeští str. 184. >. . . 1467. Kto pak zpuosobil jest tu klatbu a ty ne
snáze na Čechy, jediné Hilarius doktor a Křižanovský s kapitolů hradu Praž
ského ... papeže Pavla nabádajíce, aby na Čechy kříž vydal, jakož se jest
i stalo.« Mon. hist. Boemiae. Éd. Dobner G. T. IV. Pragae 1779. Chronicon
Benessii Krabice de Waitmile etc. (vlastně kompilace Beneše Minority z konce
XV. st.) Str. 76. Anno Domini MČCCCLXVII. terra Bohemiae Moraviaeque
maximis quatiebatur turbelis, invasionibus videlicet. .. moventibus idem bel
lum domino Zdenkone Konopisstsky . .. cum adjutorio etiam cruciate . .. et
hoc suggilantibus virulentissimis Hyllario decano, Brzizunogisky [sic] praedicatore et aliis eorum complicibus apostatisque . . .
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s ním Žatce i Jana Hasištejnského. V tom mají ovšem všecky ty zprávy
pravdu, že Hilarius a Křižanovský jako náčelníci duchovenstva horlivé
katolického, spojeni jsouce s jednotou panskou, kurií a s králem Matyášem,
zavinili do značné míry ani ne tak vznik sporu jako spíše jeho zostření
a změnu v záhubný boj. V tom nemůže jich omluviti ani ten, kdo jinak
považuje jejich stanovisko za správné; i když ne stanovisko, jisté mohly
a mély býti jiné prostředky a zbraně.
Ze zpráv zmíněných lze však více tušiti a souditi nežli co určitého vy
pravovali: Lze tedy o poslední době života Křižanovského od disputace
r. 1465 málo co říci, od útěku pak do Plzně, nehledíc к povšechným
zprávám právě vzpomenutým, není vůbec zpráv. Lze ještě jen dodati,
že se Křižanovský připomíná r. 1467 jako kanovník u sv. Apollinaříše.
Byl to ovšem pouhý titul. Kapitula u sv Apollináře zůstala po válkách
husitských v moci strany pod obojí. Kapitula u sv. Víta pokoušela se
sice po vypuknutí sporu mezi kurií a králem Jiřím zmocniti se jí, zvo
livši r. 1467 ze svého středu děkana proti skutečnému děkanu ze strany
pod obojí, ale nemělo to výsledku. Za stejným účelem a také se stejným
výsledkem byli jmenováni tou dobou i později kanovníci u sv. Apollinaříše ze strany pod jednou, a to z kapituly metropolitní. Známe z doby
Jiřího čtyři, a jedním z nich byl také Křižanovský. Jako druzí byl jme
nován také on jen proto, aby kapitula udržela v paměti svůj nárok.
V důchodech a povinnostech kostela neměl ovšem podílu, zvláště když
ani tou dobou nepřebýval v Praze.
Nevíme, kdy byl Křižanovský jmenován tímto kanovníkem; stal-li
se jím téhož roku, kdy se připomíná, totiž 1467, nepožíval této poslední
své hodnosti dlouho. Nezachovala se nám ani zpráva, kdy a kde zemřel,
a lze dobu jeho úmrtí stanovití pouze přibližně. Žil nejméně aspoň ješté
na podzim r. 1467.2) Tři léta potom bylo dle doložené zprávy Frindovy uprázdněné proboštství u Všech Svatých na hradě propůjčeno od
krále Matyáše Hanušovi z Jindřichova Hradce; nevíme však, zdali se
ho vůbec ujal, a není to pravděpodobno, ježto byl jmenován od Matyáše;
také se jmenuje hned roku příštího 1471 již zase jiný probošt u Všech
Sv., Sigmund z Hradce Králové, jenž však téhož roku zemřel.3) To
byl tedy skutečný nástupce Křižanovského.4) Zbývá tedy pro úmrtí
Křižanovského doba od konce r. 1467 do r. 1470. Lze však souditi,
že Křižanovský zemřel nejspíše již r. 1468. Bylť přece jen příliš činný
a známý, než abychom neměli ani jediné zmínky o něm, kdyby byl žil
*) Tomek IX. str. 86. a 339 — Ъ Zejména ze zprávy v Mon. hist. univ.
Prag. T. I. p. II. str. 94. lze tak souditi. Zprávu tu, která není pozdější vlož
kou, psal děkan, jak vysvítá z posledních slov, někdy v poslední čtvrti roku
1467, po vypuzení křižáků i také po úspěších krále Jiřího nad domácími proivníky. Skončilyť válečné události toho roku příznivěji pro Jiřího nežli pro
stranu protivnou. V době, kdy tato zpráva byla zapsána, byl Křižanovský
jistě ještě na živě, ježto by se byl původce této zprávy o jeho úmrtí nepo
chybně zmínil. — *) Frind A. Kirchengeschichte Böhmens. Str. 187. — 4) Tomek
IX, 358.
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ještě po roku 1468. Že bylo proboštství osazeno skutečně až r. 1471
(nehledíc ke jmenování Hanuše z Jindřichova Hradce od krále Matyáše),
není nic divného v tehdejších bouřlivých letech, kdy kromě toho kapi
tula vůbec v Praze nebyla. A nebylo by snad ani к obsazení došlo,
kdyby Matyáš nebyl neoprávněně jmenoval svého probošta. Konečně
z toho, že se Sigmund z Hradce Králové připomíná к г. 1471, neplyne,
že jím nemohl býti jmenován dříve. Pěšina jmenuje v seznamu admini
strátorů Hilaria jako administratora samotného do r. 1467. Potom že
byl administrátorem V. Křižanovský r. 1467.x) Je to zpráva zřejmě ne
správná, ale pro otázku úmrtí Křižanovského znamená aspoň tolik, že
ani Pěšina nemá o Křižanovském zprávy přes rok 1467, jako jich není
ani jinde. Zemřel tedy Křižanovský pravděpodobně buď na samém konci
r. 1467 nebo spíše na počátku r. 1468. S jistotou úplnou lze říci, že
r. 1470 byl již mrtev. O místě, kde zemřel (nejspíše ovšem v Plzni),
nic neslyšíme. O Hilariovi se rozhlašovalo, že byl otráven, o Křižanov*
ském aspoň tolik, že jej otráviti chtěl — Rokycana.2)
O literární činnosti Křižanovského, jak z předcházejícího patrno,
nemáme určitých dokladů — aspoň do té chvíle. Přičítalo se mu sice
spolupracovnictví v Hilariové vypsání disputace r. 1465.3) Ve spise
samém neukazuje к tomu nic, a není pro to ani jiného důvodu; možnost
ovšem, že Křižanovský měl nějaké účastenství, zejména v redakci vlast-

Pessina, Phosphorus septicornis str. 603. »Hilarius decanus ab anno
1462. solus ad an. usque 1467. Deinde Wenceslaus de Krzizanow, praepositus
Omnium SS. et canonicus ecclesiae Pragensis< (byl adm., rozumí se). Tato
zpráva je mylná zřejmě, a Pěšina odporuje tu sám sobě. Na jiném místě
(tamtéž str. 278.) udává datum úmrtí Hilariova 31. pros. 1467 (ovšem ne
správně místo 1468). Tím je však vyloučena administrace Křiž, toho roku,
leč by citované místo mělo ten smysl, že Hilarius byl adm. do r. 1467 sám,
a t. r. spolu s Křižanovským. Ale »solus« vztahuje se к době dřívější, 1461
až 1462, kdy měl Hilarius spoluadministrátora, Jana z Krumlova, nikoliv na
dobu 1462—1467. Co dlužno souditi o administrátorství Křiž., bylo již pově
děno. — ’) Berghauer J. Th. Protomartyr poenitentiae str. 312. Cituje po
známku z kapitolního rukopisu (neudává, z které doby, ale patrně z XV. st.):
»Dominica ante carnis privium [rok není udán] doctor Krziczanowsky concionatus est contra articulos Pragenses et Rokiczana voluit ei supponere vene
num«. Viz o tom: Frind, str. 49.; Voigt Acta str. 160. a po něm Článek
v Riegrovu SI. N. IV. 1010, kde se poznamenává, že Kruger zaměnil vůbec
úmrtí Křižanovského, o němž ničeho nevíme, se smrtí Václava z Krumlova.
Kruger v Sacri pulveres etc. pokud jsou jeho dílem, o úmrtí Křižanovského
a také V. z Krumlova vůbec nemluví. Mluví o úmrtí V. z Krumlova M. Kram
mer v posledním svazku jmenovavého díla (Sacri pulveres mensis Decembris.
Editi opera et studio M. Krammer. Pragae 1667 str. 68.), ale nezaměňuje
nijak obou mužů. Ostatně podává svou zprávu о V. z Krumlova na základě
Balbina (Bohemia docta) a Pěšiny (Phosphorus septicornis). Ovšem zaměnil
oba muže Tanner, jak již bylo vzpomenuto. — •) Voigt, Acta II. str. 160. a
po něm Riegrův SI. N. IV. 1010. Voigt praví, že jsou v ní místa od Křiža
novského, v čemž má ovšem pravdu, ale to přece ještě neznamená, že Kř.
tyto části spisu napsal. Ostatně Voigt přičítá jinde (Effigies virorum eruditorum atque artificum etc. P. II. Pragae 1775 str. 86. a dle něho též Pelzel
(Abbildungen str. 104.) toto popsání disputace Rokycanovi, ovšem omylem.
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nich řečí, tím vyloučena není. Psal-li Křižanovský ještě něco jiného,
tají se to ve sbírkách rukopisných, vždy ještě nedostatečně probraných.
Listy Křižanovského známe jen dva, zmíněný již krátký list rektoru
university Janovi z Prahy ze dne 29. června (r. 1461)l) a také již
vzpomenutý list Joštovi, biskupu Vratislavskému, ze dne 17. září roku
bezpochyby 1464.2) Konečně lze dodati, že jako Hilarius tak i Křiža
novský přispěl к rozmnožení kapitulní bibliotéky. Víme o něm, že
přepsal a jí odkázal rukopis, jenž chová se tam dosud. Je to rukopis
na papíře, formátu quartového, a obsahuje několik traktátů. Na prvním
listě čte se: Doctor Wernerus de Przizanov (sic), praepositus Omnium
Sanctorum in castro Pragensi, predicator pragensis, hunc librum propria
manu scripsit et legavit ecclesiae Pragensi.3)

Francie a české povstání 1618—1620.
Napsala Helena Tuskányová.
Otázka, jíž obírá se tato práce, není v naší dějepisné literatuře
novinkou. Byl to Gindely, jenž jí věnoval pozornost ve svých »Dějinách
českého povstání«, nad to probral ji již dříve ve zvláštním článku
v Časopise Čes. Musea (1876). Gindelyho práce založena je na roz
sáhlém zcela novém materiálu listinném, jejž se autoru podařilo shromážditi a jenž každému spracování novému musí býti nejen pomůckou,
ale základem.4) Těžisko práce Gindelyovy tkví ve vyložení kroků a
jednání francouzského poselstva v říši r. 1620; méně pozornosti tu věno
váno, řekla bych, otázce první a hlavní, výkladu francouzského stano
viska, jež к vyslání poselství do říše vedlo, karakterisování francouzského
názoru na věci v říši od r. 1618 do poč. r. 1620. Zde spokojuje se
Gindely z největší části referáty anglického vyslance v Paříži Herberta.
V tom směru snažila jsem se tedy Gindelyho doplniti a doplniti jej
i tam, kde končí, tuším příliš záhy, již bitvou bělohorskou.
Mon. hist. univ. Prag. T. III. str. 51. Tento vlastnoruční list Křiž, jest
přilepen na f. 25 původního rukopisu matriky rektorské, (jež byla vydána
jako třetí díl Mon. hist. univ. Prag). Hned pod ním přilepen jest na témže
foliu vlastnoruční, shora citovaný list Hilariův, začínající slovy: Rev. mag.
Nicolae. Oba listy vloženy jsou do vypravování událostí za rektorátu M. Jana
z Prahy. Že jsou to autografy, poznamenal pisatel záznamů nad každým
listem zvlášť. — e) Palacký UB. č. 319. — 8) Viz o tomto rukopisu: Schulte
F. Die kanonistischen Handschriften der Bibliotheken Prag. (Abh. d. königl.
böhm. Gesellschaft der Wissenschaften v. J. 1869 VI. F. П. B.) Str. 113. č. 283.
Týž rukois znal také Berghauer a opravil Wenceslaus de Krzizanow. (Protomartyr, str. 287. a 312). — *) Opisů z Gindelyova materiálu, sem náležejících,
užila jsem v zemském archivu, kdež jsou uchovány.
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Hlavním pramenem byla mi francouzská publikace * Ambassade du
due ďAngoulčme^ du comte de Béthune et abbé de Préaux.« Je to sbírka
listů a různých příloh o jednáních zvláštního vyslanectva, jež bylo vy
praveno r. 1620 z Francie do Německa, aby prosadilo mír mezi stra
nami. Rozsáhlá publikace je vydána od syna hr. de Béthune, jenž byl duší
vyslanectva a měl jako diplomat tehdy ve Francii dobré jméno Qe to
bratr známého ministra Jindřichova Sully) v Paříži r. 1667. Prohlédla
jsem i bohatou francouzskou literaturu memoirovou té doby, ale ne
nalezla v ní zmínky hodné ohlasy francouzských politických akcí v říši.
Bylo by snad již z toho fakta možno učiniti závěr jeden к thematu, jež.
má býti řešeno: pro Francii vnitřní bylo české povstání a co s tím sou
viselo, před Bílou Horou ještě věcí nedůležitou a málo interessantní; válka
rozvíjející se na východě říše zajímala jen dosud diplomatické kruhy
dvorské.
Přehlédneme-li výsledky tehdejší francouzské politiky, nelze o nich
říci jiného, než že byly císaři příznivý, příznivější zajisté než sama vláda
francouzská chtěla. Avšak na jednu věc nutno položití důraz, totiž že
Francie od samého vypuknutí českého povstání měla jen jedno přání:
aby byl zachován mír, aby zůstalo vše při starém, kterýžto stav zájmům
Francie nejlépe odpovídal. Tato politika bývá haněna, ve slabost vy
kládána. Fagniez praví ve svém díle Le pere Joseph et cardinal Richelieu
(str. 252), že vláda Brúlartů (to je kancléř Silleri a jeho syn, státní
sekretář Puisieux, správce zahraniční politiky) spíše z pohodlnosti než
z přesvědčení a z nevědomosti obětovala staré francouzské tradice
vítězství katolictví v Evropě. Zdá se mi, že třeba na jeden důležitý
moment poukázati, jenž tuto zdánlivě pohodlnou politiku Francie к věcem
v říši činí srozumitelnou a odsouzení její aspoň seslabuje.
Francouzská vnější politika po roce 1617, kdy se ujal vlády král
Ludvík XIII. sám, anebo chceme-li, kdy milostník královnin byl vystřídán
milostníkem královým, podléhá dvěma sobě odporujícím vlivům, totiž
z jedné strany tlaku vzmáhající se přízní dvora strany katolické, jež
stála ovšem ke Španělsku, a z druhé strany žijícímu ještě vědomí, že
Španělsko bylo do nedávna pokládáno za nepřítele Francie.
Každé z těchto dvou zásad odpovídal jeden skutek nové vlády.
V Italii se od r. 1613 vedla válka o dědictví Montferratské mezi vévodou
Savojským a Mantovským, z níž se vyvinula válka o samostatnost knížat
italských, representovanou Savojskem, proti panovačnosti Španělska1);
Francie se počala ujímati vévody Savojského; dovolila, aby vojsko
francouzské táhlo vévodovi na pomoc, a za spolupůsobení Francie došlo
к smlouvě, jež znamená mravní vítězství vévody Savojského. Také
sňatek sestry Ludvíka XIII. s princem Piemontským, synem Karla
Emanuela, možno pokládati za odchylku od dráhy, po níž se brala
’) Erdmannsdörfer: Hrzg. К. E. v. Savoyen und die deutsche Kaiserwahl
1619 str. 64 a n.
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vladařka královna Marie Medici, jež se svými sympathiemi к Španělsku
netajila.
Za to došlo к jinému skutku, jímž zase král Ludvík ukázal, že
aspoň uvnitř své říše nechce být o nic méně katolickým než kterýkoliv
král španělský. V Béarnu, krajině v jižní Francii, jež patřila kdysi ke
království Navarrskému, dostalo se r. 1569 statků církevních, dotud
katolických, reformovaným. Katolické kněžstvo naléhalo už na krále
Jindřicha IV. o restituci, a nyní vystoupil klérus katolický znovu s touto
žádostí. Dosáhl v červnu r. 1618 toho, že byl vydán edikt, jímž nařízeno
obnovení katolických služeb božích v Béarnu a vrácení statků cír
kevních.1)
Uvedené tuto dva příklady z dějin francouzských na počátku vlády
krále Ludvíka XIII. ukazují dobře vytčenou rozdvojenost francouzské
politiky. Na jedné straně ještě zbytek starého nepřátelství к Španělsku,
na druhé straně nutný ohled na mocnou stranu katolickou a obava,
aby církev katolická neutrpěla újmy. Na tomto rozcestí stála francouzská
politika, když vypuklo české povstání.
Katolíci neustávali líčiti nebezpečí, jež by pro církev mělo za ná
sledek vítězství Čechů, a s nimi protestantů vůbec, a apellovali také na
monarchické vědomí krále Ludvíka, nazývajíce Čechy nejhoršími rebelly,
jichž příklad by mohl i poddané v jiných zemích svésti к následování.2)
Protestanté zvláště ústy huguenota vévody Bouillonského, jenž byl
strýcem kurfirsta Falckého, tvrdili, že spor císaře s Čechy nemá v sobě
nic náboženského, ana prý otázka náboženská v Čechách již je roz
hodnuta povolením vyznání jak katolického tak protestantského, a že
zde jde jen a jen o konflikt politický. Král Francouzský nechť se nedá
pohnouti ohledy náboženskými, jichž užívají katolíci jen za záminku, aby
spojoval se proti Čechům s císařem.
Avšak nejen následkem této protichůdné agitace se stalo, že vláda
francouzská byla pro neutralitu: к neutralitě klonilo se od počátku samo
smýšlení vedoucích politiků francouzských. Francouzský státní sekretář
Puisieux, jenž řídil zahraniční politiku, klade výslovně a záhy důraz na
toto postavení Frarcie mezi protestanty a císařem a vybízí vyslance ve
Vídni к největší opatrnosti, a jiný pozdější list téhož státního sekretáře
svědčí znovu, že Francie nechce, aby jedna strana nabyla vrchu nad
druhou, »což by bylo neprospěšné našim účelům z příčin, jež znáte,<
jak praví Puisieux.
ł) Bazin, Hist, de France, 2, 20. — *) Srv. »Discours« v Ambassade
str. 46. . . . lesquels Princes doivent considerer ä ľadvenir en eux mémes
quelle doit étre un jour la forme de leurs états, si la Bohéme, la Silesie,
Moravie et pays d’Autriche viennent ä se soulever et quitter le commandement
dun scut, four se ranger sous celui du feufie . . Také Španělé operovali
mnoho tímto argumentem. — •) Puisieux v Ambassade str. 344, list ze dne
16. října 1620.
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Projev tento vysvětluje nám poněkud příčiny a cíle francouzské
»neutrality«: pozorujeme a pochopujeme, že Francie si nepřála vítězství
císaře nad Čechy a protestanty vůbec, poněvadž to by znamenalo ne
bezpečné sesílení moci domu Rakouského, že si však také nepřála
vítězství Čechů nad císařem, poněvadž tím by těžkou ránu utrpělo
katolické náboženství. Ale boj mezi oběma stranama hrozil dle vší pravdě
podobnosti Francii konečné přece vítězstvím jednoho a záhubou dru
hého — proto musilo francouzské diplomacii jiti o to, aby válka ustala,
aby o vítězství nerozhodovaly zbraně.
Francie pokládala, jak se zdá, za nejvhodnější způsob к upravení
poměrů v zemích domu Rakouského a v říši vůbec jednání diplomatické,
jež by ovšem snáze než válka nalezlo nějakou prostřední cestu mezi
převahou rodu habsburského v Evropě a postupem protestantů. Násled
kem toho snaží se Francie od samého počátku, aby se spor mezi Čechy
a císařem narovnal cestou smírnou a nabízí sama už na podzim r. 1618
a pak z jara r. 1619 své služby к interposici.1)
Již z prvých těch kroků dá se vycítiti jakési stranění proti Čechům,
plynoucí asi z přesvědčení, že násilná iniciativa jejich zavinila všechno,
a jevící se zejména v tom, že Francie, aby mír umožnila, chce isolovati
Čechy a odejmouti jim naději na pomoc z Německa. Francie radí v této
době kurfirstovi Falckému a jiným knížatům protestantským, aby nebrali
podílu na českém odboji, leda že by chtěli také působiti к míru, к čemuž
by zvláště Falc svého vlivu, který v Čechách má, měla užiti.2) Také
direktorům dostalo se od vyslance francouzského ve Vídni podobného
poučení, a císaři též bylo řáděno к míru.
V rámci tohoto programu o status quo ante jedná francouzská
politika dále: v duchu jeho je, že podporuje kandidaturu Ferdinanda II.
na trůn císařský.3) Knížatům protestantským radil Puisieux, aby se
volbě Ferdinandově nestavěli v cestu, ale aby za to hleděli císaře pohnouti к volební kapitulaci sobě příznivé. Zvolení Ferdinanda ve Frank
furtě bylo Puisieuxovi do jisté míry přece překvapením: zarazila jej
malomocnost, kterou při tom projevili voliči protestantští s kurfirstem
Falckým v čele. Rozmrzele znějí slova Puisieuxova, že protestanté buď
nevědí, co chtějí, nebo chtějí věci, s něž nejsou.4) Můžeme již zde asi
vytknouti omyly francouzského nazírání na situaci, na nichž spoluzalo
žena byla politika neutrality: byla to víra v odvahu německých a moc
českých protestantů.
*) Puisieux St. Catherinovi 6. září 1618 a 4. ún. 1619. Gindelyho opisy
v zem. archivu. — ’) Toho znění je celá řada listů, které v oné době Puisieux
St Catherinovi, franc, agentu v Heidelberce, psal. Ku př. z 26. čce. 1618,
28. listop. 1618, 20. pros. 1618, 19. ledna 1619. Gindely zem. arch. — •) Že
patří králi francouzskému nemalá zásluha o zvolení Ferdinanda za císaře, pro
jevil i papež, jenž obdržev zprávu o šťastné volbě vyslovil se, že bude třeba
za to zvláště Francii poděkovati. Borja králi Filipovi III. 13. září 1619. Zem.
archiv. — *) Puis. St. Catherinovi 18. srp. 1619. Zem. archiv.

Francie a české povstání 1618—1620.

363

Za stavu věcí, jak jsme jej poznali, je přirozeno, že volba Fridricha
kurfirsta Falckého za krále Českého musila učiniti ve Francii špatný
dojem. Přijal-li kurfirst korunu českou, stala se zajisté obávaná od Francie
válka v Německu nevyhnutelnou. A tak odporučovala-li se již dříve
kurfirstovi Falckému umírněnost, radilo se mu nyní důtklivě, aby koruny
české nepřijímal, že by asi nikde nenalezl podpory v boji s císařem.
Když pak přijal přece, odepřela Francie uznati jej králem a dávati mu
titul královský a setrvala na tomto stanovisku přes mnohé žádosti
o uznání královské důstojnosti Fridrichovy. Fridrich sám listem
z 3. dub. 1620 marně žádal krále Ludvíka o zachování starého přátel
ství, marně ujišťoval, že korunu českou přijal jen aby prospěl obecnému
dobru.x)
Zatím císař nabyv asi šťastnou volbou naděje ve přízeň Francie,
poslal ke dvoru Pařížskému zvláštního vyslance, hraběte Vratislava Fürsten
berka, aby požádal krále Francouzského o vojenskou pomoc. Začátkem
prosince přišel hrabě do Paříže, ale brzy poznal, že je zde půda žádosti
jeho naprosto nepříznivá. Byla-li Francie, jak víme, vůbec proti válce,
chtěla-li prostředkovat!, nemohla žádost za branné přispění s té neb
oné strany než naraziti na odpor. Ale Fürstenberk nalezl brzy mocnou
oporu.
Papežský nuncius a vyslanec španělský jeví se tu především jako
podporovatelé žádostí císařských, avšak i katolická lépe řečeno proti
reformační Francie stála к císaři, a mluvčími jejími byli zpovědník králův
jesuita pater Arnould, vévoda Neverský a kapucín pater Josef Pařížský,
jak se sám nazýval, známý později jako diplomatický jednatel Richelieuův.
Tento pater Josef těšil se, jak se zdá, už tehdy u dvora značné vážnosti,
a mělo to tedy pro císaře význam, když sliboval u dvora španělského,
kdež právě (v létě r. 1618) meškal, že pohne krále Ludvíka, aby svým
vlivem Hollandsko a unii odtrhl od Čechů, ano vyslovil naději, že
i více dosáhne.2) Také pater Josef přál si, podobně jako francouzská
vláda, aby se české povstání co nejdřív skončilo, nebo chtěl je aspoň
isolovati, aby z něho nevypukla válka v Německu.3) Příčina toho nebyla
tak v starosti o zájmy císařovy jako v tom, že pater Josef spolu s vé
vodou Neverským se zanášeli myšlénkou na uspořádání velké křížové
výpravy všech evropských mocnářů proti Turkům a na osvobození svaté
země.
Provedení tohoto romantického plánu, jemuž P. Josef celá léta úsilovné činnosti zasvětil, musila ovšem válka v Německu překážeti, a
proto byl pater Josef pro rychlé uspořádání záležitostí císařových. Spo
lečnému úsilí všech těchto osob, majících vliv na pobožného krále Lud
víka, podařilo se, že se aspoň na chvíli zdálo, jakoby chtěla Francie

l) Srv. Puisieux St. Catherinovi 16. říj. 1619. (zem. archiv); Fridrich
Ludvíkovi 3. dub. 1620 (ibid, a Gindely v C. Č. M. str. 7, 11). — ’) Khevenhiller císaři 18. říj. 1618. Zem. archiv. — *1 O tom i následujícím srv. Fagnieza
v díle Le pére Josephe et cardinal Richelieu kap. III.
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vystoupiti jako spojenec císařův. Králův tajemník přišel o štědrém ve
čeru к hraběti Fürstenberkovi a oznámil mu v největší tajnosti, že král
chce posiati císaři ku pomoci několik pluků. Když však Fürsten
berk žádal nějaké písemné stvrzení tohoto slibu od ministrů francouz
ských, byl odmítnut — bylo by to prý proti francouzským zvyklostem.
Zdá se dle všeho, že náhlý slib králův lze přičítati jen na vrub
jeho; vládnoucí politikové však že vytrvali při svých původních úmyslech1)
a že odtud snažili se horlivě dostati se nějak ze situace slibem králo
vým tak znesnadněné. К tomu cíli by se byl hodil plán zvláštního
vyslanectva francouzského do říše, o němž byl již král dal vzkázati
Fürstenberkovi, že má knížata katolická získati císaři a protestantská
odvrátiti od Fridricha Falckého. Král tenkrát slíbil vyslání poselstva
s vytčeným programmem — ministři jeho v slibu tomto mohli najiti
cestu, jíž by se vyhnuli splnění slibu prvého.
Bylo sice vydáno nařízení, aby se sešly staré pluky francouzské
na hranicích Lotrinských v Champagni, ale o určení jejich mluvilo se
všelijak; jen v to málokdo věřil, že by šly císaři na pomoc. Jednatel
knížete Anhaltského Börstel myslil, že vlastní úkol vojska je dobytí Met2)
a potrestání vévody Epernona, který stál vedle matky královy v čele
oposice proti milci královu Luynesovi.
Možná vskutku, že se už tehdy král chystal pro případ možného
vypuknutí domácích nepokojů. Jiní měli za to, že shromážděné vojsko
má vyčkati na hranicích a má býti jaksi mementem těm, kdo by ne
chtěli přistoupiti na smírné návrhy krále Francouzského, které mělo
v nejbližší době přednésti v říši zvláštní vyslanectvo. Fürstenberk tedy
odešel s nadějí sice, ale bez jistoty, že Francie císaři poskytne pomoci.
Také resident francouzský ve Vídni Baugy potvrdil tuto naději, ale
vévoda Bavorský, jemuž císař nemeškal radostnou zprávú oznámiti, přijal
ji skepticky, řka, že má důvěrné zprávy z Francie, že ministři této slí
bené pomoci nepřejí a že pokud na nich bude, budou ji hleděti zrnařiti. Maxmilián zároveň radil, aby byl poslán nový vyslanec do Paříže,
který by na uskutečnění slibu králova naléhal.8)
Tato rada potkala se u císaře s plným souhlasem. V několika
dnech po obdržení listu Maxmiliánova poslal svého radu pana Kurze
ze Senftenavy do Paříže, aby od krále vyžádal si určitějších zpráv o síle
slíbené pomoci, o době, kdy se vydá na pochod atd. Na tyto otázky
nalezli u dvora francouzského neobratnou výmluvu, illustrující dobře jeho
rozpaky: že prý musí předcházeti přehlídka vojska, a že se císař vše
f) Le Vassor v díle: Histore de Louis ХШ. t. III. p. 511. vypravuje,
že všichni, kdož byli pro neutralitu, byli nad tímto úmyslem královým zoufalí,
zvláště však vyslanec anglický Herbert, ale francouzští ministři prý ho konejšili
tím, Že se naskytnou veliké obtíže, až se bude jednati o uskutečnění této
pomoci. O Herbertových jednáních srv. vůbec článek Gindelyho. — ’) Börstel
knížatům Unie 10. Mart. 29. Febr. 1620. Zem. arch. — ’) Maxmilián císaři
14. února 1620. Zem. arch.
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bližší doví koncem dubna prostřednictvím vyslance španělského a
vyslance arciknížete Albrechta meškajících v Paříži. Kurzoví nezbylo
než spokojiti se s touto odpovědí. Když však ani ke konci dubna ne
docházely do Vídně zprávy o tom, že by francouzské vojsko bylo hotovo
táhnouti císaři na pomoc, psal císař španělskému vyslanci ve Francii,
aby na krále naléhal, aby splnil své slovo. Později vypukly — z této
stránky véci vhod králi — nepokoje ve Francii, a král musil užiti svého
vojska doma, a když nastal ve Francii pokoj, nevěřili ve Vídni již
v upřímnost francouzských slibů.

К poselství do říše musilo ovšem dojiti, šlo jen o to, bude-li mu
vytčen cíl v duchu vzkazu králova Fürstenberkovi či v duchu stanoviska
Puisieuxova. Již v lednu, tedy nedlouho po odchodu Fiirstenberkově,
mluví Puisieux o vyslanectvě v tom smyslu, že má tlumočiti knížatům
německým smírné návrhy královy. A ještě určitěji, ne však cele ve
smyslu známého nám stanoviska vedoucích politiků francouzských, stano
viska neutrality, mluví zvláštní obšírné dobrozdání finančního ministra
Jeannina na poč. r. 1620; dobrozdání o politickém stavu Evropy a
o úloze, která v něm připadá Francii, jež si král zvlášť od bývalého
rádce Jindřicha IV. vyžádal. V memorandu x) vykládá Jeannin, že ty doby,
kdy vzrůst moci habsburské ohrožoval mír Evropy, jsou již dávno ty
tam, a rod tento že je nyní tak sláb, že se sotva může uhájiti proti
tak velkému počtu mocných nepřátel. Zvítězí-li však protestante, že to
znamená vyhlazení katolického náboženství v Německu, z čehož by
mohli nabýti odvahy i protestanté v jiných zemích, také ve Francii.
Ve vítězství protestantů hrozí mnohem větší škoda (za příčinou nábo
ženství) než ve vítězství domu Rakouského, jenž je příliš slab, než aby
sám mohl doufati v úspěch. Vítězství protestantů zdá se již nyní za
jištěno, nedostane-li se císaři pomoci od knížat katolických v říši a
zejména od krále Španělského. Katolická knížata v Německu nemají (prý)
žádného spolku ani srozumění mezi sebou, protestanté však jsou sjedno
ceni a ozbrojeni; král Španělský pak oslaben je finančně válkami dosa
vadními, a kolonie indické a vyhnání Morisků vylidňují jeho země.
Nadto má zapotřebí vojenského lidu v Italii, a také zřetel na stavy
nizozemské nedovolí mu pomoci císaři takovou silou vojenskou a tak
rychle, jak by bylo třeba. Ze všeho je zřejmo, že císař bude v situaci
velmi zlé, nedosáhne-li pomoci jinde, a především od Francie, jež by
mohla býti příkladem jiným knížatům katolickým, kdyby užila své váhy
a svých sil, aby zachránila cisaře od pádu^ jemuž jinak neunikne,
>V pravdě: Jeho Milost nemůže zůstati neutrální a divákem v tomto
stavu věcí, aniž by nezasloužila hany a nebyla považována za odběhlíka
od náboženství . . .< Pomoc vojenská císaři z Francie může ovšem míti
za následek vystoupení protestantů ve Francii samé a škodu knížat
!) V Ambassade str. 25 a násl.
č. č. H. v.
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protestantských v říši, dosud spojenců Francie — »mais la Religion
oblige ä mépriser toutes ces considerations . . .«
Každý by čekal, že po těchto premissách, líčících postavení císařovo
v barvách co nejčernějších, vystoupí Jeannin s návrhem, aby se císaři při
spělo brannou pomocí. Ale nikoliv: Francie, praví, chce náboženství zajistiti
dobrým mírem* a proto pošle pouze zvláštní vyslanectvo, aby zjednalo
příměří, za něhož by se mohlo ve zvláštním shromáždění jednati o pod
mínkách míru mezi oběma stranami. Co následuje, ukazuje přece к tomu,
jakoby Jeannin pomýšlel na to, jak zachrániti jenom císaře: I kdyby se
poselstvu nepodařilo učiniti konec válce, bude moci přece odvrátiti ně
která knížata protestantská, zejména lutheránská, od strany, která je
nyní nejsflnější, a tak ji učiniti povolnější míru. Jeannin udává podrobně,
jakými výklady v tom směru na knížata dotčená působiti dlužno; císaři
se, praví, vyloží, jak nebezpečná je jeho situace, a že by mu bylo
prospěšnější, kdyby vydal něco ze svého práva a ustoupil poněkud ná
silnému přívalu, než aby chtěje zachovati všechno, hazardoval všechny
své státy. Knížatům říše vůbec bude třeba vyložiti nebezpečí, jež hrozí
jim i vší Evropě z náboženské nekonečné války. Kdyby důvody ty ne
působily, že bude král nucen, podle svědomí svého a povinnosti své,
pomoci císaři a knížatům katolickým. Eventualitě této věnováno v dobro
zdání místo dost rozsáhlé: klade se důraz na to, že bude radno usilovati o to, aby válka zůstala obmezena na Čechy a oddálena byla od
Falce a aby pomoc branná do Čech již nyní se shromažďovala.
Instrukce, daná poslům francouzským do říše (d. d. Fontainebleau,
8. dubna roku 1620 v Ambassade str. 1 a n.) přiléhá v podstatě к sta
novisku Jeanninovu. Z opatrně diplomatisujících a příliš všeobecných obratů
jejich je tu aspoň jasno, že Francie chce působiti sice jen pro zachování
míru, ale ve prospěch císaře především a ve prospěch věci katolické.
Vyslanci mají katolickým knížatům v říši připomenouti s důrazem >la
fauorable declaration du Roy en faveur de ľ Empereur et de la cause
des Catholiques de ľ Empire.« Kus positivního programmu tkví v prohlá
šení, jež mají vyslanci učiniti císaři: král chce »faire en sorte que chacun
demeurast en possession de ce qui pouuoit luy appartenir dans le droit
et dans la justice.* Í& to znamenalo, že Francie chce, aby Fridrich
Falcký vzdal se Českého království, je z instrukce patrno. Vyslaní ne
mají sice klásti požadavek tento před knížaty protestantskými, aby ne
zaujali jich proti sobě hned napřed, ale král připomíná, že dosud přes
mnohé usilování ze strany falcké Fridricha za krále neuznal, že nemůže
tedy také býti pro to, aby jej vyslaní jeho navštívili. Stačí, když vyšlou
к němu některého z podřízených sobě jednatelů v říši. Z instrukce je
dále patrno, že všechno úsilí má směřovati к tomu, aby byl Fridrich
isolován, že má se usilovati zejména o to, aby Sasy byly odvráceny od
»kalvinistů« — vše ovšem: pour faciliter ľ avancement de la Paix.
Také z prvých listů, jež francouzští vyslaní v říši poslali šéfu zahra
ničního úřadu francouzského, vysvítá, že vydali se na cestu přesvědčeni,
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že všechen odpor proti míru treba očekávati od Falce, císaře však že
snadno bude nakloniti pokoji.
Oba tyto důležité dokumenty, dobré zdání Jeanninovo, dobré zdání
ministra, o němž vydavatel diplomatické korrespondence o jednáních
francouzských poznamenává, že jej král Jindřich IV. ctil jako jednoho
z nejschopnějších a nejvážoějších politiků své doby a jenž ovšem vyšel
z kruhů bojovně katolických, a instrukce poskytují nám dosti po
můcek, abychom stanovisko Francie к české válce mohli vymezid
s jistotou. Hlavní myšlénkou všeho toho, příčinou a pákou politické
spekulace politiků francouzských je, zdá se mi, přesvědčení, že císař
ie slab a blízek zkáze^ a věc českého odboje naopak že ohrožuje
dosavadní državu katolickou svým pravděpodobným vítězstvím. Fran
couzská akce vskutku počíná se v době, kdy posice císařova mohla
se vzdálenému pozorovateli zdáti beznadějnou. Teprv léto a podzim
r. 1620 změnilo situaci rychle a důkladně v neprospěch Čechů. Francie,
jež nechtěla přílišného posunutí sil ve prospěch té neb oné strany, ne
opustila tuším tradic své politiky proti říši úplně, když v době, kdy
se jí zdálo vítězství Čechů pravděpodobným, jala se podpírati proti
Čechům císaře. Spolupůsobil snad ovšem na rozhodnutí krá- lovo
proud ještě jeden zcela jiného rázu: snahy pozdějšího předního rádce
a důvěrníka Richelieuova, P. Josefa, o nichž jsme již mluvili. Tak jal
se jednati vlastní vykonavatel plánů Josefových, vévoda Neverský s cí
sařem, za jakých podmínek by řád jím r. 1617 к boji proti Turkům
zřízený (ľ ordre de la milice chrétienne) byl užit prozatím na pomoc
císaři proti protestantům.1)
Stanovisko Francie konečně, přesvědčení její o moci a nadějích
Čech a Falce může nám dovoliti snad zpětný soud o vyhlídkách a na
dějích českého odboje vůbec. Můžeme z toho, že vážní politikové ve
Francii věřili ve zdar nebo aspoň možnost zdaru českého odboje, souditi asi, že odboj nebyl zahájen lehkomyslně, nebo jinými slovy, že
zahájen byl za situace, která znalcům poměrů zdála se slibovati porážku
domu Rakouského.
*

Za vyslance do zvláštního slavného vyslanectva Francouzského do
říše byly vybrány tři osoby. Representace připadla vévodovi z Angoulému, levobočkovi krále Karla IX., vlastní činnost vedl diplomat tehdy
dosti známý hrabě Filip de Béthune, který působil v Italii, když šlo
o uklizení sporů mezi králem Španělským a vévodou Savojským, a který
hned potom byl také poslán ke královně matce, aby prostředkoval
mezi ní a králem Ludvíkem XIII. po útěku královnině z Blois. Třetím
z vyslanců byl abbé de Préaux, jenž byl také tlumočníkem tam, kde
*) Srv. v tomto řádu a jednáních s tím souvisících, jimž Gindely ještě
rozuměti nemohl» Fagnieza l. c. III. kap. celá.
27*
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bylo třeba se dorozumět! latinou jako ku př. v Uhrách. Buwinkshausen,
vyslanec unie, který v dubnu dlel ve Francii, není volbou těchto osob
právě nadšen, jemujsou to »papeženci«, od nichž nelze mnoho dobrého
očekávati.1) V dubnu vydali se vyslanci na cestu do Německa, kdež, jim
právě vhod, chystala unie sjezd v Heilbronnu, který pak byl přeložen do
Ulmu, kamž markrabě z Anspachu jménem unie zval francouzské vyslance
ještě než překročili hranice německé. Jeho horlivá zdvořilost je pochopitelná.
Unie kladla ještě do francouzského vyslanectva nějaké naděje, nebo se
z něho těšila aspoň proto, že dokud vyslanectvo se nevrátilo do Francie,
nedalo se očekávat, že by vojsko francouzské se vydalo císaři na pomoc.
Za to pochopíme, proč katolickým knížatům a zvláště císaři byl úkol
vyslanců proti mysli. Císař už žádného vyjednávání nechtěl. Ve Vídni
byli již dávno odhodláni zbraní a ne diplomacií rozhodnouti o budouc
nosti a očekávali к tomu od Francie pomoc vojenskou ; a místo toho
se jim nyní nabízí zase vyjednávání, jež aspoň pomoc francouzskou
zdrží.
Vévoda Bavorský Maxmilián vyslovil se velmi skepticky o fran
couzském vyslanectvu,2) jakoby ono skrývalo i nebezpečí pro císaře; kdyby
totiž strana falcká se ukazovala nakloněnou к míru a císař ne, že by
tím padla na něho výčitka nesnášenlivosti a snad z toho i nepřízeň
Francie; Maxmilián radil tedy císaři к opatrnosti. Vybídl také císaře, aby
pozval vyslance, aby co nejdřív přišli do Vídně, neboť vojsko francouzské
nepřijde, dokud se vyslanci nevrátí do Francie ; poslání jejich nutno
tedy co možná zkrátiti.3) Tedy spekulace, nikoliv dvornost, to byla, proč
císař zval Francouze, aby neotáleli dlouho v říši a pospíšili do Vídně.
Sjezd unie přišel vyslancům velice vhod; nemusili navštěvovati jed
notlivá knížata protestantská, a jednání se urychlilo. Vyslanci by si byli
přáli, aby také katolická knížata si svolala nějaký sjezd, který by se
o proposicích francouských radil. Psali také hned z Nancy, ode dvora
lotrinského, jednotlivým kurfirstům duchovním. Ale odpověď těchto uka
zuje, že na francouzský podnik nekladli němečtí katolíci mnoho váhy.
Dva z kurfirstů se omlouvali nemocí a neodkladnými záležitostmi, kurfirst Mohučský přiznal otevřeně, že se nechtějí do sporu císaře s Čechy
plésti, neboť prý rozhodnutí tu patří jediné císaři.4) Také s arciknížetem
Leopoldem se vyslanci sešli, a tento nejnesmířitelnější stranník nelítostné
války jim přímo prohlásil, že vyjednávání bude císaři jen na škodu,
neboť se tím všechno zdrží a císař nemá prostředků, aby svoje vojsko
tak dlouho platil. Ale i na to měli vyslanci svou již stereotypní od
pověď: král francouzský chce mír.5)
*) List Buwinkshausenův z 19. dubna 1620 v zem. arch. — 2) Maxmilián
císaři 12. června 1620, zem. arch. — ’) List vév. Maxmiliána císaři d. d.
27. května 1620. Opisy Gindelyho v zemsk. arch. — 4) Listy všech tří kur
firstů v Ambassade str. 124—127. — 5) O setkání s Leopoldem lisťvyslanců
králi z 3. čce 1620 v Ambassade str. 71.
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Dne 6. června přišli vyslanci do Ulmu. Jednání Ulmského podrobně
líčiti nebudu — tu stačí odkaz na Gindelyho. Hlavní ráz i výsledek
jeho je, že poselstvo francouzské bylo činno pro císaře a proti falckrabímu.
Oč šlo v Ulmu? Vévoda Bavorský chystal se s vojskem ligistickým
císaři na pomoc, bál se však, aby unie zatím, co on bude zaměstnán
v Čechách, nevpadla do jeho země. Nabízel tedy unii mír v říši. Unie
by-byla na jeho nabídku přistoupila, i ona byla by ráda přenesla roz
hodnutí do Čech, ale žádala, aby mír byl v Německu úplný, totiž aby
se vztahoval také na arciknížete Albrechta v Nizozemí, odkud hrozil
vpád vojska španělského do Falce. Za to se však vévoda Bavorský zaručiti nechtěl, i zdálo se, že se jednání rozbije. Ani zakročení vyslanců
francouzských nezpůsobilo v tom z počátku žádné zmény, neboť obě
strany trvaly neústupně na svém. Francouzští vyslanci stáli docela na
stanovisku vévody Bavorského, přes to, že jednatelé unie ukazovali na
to, že vpádem Španělů do Falce budou ohroženy přímo důležité zájmy
francouzské. Ale poselstvo francouzské mělo prozatím jen jednu my
šlénku: kurfirst Falcký měl býti isolován, aby byl smíru tím více na
kloněn. Hodilo se tedy vyslancům docela, že mělo býti unii zabráněno
přispěti mu na pomoc. A tak byla tedy konečně za činného přispění
Francouzů knížata protestantská pohnuta к povolnosti. Došlo к smlouvě
Ulmské z 2. července 1620, která stanoví, že má mezi unií a ligou
potrvati mír, z něhož jsou vyňaty Čechy a arcikníže Albrecht, to zna
mená, že může unie, chce-li, přispěti Čechům ku pomoci, a že může
arcikníže Albrecht posiati vojsko nizozemské do Falce a kamkoliv.
Mohla-li unie přispěti Fridrichovi v Čechách, mohlo to znamenati
pouze, že se vyslanectvu podařilo lokalisovati válku na Čechy, eventu
elně na Falc. Vyslanci byli přesvědčeni, že se jim podařilo dosíci v Ulmu
velikého úspěchu.
Vévoda Bavorský byl ovšem spokojen a vyjádřil to také vyslancům
skrze své jednatele v Ulmu a sám osobně, setkav se s Francouzy na
jich cestě do Vídně.1) Z toho vzrostlo sebevědomí vyslanců francouzských
a jejich důvěra v budoucnost. Chystali se přistoupiti к druhé části svého
úkolu, к hlavní části podle instrukce, к jednání mezi císařem a Frid
richem Falckým. Ale к tomu již nedošlo. Činnost vyslanců měla zůstati
omezena jen na smlouvu Ulmskou, a to bez splnění druhé části programmu, což znamenalo usnadnění vítězství císařova mečem, tedy právě
to, co chtěla vláda francouzská zameziti.
Plni uspokojení brali se vyslanci к Vídni (přibyli sem v polovici
července), a neobyčejně stkvělé uvítání, jehož se jim zde dostalo, za
lichotilo mnoho jejich ješitnosti. Ale tato nálada nepotrvala dlouho. Hned
první slyšení u císaře dopadlo jinak, než si vyslanci představovali. Když
vyložili úkol svého poslání, vyžádal si císař lhůtu, v níž by se poradil
*) Listy o tom v Ambassade str. 207 a 225.
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se svou radou o odpověd. Ostatek se o jejich návrzích ani nezmínil,
mluvě jen o věcech lhostejných, o lovu a podobném.1) Na slíbenou od
pověď čekali vyslanci někoKk dnů a teprv na jejich urgenci dostalo se
jim jí — byla však za to jasná a nepokrytá. Císař poslal к vévodovi
z Angoulémn několik předních rádců svých, z nichž kancléř český Zdeněk
z Lobkovic vyložil Francouzům nemožnost jakéhokoliv jednání o mír s falckrabím, arcibiskup Ostřihomský pak nemožnost míru s Bethlenem. Všichni
se shodovali v tom, že císař může jen od branného zakročení očekávati žádoucí výsledek, a tomu by prospělo, kdyby král Francouzský poslal
— slíbenou pomoc vojenskou. To znamenalo, že francouzské vyslanectvo
stálo před úplným nezdarem svého poslání: teprve ve Vídni poznali
Francouzi, že hlavní praemissa politické spekulace Jeanninovy, jakoby
císař byl v situaci tak zoufalé, že prostředkování míru bude mu vítáno,
ukazuje se naprosto nesprávnou. Brzo po tom byli vyslanci přijati cí
sařem, a dojem této audience sesílil ještě sklamání z 25. července. Vé
voda Angoulémský vyložil tu císaři, že král jeho chce sjednati mír
a co již к tomu cíli podnikl. Pověděl, že jednali i s unií, aby ji odtrhli
od Čechů a nyní že chtějí jednati s kurfirstem Falckým a pohnouti ho,
aby se vzdal vlády v zemi, jejíž držení beztoho není bezpečné. Vévoda
sliboval císaři, že se má především jednati o jeho restituci v Čechách.
O slíbené pomoci pravil, že král na sesílení autority své držel na hra
nicích německých vojsko, jehož však nyní musí použiti proti vlastním
poddaným. Císař na hlavní thema řeči Angoulémovy neodpověděl ani
slovem; navázav pouze na poslední slova jeho, vyslovil přání, aby se
králi Francouzskému brzy podařilo utišiti domácí nepokoje, aby pak —
mohl své vojsko posiati císaři, jak byl slíbil.2)
Není divu, že vyslanci po nezdaru tak dokonalém neměli ve Vídni
stání a přáli si navrátiti se domů. Ale ve Vídni hned na to počali litováti své upřímnosti, jež hrozila nelibostí francouzské vlády ; víme, že
císař byl varován vévodou Bavorským к největší opatrnosti. Tak počali
si ve Vídni s vyslanci zahrávati- Dovoleno jim vyjednávat! i s Čechy
i s Uhry. A na toto jednání, zvláště s Uhry, vrhli se potom Francou
zové s celou horlivostí, aby zakryli fiasko svého poslání
Ke knížeti Anhaltovi, který ležel s vojskem českým u Eggenburka v Dol. Rakousích, byl poslán bývalý poslanec francouzský v Heidelberce pan de St. Catherine, hugenot. Instrukce 3) jeho zněla zcela vše
obecně: kurfirst Falcký má pomysliti, že by mohl lehce ztratit i svou
dědičnou zemi, a kníže Anhaltský má užiti svého vlivu u kurfirsta к tomu,
aby ho pohnul к míru za podmínek spravedlivých. O těchto »spra
vedlivých« podmínkách se nepraví v instrukci St. Catherineově nic, ale
kurfirst Falcký rozumí tomu zajisté dobře, vidí-li v tom žádost Francie,
aby z Čech ustoupil. Ve svém listě4) Anhaltovi praví, že je spokojen

’) List vyslanců králi ze dne 7. srpna 1620 v Ambassade str. 225. —
*) Zprávy o tom podávají vyslanci dne 7. srpna, v Ambassade str. 225. —
•) Ambassade str. 221. — 4) D. d. 15. srpna 1620. Gindelyho opisy v zem. arch.
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s odpovědí, kterou Anhalt St. Catherineovi dal, a že Anhalt jistě od
Börstla ví, že francouzští vyslanci nemají rozkazu na restituci tolik naléhati a že tedy neměli jiti tak daleko (in uns der Cession halber dergestallt zu tringen, darumb sie den billich so weit nich gehen sollten.)
Smysl těchto posledních slov, že vyslanci neměli jiti tak daleko, je
nejasný. К instrukci St. Catherineově se rozhodně vztahovati ne
může, neboť ta ve svých všeobecných frásích, vrcholících ve slovech, že
bude kurfirst, setrvá-li na svém odporu, zodpovědným za velkou válku,
která vznikne a vydá Evropu v šanc Turkům, určitého požadavku kurfirstovy cesse neobsahuje.
Nejspíše uvažoval kurfirst celou dosavadní činnost vyslanců fran
couzských, jejich účastenství na smlouvě Ulmské a z toho si dělal závěry
nepříznivé. Odpověď, kterou dal Anhalt St. Catherineovi a s níž plně
kurfirst Falcký souhlasil, zněla, že nemá plnomocenství od svého pána
к vyjednávání, ale, kdyby se mu ho dostalo, že pošle o tom vyslancům
zprávu.
Zatím tedy nemohli vyslanci francouzští než čekati. Také odpověď1)
z Uher, kamž byl poslán jiný jednatel francouzský, který ještě dostihl
konec sněmu v Báňské Bystřici, znamenala zatím jen odklad. Bethlen
psal, že sněm zvolí ze sebe komisi, která se poradí o francouzském
návrhu ; potom podá Bethlen o výsledku vyslancům zprávu. Dva dni
později byl však Bethlen zvolen králem Uherským.
Zpráva o volbě Bethlenově sice vládu francouzskou překvapila, ale
nezbavila ji nadějí. Puisieux 2) naopak zase doufá, že toto zhoršení situace
učiní císaře smířlivějším. Ve Francii se beztoho počali již báti, aby
císaři nebylo pomoženo přes příliš.®)
Zatím dostali vyslanci francouzští pomocníka. Do Vídně přišel za
čátkem září anglický vyslanec Wotton, který měl také uloženo prostředkovati mezi císařem a králem Českým. Stejný úkol a stejné neúspěchy
sblížily znamenitě vyslance francouzské a anglického. Wotton slibuje, že
bude psáti o této shodě svému dvoru a žádá, aby vyslanci francouzští
učinili podobne. Zde začíná pomalu převrat, který se pak stal zjev
ným, když bylo v Anglii upuštěno od dlouho projektovaného sňatku
španělsko-anglického a za to zasnouben princ Waleský s princeznou
francouzskou. Vyslanec anglický žádal Francouze, aby spolu s ním po
slali dvojí poselstvo do Čech, jedno, jež by zkoumalo, chce-li se Fridrich
dáti v jednání, druhé, jež by mu už předložilo podmínky.
Francouzové s prvním souhlasili ihned, к druhému byli ochotni
tehdy, když hy i císař podmínky* jež se měly dáti Fridrichovi, schválil.
Poslali o to к Eggenberkovi, ale odpověď jeho nejspíš byla odmítavá.
Poslán tedy konečně agent Sigogné do Prahy (17. září) jen s vše
obecnou žádostí, aby se kurfirst naklonil к míru. Agent měl se obrátiti
’) V Ambassade str. 242. — ■) Listem ze dne 9. října 1620 v Ambassade
str. 319. — ’) Puisieux vyslancům 15. srpna 1620 v Ambassade str. 252Л
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především k Anhaltovi a na anglické vyslance v Praze, zároveň poslal
anglický vyslanec svého jednatele do Prahy. O jednáních posla fran
couzského v Praze nemáme skoro zpráv1); Wottonovi však kurfirst
Falcký dal odpověděti,2) že je míru nakloněn, ale císař že chce vše roz
hodnout! zbraní, že návrh, svěřiti vyřízení sporu sněmu říšskému, do
plněnému vyslanci cizích státu, nemůže přijmouti již proto, že jako král
Český nemůže býti volán к říšskému sněmu >ď autant que son Royaume est entierement exempt de la Jurisdiction et protection de ľ Em
pire«, že dále císař chce jisté ujmouti se jenom České koruny právem
nástupnictví, což zvracuje prý fundamentalni zákony království. Vyslanci
zoufají nad výsledkem svého poslání a píší domů, že jejich práce se
nezdaří, jestliže jim nějaká náhoda nepřijde na pomoc. Píší, že španělský
vyslanec ve Vídni je nepřítelem a rozhodujícím nepřítelem každého
plánu na jednání mírné, ministři císařští že jsou vesměs španělskými
>pensionáři«, že nyní jsou věci na tom, že císař chce raději hazardo
vat! všechnu, než dopustiti mír, jenž by znamenal obnovu českých pri
vilegii. Slabou naději jim ještě poskytuje blížící se zima, jež snad za
brání dalším operacím vojenským.3)
Pokusy Francie o jednání byly v Praze vůbec, jak se zdá, při
jímány velmi chladně a odbývány krátce — proto relace vyslanců
z Vídně plny jsou zpráv pouze o jednáních s Bethlenem. S ním v této
době zahájili Francouzi jednání nové se souhlasem císařovým. (17. října
vydali se osobně na cestu do Prešpurku).4) Ale jednání se rozbilo o první
požadavek císařův, aby totiž se Bethlen vzdal spolku s Čechy a jednal
s císařem sám.
Koncem října vrátili se vyslanci francouzští zase do Vídně. V Če
chách se chystalo tou dobou už к rozhodné bitvě. Když došly první
bezpečné zprávy o bitvě na Bílé Hoře, sešli se vyslanci francouzští
к poradě, neboť tušili, že tato bitva bude míti vliv i na francouzskou
politiku. Poznali již poměry ve Vídni příliš dobře, aby nabyli přesvěd
čení, že císař se na svém vítězném pochodu nyní již nezastaví, nebude-li
postupu jeho v čas položena hranice. Nejzajímavějším výsledkem těchto
úvah jest pamětní spis,5) sepsaný panem de Béthune a poslaný králi
francouzskému.
Béthune nám ex post ještě jedenkráte objasňuje celou francouzskou
politiku, ale к jak rozdílným resultátům dospívá! Opakuje, že Francie,
stojíc mezi katolickými Habsburky a německými protestanty z ohledů
jednak politických, jednak náboženských si nemohla přáti vzrůstu moci
žádného z obou. Proto jí nebylo milé zvolení kurfirsta Falckého za krále
Českého, ale proto ji netěší nyní vítězství císařovo^ neboť jaké je po
stavení jeho teď, ukazuje se už z toho, jakým způsobem nakládá se
’) Něco málo čistě vnějších podrobností je v relaci z 18. list., Amb.
str. 338. — *) Ambassade str. 329 a sl. — *) Vyslanci Puisieuxovi 23. září
1620. Ambassade str. 229. — *) Vyslanci králi 4. listop. 1620. Ambassade. —
•) V Ambassade str. 348—368, »nedlouho po bitvě u Prahy«.
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svými poddanými v zemích českých, jak plní hrůzou a leskąm svého
vítězství říši. A zde již vzpomíná Béthune ohrožených protestantských
knížat v říši, vzpomíná Karla V. a toho, jak král Francouzský zadržel
tenkrát ruku jeho napřaženou na německé protestanty a radí — une
favorable intervention pour le Palatin! A sleduje dále celou politiku
Francie к protestantům v minulosti a kritisuje »katolickou« (není kato
lická ve smyslu církevním, nýbrž politickém) politiku Španěl, dovozuje
nepřímo, že — král může postaviti se po bok i státům protestantským!
Svou skutečnou pomoc císaři a knížatům katolickým král již osvědčil;
nyní nemůže dáti falckrabího cele zničiti, nyní musí se ujmouti horlivě
míru s tou myšlénkou, aby bylo pomoženo depossedovaným, každý dostal
to, co mu slušně náleželo, a císař stavil svou pomstu. Císaři by tak
zůstaly Čechy a země přivtělené, falckrabímu palatinát, klatba říše na
kurfirsta by měla býti odvolána. Ale je možno, končí dobrozdání, že
císař bude užívati svého štěstí a moci své dále proti slabosti nepřátel,
že bude zamítati návrhy míru, vycházející od Francie, zejména, že Špa
nělsko — ľ Espagne qui le (císaře) possede et ľ inspire en tout —
tomu nepřeje. Potom by nezbylo, než aby — král Francouzský vstoupil
do boje a pomáhal falckrabímu zbrani proti těm^ které nemohlo přesvědčiti jednání, a aby na pomoc volal všechny, kdož jsou proti Špa
nělsku a proti >cet insuportable orgueil de la Maison ďAutriche!« Ta
kový obrat způsobila na smýšlení francouzských vyslanců Bílá Hora!
Postavíme-li dobré zdání Béthunovo proti dobrozdání Jeanninovu,
srovnáme-li oba ty výmluvné dokumenty a vyložíme-li stanoviska jejich
za situace, máme již v nich samých dostatečný výklad o politice Francie
к českému povstání. Jeannin píše pod dojmem hrozící porážky císařovy,
jeho stanovisko tkví ve filosofii >que la Maison ďAutriche vieillit ayant
desia passé le temps de son ąccroissement et estant sur le declin; en
contraire la grandeur du Palatin est en son Orient et n’a pas encores
atteint sa vigueur, par ainsi est plus ä craindre«.1) Béthune .píše pod
dojmem Bílé Hory . . .
V Bílé Hoře neviděli vyslanci francouzští konec svého poslání.
Dali se — se svolením císařovým a spolu jménem jeho — v nová
jednání s Bethlenem. Jednání to může nás snad zajímati přece — mů
žeme z něho snad souditi, jak by byla Francie jednala s Čechy, kdyby
к tomu bylo došlo. Když s císařské strany se žádalo, aby bylo císaři
vráceno jeho království Uherské, aby se Bethlen vzdal též Sedmihradska,
císař že pak udělí svým poddaným milost, až na ty, kteří se nejvíce
proti němu provinili, tu odmítli vyslanci francouzští tyto podmínky jako
přílišné. Francouzové stojí na tom stanovisku, o němž se již několikrát
zmínili: ať se každému vrátí co mu po právu patří, tedy císaři jeho
království, ale stavům uherským jejich svobody a výsady.2) Císař má
tedy dle mínění Francouzů držeti všechny země, které rodu Habsbur-

l) Ambassade, str. 31. — *) List vyslanců králi 2. ún. 1621. Ambass., 485.
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akému náleží, ale jeho moc má býti seslabena stavy jednotlivých
zemí. К tomu zdá se ukazovati také výše uvedený stesk vyslanců, že
Španělé (pod tímto phirálem kryje se hlavně Oňate) nechtějí Čechům
povohti nic z jejich privilegií. Ale ani uherská jednání nebyla dokonána
pod auspiciemi Francie; na jaře 1621 vrátilo se vyslanectvo francouzské
z říše do vlasti.
Stanovisko Béthunoto nestalo se ještě stanoviskem francouzské
zahraniční politiky. Francie nepodnikla nic, aby zachránila unii před
rozpadnutím, nebránila císaři vynésti klatbu nad kurfirstem Falckým a
přenésti kurfirství na vévodu Bavorského, neujala se Fridricha. Ovšem
hleděla odvrátiti Bavory od císaře, ale bez úspěchu.1) Místo aby byla
pozornost svou obrátila cele к vnější politice, učinila ještě jednou
ústupek svým katolickým sympatiím a začala válku s Hugenoty.
Teprve Richelieu obrátil se к programu, jejž Béthune ve svém me
morandu rozvinul a jenž byl vlastně programem Jindřicha IV., ale pro
nás Čechy už bylo pozdě.

DROBNĚJŠÍ články.
8. Archivárska konference v Drážďanech. Saské ministerstvo
války, ministr van der Planitz, pozvalo cestou diplomatickou archiváře
к společné poradě na den 17—19. září do Drážďan, aby poznali způsob»
jakým v tamním bakteorologickém ústavu vetché, rozpadávající se
archivace, pergameny a papíry, dají se zachrániti před úplným roz
padnutím. Pozvání toho užilo 50 delegátů zastupujících 21 států, 5 sta
vovských pánů a 11 měst; z Rakousko-Uherska byl tam pouze referent.
O vytknutou úlohu rozdělili se vrchní vládní rada Dr. Posse a vrchní
štábní lékař Dr. Schill, tak že onen v 2hodinové přednášce probral
theoretickou část, tento pak po dva dni všechny dosavádní prostředky
к záchraně rukopisů, zvláště pak nový od něho poprvé užitý prostředek
»zapon«, ovšem prakticky s demonstracemi a experimenty. Bylo to
tedy jaksi obnovení oné poradní schůze, již к 30. září 1898 J. S.
papež svolal do Sv. Havla, jenom že měl se tu učiniti další krok
v tom smyslu, že shromáždění o výbomosti zaponu se přesvědčíce»
jej svým vládám к dalším zkouškám odporučiti měli. Ministr války
van der Planitz zahájil schůzi podotýkaje, že nejen zbraní ale i vědou
státy mohutní; jemu pak že připadla úloha svolati zástupce archivu»
protože člen armády, vrchní štábní lékař Dr. Schill >zapon« objevit
’) Srv. Gindely Děj. Č. P. IV. str. 401—403.
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Za předsedu zvolen zástupce pruských archivů, za místopředsedu ředitel
bavorských archivů a za zapisovatele delegáti městských a stavovských
archivů. Na to dáno slovo dru. Posse. Tento vylíčil napřed, jak archiválie
dílem vlhkem neb následkem špatného inkoustu neb papíru vždy vice
a více hynou, tak že jest obava, že v nedaleké době úplně se rozpadnou.
Ještě více utrpěly rukopisy tím, že se vybledlé písmo, neb starší písmo
palimpeestů chemikáliemi (reagenciemi) vyvolalo. Tím způsobem roz
luštil se sice velký počet velice cenných rukopisů, ale při tom byly
tak poškozeny, že jsou nadobro ztraceny, nenajde-li se v čas potřebná
záchrana. Tak zanechává Giobertiho tinktura modré, Studemundova,
sírnfk ammonatý černé skvrny. Též sírniku draselnatého a kyseliny duběnkové se к tomu užívá. Kdo měl příležitost viděti, jak barbarským způ
sobem nejcennější rukopisy, Gaiův rukopis ve Veroně, Plantův v Miláné>
nejvzácnější kodex bible britského musea Alexandrmus, po britském
nejstarší rukopis bible Marchalianus z 5. století ve Vatikáně, rukopis
Ciceronovy řeči De re publica bibhotbéky vatikánské a mnoho jiných
reagenciemi zničeny byly, ten si musí přáti, aby tyto chemické methody
jinými neškodnými prostředky byly nahrazeny. К tomu hodí se nad jiné
fotografie, jakož pak druhý den redaktor fotografického listu »Apollo«
p. Schnauss dle methody prof. Pringsheima v BerMně zašlé starší písmo
palimpsestu při vymizení novějšího písma fotografoval a Drumondovým
světlem zcela čitelně projektoval. V takovém případu nemělo by se více
užívati reagencií. Kde však vrstva inkoustu se sprašuje neb odpadává,
kde pergamen neb papír jsou zetlelé, tam třeba jiného ochranného pro
středku proti rozpadnutí archiválií. Otázkou tou zabývá se také prefekt
vatikánské knihovny P. Frt. Ehrle. Přelepování vetchých míst papírem
průhledným, od něho již před 20 lety užívané, se neosvědčilo, protože
papír během několika let následkem oleje, jímž jest napuštěn, nejen na
své průhlednosti ztrácí, nýbrž i spodní starý papír neb pergamen na
pouští a stemňuje, čímž čitelnost písma značně trpí. Ani surrogáty,
japonský, hedbávný papír, se neosvědčily, zakrývajíce písmo. Pak se
sáhlo к povlaku z kollodia, když byly ammoniakovými parami pře
bytečné kyseliny písma, jež jsou příčinou rozkladu, neškodnými uči
něny; ale kollodium nespojí se s papírem neb pergamenem, lehce se
odloupne, lomí a odpadá, takže mikroby pod nim lehce znova se usazují
a bují, ničíce rukopis. Též hoří ohněm kollodium snadno; archivy staly
by se tudiž velice nebezpečnými. Také není to zcela čirý povlak,
nýbrž zakalený do bělá, což čitelnost písma též značně seslabuje. К vůli
lepšímu spojení koltodia s rukopisem přidává se mu trochu oleje rici
nového, ač i tu blanky takové lehce se loupají. Lépe se osvědčilo
impraegnování gelatinou. Gelatina, jak se jí v domácnostech užívá, roz
pustí se v horké vodě, načež se chatrný papír neb pergamen do tekutiny
namáčí neb jí potírá. Ježto, jak známo, bakterie uměle* v gelati ně se

l) W. Wattenbach, Das Schrift wesen im Mittelalter 257.
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pěstují, a tudíž jest obava, že v budoucnosti rukopisy tak připravené
pospasem jich státi by se mohly, přidává se trochu formalu, jenž bacilly
na rukopise sedící hubí a pro další usazování jich půdu neschopnou
činí. Neutralisování gelatiny sodou a alkalim se neodporučuje, protože
se neví, zda přidané alkalie v budoucnosti neukážou se škodnými. Ježto
však formalovou gelatinou napuštěný papír se více láme, přidává se
tekutině ještě glycerin, jímž papír zůstane ohebný a hebký a ještě na
pevnosti získá. Papír tak připravený, jak ho P. Ehrle a Dr. de Vries při
záchraně pergamenových rukopisů užívají, jest pevný a drsný a vyhovuje
tedy ve veliké míře daným požadavkům. Jenom vlhkosti nevzdoruje
s dostatek. Také není třeba rukopisy na jednotlivé listy rozebírati, nýbrž
možná je v původní vazbě ponechati; jenže se jeden list po druhém
musí napouštěti. Ale pro archiválie silně spráchnivělé nehodí se gelatinování, protože vodou, v níž gelatina jest rozpuštěna, jednotlivá vlákna
a částky ještě více se uvolní. Také rasury, korrektury a rozličnost
inkoustu stanou se neviditelnými aneb nejasnými, čímž se ztrácejí důle
žitá kriteria ku posuzování authentičnosti listiny. I příprava této teku
tiny jest zdlouhavá, a ježto se musí teplá nanášeti, třeba velké pozor
nosti, aby pergamen následkem velké teploty se nezbortil.
Všech těchto vad jest prost nový prostředek, jejž Dr. Schill odporučuje.
Jest to zapon^ jejž americká firma Frederik Clare Cie v New Jersey and
Birmingham vynašla a jehož patent Dr.. Perl, továrna chemikálií a laků
(Berlin W. W. Scharnhorststrasse 7) získal a jejž prodává. Zapon sestává
z kollodiové vlny či celluloidu rozpuštěného v amylacetátu, acetonu,
amylalkoholu neb smíšenině amylacetátu a acetonu. К rozředění užívá
se amylalkoholu, jejž lze se ostatně již podle druhu objednaného zaponu
také u Dr. Perla dostati. Zapon jest bělavá tekutina, podobná oleji;
к impraegnování dřeva a kovů užívá se jí již delší čas s prospěchem.
Dr Schill sáhnul к tomuto prostředku, když mu připadla úloha před
7 lety, impraegnovati mapy generálního štábu, aby se jich i při dešti
beze škody užiti mohlo. Tu se poprvé osvědčil zapon tou měrou, že
t Prusko a Rakousko-Uhersko jaly si tak připravovati mapy pro vojsko
v poli. Následkem usnešení konference Svatohavelské zkoumal Dr. Schill
během posledního roku zapon v laboratoři a přesvědčil se, že v této
tekutině máme skutečně hledaný prostředek к zachování archiválií
zpuchřelých, vetchých, nahnilých, ba i jenom ze zpráchnivělých zbytků se
stávajících. Jak již svrchu uvedeno, isoluje a obaluje zapon každé vlákno
pergamenu neb papíru a uzavírá hermeticky pory jejich, čímž se stává,
že tak upravený papír neb pergamen může i ve vodě ležeti, aniž se
rozpadne. Nahnilý, v kousky se rozpadávající papír stane se opět
pevným a přijde-li opět do vlhkých místností, nepráchniví. Obchodník
může zámořskou svou korrespondenci, zaponovav ji, když by s lodí
utonula, i po letech neporušenu nalézti. Pamětní spisy do základních
kamenů, do makovic a p. vložené slibují, jsou-li zaponovány, dlouhé
trvání. Zapon nemění povrchu připravovaného papíru, u hladkého zůstane
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hladký, u drsného drsný ; slabý, okem neviditelný povlak nepodléhá vlivu
tepla neb zimy aniž se stane kalným neb neprůhledným. Zapon zničí
houby na papíře snad bující, upevní a obklíčí jejich výtrusy a za
braňuje jejich klíčení. Rasury jsou na zaponovaných závětích a směnkách
hned bez obtíží к poznání. Co jest jednou zaponováno, nemůže se
již smazati ; ale může se jako na obyčejném papíře vše psáti, kresliti
i malovati. Zaponovaný papír se neláme, byť sebe více dřeva neb
slámy obsahoval. O větší pevnosti takového papíru přesvědčíme se také,
chceme-li jej roztrhnouti. Naše noviny, archivy budoucnosti, které se již
pod rukama rozpadají, stávají se zaponem pevnými a trvanlivými. To
platí také o listinách v posledním půlstoletí na více než pochybném
papíru vyhotovených; neboť teprva v sedmdesátých letech našeho století
povšimly si vlády jakosti papíru a seznavše škody, jež z toho plynou,
nařídily, na jakém papíru jednotlivé věci psány býti mohou. Prusko vy
dalo r. 1886 a 1891 zvláštní předpisy na dodávání papíru pro státní
ústavy; potom následovaly jiné země. U nás viděl Dr. Peisker ve
veřejných knihovnách místo novin a knih samý prach a samé cáry. Při
tom se však přehlédlo, že nejen jakost papíru, nýbrž i jakost inkoustu
rozklad archiválií zavinuje ; proto bude třeba i pro inkousty vydati po
dobné předpisy. Konečně třeba pro archivy suché a světlé místnost}
vykázati. Jinak, schází-li jen jedna podmínka, je-li papír neb inkoust
špatný aneb jsou-li archivní místnosti nedostatečné, není naděje v sta
leté trvání archiválií. Co jsou platný klenuté místnosti archivní, tedy
bezpečnost před ohněm, když archiválie vlhkostí, nedostatkem vzduchu
a světla zajdou ?!
Ale nejen pro papír a pergamen jest zapon výborný prostředek
ochranný, sílící a obranný, nýbrž i pro mnohé jiné věci. Kovy chrání
se jím před oxydováním a otřením ; věci stříbrné před naběhnutím,
sbírky mincí před oslepnutím neb rezatěním. Staré malby na skle ne
bývají vpálený a lehce se stírají. Ty se zaponem úplné připevní, aniž
na barvě co ztrácejí; neboť povlak zaponový na sklenicích a zrcadlech
jest zcela průhledný a neviditelný. Zapon tvoří úplně průhlednou, tvrdou
pokožku, která se ani nehtem rýti nedá, ani horkem lepkavou se nestane.
U pružných kovových desek neloupá se ta kožka při ohýbání, aniž
podléhá vlivu tepla neb zimy. Železné předměty zaponované neoxydují
se ani ve vodě. Konečně i zavěšené staré pečeti, jež rozdrolením neb
rozpadnutím hrozi, byvše namočeny do zaponu, stanou se pevnými.
Konečně možno užiti zaponu s prospěchem i místo gummy arabské,
klihu neb mazu; aspoň tím červotočům, molům, bakteriím a houbám
nedáme nové živné látky.
Zapon odporuje zhoubným plynům, nehoří sám a papír jím impraegnovaný hoří zdlouhavěji než neimpraegnovaný. Nebezpečí ohně není
jím tudíž pro archivy větší.
Po přednášce Dr. Posse ukázal Dr. Schill, jak se zaponuje. Jedno
tlivé listy se vinou a namočí se napřed lépe zachovanou stranou do
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cylindrické nádoby skleněné naplněné zaponem a když se namočená část
dost nasytila, vytáhne se pomocí klíštěk papír, obrátí a pak se špatné
zachovanou stranou opět vnoří do zaponu. Impraegnovaný papír suší se
potom v obyčejné atmosféře mezi dvěma nataženými nitěmi. Asi za
2 hodiny jest zaponovaný papír úplně suchý. Při práci té vydává zapon
vůni podobnou silné v&ni kandisů, jež poněkud ke kašli dráždí, ale jinak
škodná není. U rukopisů musí se list po listu zaponovati, při čemž se
mokrý list od ostatních drátěným mřížovím aneb voskovaným papírem
odděluje. Na místě cylindrové sklenice bere se, zvláště při větším
formátu papíru plechová čtyřhranná nádoba, do níž se celý papír na
jednou vloží. Aneb naleje se zapon prostě na papír a buď pouhým na
hýbáním papíru aneb pomocí štětičky po celé ploše se rozvede. U méně
poškozených archiválií stačí potírání štětcem namočeným v zaponu.
К namáčení velice vetchých kusů bere se zapon marka F, к natírání
stačí marka C (Streichzapon) ; 1 litr stojí 3 marky, 10 litrů 25 marek.
Látka к rozřeďování 1 litr 1 m. 50 pf. Opětovaným zaponováním dá se ještě větší pevnosti papíru docíliti. Jméno zapon jest zcela
libovolně voleno. Potom ukázal Dr. Schill rozličné druhy papíru zaponovaného a nezaponovaného, dílem ve vodě ležícího, mezi tím i mapy
generálního štábu jakož i noviny. Nejstarší zkoušky jsou 7 let staré.
Jenom při rukopisech, při nichž užito reagencií, nedoporučuje se zaponování, protože by se jím žalostný stav jejich pro všechnu budoucnost
ustálil, a protože bychom ztratili možnost, následky těchto reagencií
snad cestou chemickou odstraniti. Takové rukopisy byly by tedy na
dobro ztraceny, ač není nemožné, že papíry mohou býti jak zaponovány
tak také dezaponovány (amylacetatem).
Když potom přítomní zástupcové vědy chemické (Dr. Hempel) o vý
hodnosti a neškodnosti zaponování se vyslovili, přijali shromáždění archiváři
dle návrhu Dr. Posse tuto resoluci: Konference archivářů v Drážďanech
se usnáší: vlády, stavovští páni a města, kteří své zástupce sem poslali,
se žádají: 1. aby skrze své archiváře zkoušky se zaponováním dali
prováděti, 2. aby, když jako v Prusku nařízením ze dne 2. prosince
1891 předpisy na dodávání a zkoumání papíru к úřední potřebě jsou
vydány, dali vyšetřiti, jak se předpisy ty osvědčily, 3. aby oznámili, jak
se osvědčily vydané předpisy o užívání dobrého, papíru nepoškozujícího
inkoustu, jakož i zapověděné užívání inkoustů anilinových, 4. Výsledky
šetření 1—3 mají se oznámiti kr. saskému hlavnímu státnímu archivu.
Konečně vysloveno přání, aby v bakteorologickém ústavu Drá
žďanském se věnovalo zaponu i reagenciím také příště úsilovné studium,
což také šef generálního štábu plukovník von Carlowitz jménem mini
sterstva války přislíbil. Tomu musí arci předcházeti co možná úplné
sebrání receptů starých inkoustů.
К závěrku děkoval předseda kr. saskému ministerstvu války za
uspořádání této konference, jež měla tak velký úspěch a provolal Jeho
Veličenstvu králi Albertovi »Sláva < ! Díky ty zasloužilo si řečené
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ministerstvo, po případě ministr války van der Planitz a vrchní vládní
rada Dr. Posse, také za všechny přípravy ke konferenci svědomité vy
konané, za péči při ubytování jednotlivých účastníků, jakož i za stkvéié
pohostinství jich na král. Belvederu. Pohostinství dostalo se nám nejen
při první vítací schůzi v neděli dne 17. září, nýbrž i v pondělí od půldne,
kdy celé shromáždění jménem ministra války bylo pozváno к velké
hostině, jíž se súčastnili všickni ministři, někteří vyslanci, vrchní purkmistr
Drážďanský a jiní hodnostáři. Při tom zastkvél se i archivní svět v záři
řádů a vyznamenání, nejlepší to důkaz, že i tato práce počíná se oceňovati.
S neobvyklou jinde ochotou vezl řečený ministr sám všechny účastníky
také do nového archivu válečného, kdež se jim všeho vysvětlení dostala1)
A. Mareš.

LITERATURA.
Paul Fredericq, Ľenseignement superieur de ľhistoire. Gand
a Paris 1899. (303 str. 8°).
Pokrok, který se stal v posledních desítiletích ve vyučování na
vysokých školách, nestal se na kathedrách, se kterých se přednáší,
nýbrž mnohem spíše v laboratořích, institutech a seminářích, kde se
pracuje. To platí také o historii, která přece ku přednášení vybízí
a láká. Popud k tomu dal Ranke jednou vrstvou svých žáků (kolem
r. 1830), к nimž náležel Jiří Waitz; všichni mimo Sybla se věnovali
na rozdíl od svého mistra skoro výhradně středověku, a tak praktické
vyučování v historické práci obrátilo se nejprve a nejrozsáhleji к této
době; co se týče historie novověké, zde se setkáváme později se školou
staršího Droysena. Pro Francii, která však již od r. 1808 měla svou
école des chartes^ důležitý je r. 1868, kdy Duruy založil école pratique
des hautes études. Na ní praktické studium v oboru historie po způsobu
německých cvičení a seminářů zahájil žák Waitzův Gabriel Monod. —
Pavel Fredericq^ professor university v Gentu, je nadšený přívrženec
a velebitel tohoto praktického studia historie. Ve své knize odpovídá
skeptickému poněkud Cambridgeskému kollegovi Seeley-ovi: »Pravda,
nesmíme se obraceti к studium pramenův předčasně, avšak pokud jsme
nepostavili studujícího před prameny sobě odporující, které má sloučiti
a podrobiti kritice, dotud neví, co je vědecké studium historie. Snad
některý silný duch se vzdělá sám, odešed z lavic university; ale jaká

l) Viz článek: Záchrana stlívajících rukopisů, Naše doba 1899 824 8.
a zprávy v úředním listu Dresdner Journal 1899 č. 217-219. Ukázky zaponovaného papíru možná vidéti v redakci Č. Č. H.
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ztráta času, které by se byl vyhnul, postaviv se pod řízení vůdců védy.<
A na jiném místě praví trefně a vtipně, mluvě o universitách belgických:
»Na fakultách lékařských a při jiných vědách, kde od několika let jsou
zavedeny praktické kursy jako v Německu, a kde předmět sám vždy
nutil к vyučování praktickému, professoři v Belgii mají opravdové
žáky (élěves), my však, při svém vyučování historickém, máme jen
passivní posluchače, z nichž nikdo se nemůže nazvati žákem professora,
protože slyšel jeho přednášky, jako se nenazve žákem Lisztovým neb
Rubinsteinovým, kdo je slyšel hrát na koncertech.« To napsal Fredericq
r. 1884, ačkoli i v Belgii již byl nastal obrat к lepšímu. Přední zásluhu
při tom Fredericq připisuje ne sobě, nýbrž prof. Kurtovi, jenž navštíviv
napřed Berlín, Lipsko a Bonn, v semestru 1874—5 v Luttychu zahájil
»cvičení historické« po způsobu německém. Loni (1898) sešli se v Lut
tychu přátelé Kurtovi, aby 251eté trvání tohoto praktického vyučování
historie oslavili ; Fredericq měl při té příležitosti řeč, kterou se kniha
jeho zavírá. Kniha sama má hlavní titul první * Ľenseignement superieur
de ľhistoire* a druhý vedlejší * Notes et impressions de voyage* ; větší
díl její byl již tištěn dříve. První článek přináší dojmy z cesty po Ně
mecku či vlastně po německých universitách z r. 1881; Fredericq si
nevšímal pouze praktického vyučování historie, nýbrž vyučování historie
vůbec, také ex cathedra; v jeho živém líčení někdy takřka vidíme
a slyšíme přednášejícího professora. Paříž navštívil Fredericq hned roku
následujícího (1882), nejbližší cesta (1884) jej vedla do Skotska, kde
na universitách vůbec skoro žádného vyučování v dějepisu nebylo, a do
Anglie, do Cambridge a Oxfordu, kde jako ve všem, tak i ve vyučování
dějepisném byly poměry zvláštní a kde — v Oxfordu — se praktická
cvičení začínala z popudu studujících samých (v jakémsi historickém
klubu); ostatek se i tu dočítáme více, totiž o celém universitním životě
anglickém. Dále se dostáváme do Hollandska a Belgie — to vše jsou
zajímavé, ba velmi zajímavé příspěvky ku předmětu naznačenému hlavním
titulem knihy, ale přece jen příspěvky a zlomky; rádi bychom věděli,
jaký byl v Německu další vývoj od r. 1881, ve Francii od r. 1882 . . .
Úplné dějiny praktického vyučování máme tu jen pro Belgii, kde
ke Kurtovi přistupuje Fredericq sám, nejdříve v Luttychu, potom (od
1884) v Gentu. Ze »cvičení« (practischę leergang) Gentských vyšel
společnou prací učitele a žáků 2svazkový Corpus documentorum inquisitionis Neerlandicae (1025 — 1525) a flámsky psané dějiny inkvisice
v Nizozemí. — Kniha Fredericquova poučuje, ale i baví a, což více,
nabádá ku přemýšlení. I kdo jináče je jako on přítelem praktických
cvičení a prací v seminářích, zastaví se, když se v ní setká, jak již
zmíněno, se skeptickým Seeley-em, který nezavrhoval »Quellenstudien«,
ale varoval >a se jeter ä corps perdu dans ľerudition, avant ď avoir
acquis de solides idées générales«. Seeley sám měl svou conversation-class,
ve které však se svými žáky (byly mezi nimi r. 1884 také žačky, zejména
dcera básníka Longfellowa), probíral otázky ne tak historické methody
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se týkající, jako státu a společnosti; připravoval své žáky více pro život
veřejný než pro védu. Ale i když zůstaneme při védé, při védé pro
vědu, nelze upříti, že zejména v literatuře německé ony Quellenstudien
nabyly rozměrů přílišných a že se nezřídka zapomínalo, že přece nejsou
než prostředkem к cíli. Ostatek bývá při takových pracích didaktický
užitek pro pracujícího, i když pro vědu či vědění mnoho nepřinesou.
A to lze říci též o námitkách (a částečně proti nim), které již r. 1881 ve
Francii přednesl Seignobos a ve kterých to rozvedeno, co potom krátce
pověděl Seeley. Seminář historický sám historikovi nestačí, ale cesta
jeho vede přece seminářem historickým.
Jar. Goll.
Aus Posens und Polens kirchlicher Vergangenheit. Zum 350
jährigen Jubilaeum der sog. poln. Unität und der drei ältesten evange
lischen Gemeinden der Provinz Posen: Der Unitätsgemeinden zu Posen
(St. Petri), zu Lissa (St. Joh.) und zu Lasswitz von Dr. Eugen Borgius,
Ер. I. Senior der Unität etc. Berlin 1898. str. 129.
Na území bývalé říše Polské, v nynější pruské provincii Poznaňské
udrželo se až dosud 5 obcí, které jsou posledními zbytky staré polské
větve Jednoty bratrské; zachovávají až dosud řízení biskupů čili seniorů
jak to bylo ve staré Jednotě obvyklé, tak že v této věci jest zachována
nepřetržitá souvislost se starou Jednotou, ač jinak ve víře i v kázni
církevní provedeny byly podstatné změny. Jsou to Poznaň (u sv. Petra),
Lešno (u sv. Jana), Lasocice, Orzeszkowo a Weszkowo. Historické
vzpomínky a vědomí souvislosti se starou Jednotou byly příčinou, že
obce tyto slavily loňského roku (1898) 3501etou památku příchodu
bratří českých do Polska, kteří tam první stálou evangelickou osadu za
ložili (v Poznani). Poněvadž Polsko, zvláště Velkopolsko, především od
Jednoty bratrské bylo reformaci získáno, proto první senior dnešní Jed
noty vydal shora uvedený příležitostný spisek obsahující tyto odstavce:
I. Eine kirchenpolitische Reflexion. II. Das Verhältniss Polens zu Böhmen
vor der Reformation. III. Die alte Unität in Böhmen. IV. Das Verhältnis?
der Unität zu den Reformatoren Luther u. Calvin. V. Die Unität in
Polen. VI. Der Bekenntnisstand der Unität und die Unionsversuche in
Polen bis zur Union von Sendomir 1570. VII. Das Bischoftum und die
succesio continua in der Unität. VIII. Die weitere kirchlich-politische
Entwickelung d. h. die Stellung der römisch-katholischen Kirche u. des
Staates zu den Protestanten. IX. Die weitere confessionelle Entwickelung,
d. h. die Stellung der Unität zum Lutherthum und zum Calvinismus
nach 1570.
Spis jest více populární, jak z povahy věci samé plyne, než-li vě
decký, ale není bez zajímavosti. Jest to především VIII. odstavec, kdež
spisovatel líčí působení katolické reakce v Polsku na osudy tamějších
dissidentů a osvětluje poměr jejich к Prusku v 18. století. Podává listiny
jich se týkající ze státního archivu Poznaňského (z deposita Lešen
ského). Jest to list krále Pruského králi Polskému v příčině hromadného
Č. Č. H. V.
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vraždění protestantů v Toruni (1724) a >Promemoria< pronásledovaných
dissidcntů z r. 1723. Odstavec VIII. jest nejlepší část spisu, ač s jeho
tendencí již v odstavci I. vyslovenou nelze úplně souhlasiti, jako by
pád říše Polské byl následek (a trest) pronásledování nekatolíků a ne
snášenlivosti náboženské. Dosti zajímavý jest též odstavec VII., obsa
hující vlastné polemiku proti spisku Müllerovu (Bischoftum der Brüderunität 1889), který se obrací proti >successio continua« bratrského
biskupství. Jde tu o volbu prvních knězi a biskupa bratrského. Borgius
opíraje se hlavně pouze o Lasického a Komenského, a neznaje bádání
Gollova, nemá jasného o tom ponětí. Odstavec II. III. a IV. opírá se
jenom o zastaralou literaturu a tudíž oplývá mnoha nedostatky, na př.
že by byl Milíč býval obráncem přijímání pod obojí. Lepší jest od
stavec VI., kdež jest více místa věnováno otázce poměru Jednoty
bratrské к lutheránům. Borgius i zde a pak v odstavci IX. hledí dokázati, že Jednota náleží mezi vyznání příbuzná spíše konfessí Augs
burské nežli reformací švýcarské. Jest to spor tak starý jako Jednota
sama. Borgius chybuje v tom, že vnější smlouvy Jednoty s lutherány,
v nichž se bratří těmto poněkud přizpůsobují, bére za důkaz, že skutečné
bratří smýšleli lutheránsky. Hájí Jednotu též proti výtce kolísání v učení.
Smlouvě nebo unii Sandoměřské (r. 1570) přikládá se mnohem větší
význam, nežli jí skutečně náleží. Za to dobré jest vysvětlení poměru
lutheránských kazatelů Glicznera a Morgensterna a poměru jejich к Jed
notě. — К spisku Borgiusovu přidána jest řada příloh otištěných
dílem ze starých publikací, dílem z rkpů. Příloha d), obsahuje podmínky,
za jakých bratří čeští přijati byli do Prus. Jest to original s pečetí
biskupa Pomezanského Pavla Sperata. Měl jsem jej sám v rukou. Gindely Quellen 97 sl., který originálu tohoto neznal, vzal jej z Lasického,
ale s vynecháním jednoho odstavce. Ten mohl Borgius otisknouti, ale
neučinil toho, neznaje však Gindelyho Quellen.1) Příloha e), je to »Censura
Joannis Calvini« o konfessi bratrské, otištěná z rkpu bibl. Raczyňských
v Poznani, nalézá se též v »Corpus Reformátorům, Calvini Opera« t.
XVI. N. 2745, a tamže nalézá se i »Censura Bullingeri«. Příloha f), obsa
hující »Legatio seniorům unitatis sivé ecclesiae fratrum ex Polonia ad
theologos Vitebergcnses«, otištěná též z rkpu bibliotheky Raczyňských,
uveřejněna byla již Gindelym v Quellen str. 294 sl. Nové věci obsahují
přílohy i) (»Einladungsschreiben des Amos Comenius bezw. der Vorsynode zu Lissa 1645« něm. překlad), k) (Die Gebete der vereinigten
Katholiken, Reformierten und böhmischen Brüder einerseits und Luthe
raner andererseits auf dem Religionsgespräch zu Thorn) а 1) (Pro me
moria, Der bedrängten Evangelischen in Polen 1723). —
Spisek dostačuje svému účelu »obeznámiti širší kruhy s důležitostí
a podstatou Jednoty bratrské.«
7. Ä
*

♦

*

l) Otiskl jsem v »Jednotě bratrské v prvním vyhnanství«.
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V Kwartalniku Historyeznem, roč. XIII. (1899), č. 3. najdeme na prvém
místé větší článek prof. Osw. Balzera: O zadrudze słowiańskiej. Uwagi i po
lemika (str. 183—256). Je to především polemika proti Peiskerovu článku
»Slovo o zádruze« (srv. ČČH. V., str. 192—195) a zároveň proti Peiskerovým theoriím o pravěku slovanském vůbec. Předchází ji pochvalná úvaha
o knize A'. Kadlecově Rodinný nedíl čili zádruha v právu slovanském (Praha
1898), o knize, proti níž byl Peisker psal své »Slovo o zádruze«. Polemika
Balzerova je zajímava a v mnohém poučná — proto seznamujeme i s ní čtenáře
ČČH. v stručném výtahu.
Autor, dotknuv se právni povahy zádruhy, jejího pojmenování (v Če
chách a v Polsku odpovídá pojmu zádruhy instituce »bratří ne dílných«; a je
literatury, přichází hned к otázce o vzniku zádiuhy. Praví, že literatura jiho
slovanská, vyjímaje Novakoviče (srv. ČČH. V., 192 sq), klade její původ hned
do doby usídlení Slovanů na jihu, Rusové že jen z části hlásí se к mínění
o zádruze jako starobylé instituci slovanské, jedni že tvrdí, že buňkou spo
lečnosti ruské byla obec (gmina) nespojená svazky příbuzenskými (t. zv. theorie
obščinného bytu), jiní, že to byl celek territoriálný většího mnohem rozsahu
(t. zv. theorie »volostná«, »zemská«). V Čechách proti Lippertovi a Vackovi,
již věří v starobylost zádruhy, tvrdí Peisker, že společenstva majetková po
vstala později. Literatura polská vesměs vychází ze stanoviska, že majetek
pozemkový v Polsce byl od počátku zindividualisovaný. Teprv Balzer sám
ve své rozpravě »Rewizya teoryi o pierwotnem osadnictwie w Polsce« (v Kwart.
Hist. 1898) dotkl se existence rodových společenstev v staré Polsce. V té
situaci napsal Kadlec podrobnou monografii o společenstvech rodových u všech
Slovanů — Balzer seznamuje s ní v pochvalném referátu, ovšem ne bez kri
tiky a polemiky. Zásadní význam přikládá Balzer předposlední kapitole knihy
Kadlcovy, kde autor prohlašuje se pro mínění, že zádruha je prastarou vše
slovanskou institucí. Potom teprve nás’eduje obšírná polemika proti Peiskerovi, jehož stanovisko je čtenářům ČČH. známo. Balzer nespokojuje se vsak
jen otázkou o původu a stáří zádruhy, ale obírá se theoriemi Peiskrovými
vůbec, přibíraje к tomu cíli do úvahy nejen Peiskrův článek v ČČH. IV.
(1898) »Východisko Meitzenova líčení agrárních dějin germ, a slovanských,
ale i jeho starší práce: »Zur Sozialgeschichte Böhmens I.« (Gesch. d. slav.
Pfluges) z г. 1896 a »Zur Socialgesch. В. II.« Die altslavische Župa« z r. 1897.
Na základě toho podává jakýsi nárys Peiskrova názoru na nejstarší dějiny
Slovanstva. [Peisker, praví, rozeznává tři sladia rozvojová v pradějinách slo
vanských. Prvým byl jakýsi nájezd, jakési podmanění Slovanů skrze Germany.
Slované v předhistorické své vlasti musili dle Peiskra žiti v nevoli pod ná
rodem koČovnickým; národem tímto byli Germane. Dva důvody uvádí Peisker
pro své mínění. Prvý je, že pluh slovanského typu byl v nejstarší době roz
šířen nejen mezi Slovany, ale ve většině zemí německých (Balzer vzdává neobmezenou chválu píli a důmyslu Peiskrovu, jímž typy slov, a něm. rádla a
pluhu zjištěny a historie jejich vyložena), což zdá se možným P-ovi jen odtud, že
slovanští nevolníci pluhem tím pracovali svým pánům Germánům, kteří sami
ještě pluhu neužívali, kteří byli ještě kočovníky-pastýři. Balzer praví dobře
proti tomu, že vývod ten předpokládá Slovany zemědělce v době, kdy Germáné byli ještě pastevci, což není jistě pravděpodobno, že dále Peisker jen
dokázal, že nejstarší Germáné nemohli míti pluhu typem shodného s pluhem
slovanským. Druhý argument pro hypothesu nadvládí germánského vidi P.
v slově knězi jež vzato je z germ, kuninga. Balzer zase dobře ukazuje к tomu,
že fakt lze vyložiti převzetím názvu od Germánů sousedů (nikoliv Germánůpánů) a demonstruje to výrazně poukazem na historii slova »král«.
V druké době nejstarších dějin slovanských, zajisté již po rozsídlení se
jednotí, národů slovanských, předpokládá Peisker dvě vrstvy obyvatelstva,
obě slovan. původu: pastýře-kočovníky a sedláky. Onino jsou vrstvou panující
a šlovou župany, tito vrstvou porobenou a šlovou smrady. Co proti tomuto
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výkladu Balzer uvádí, jsou spíš polemické glossy, částečně velmi zajímavé a
poučné. Obíraje se zejména významem slova »župan« a z polských pramenu
cituje celou řadu dokladů (jak by byly vítány doklady tyto svého času
A. V. Šemberovi!), že župa znamená úřad, župan úředníka, konstatuje B.,
že slovo nemá naprosto významu: příslušník panující vrstvy sociální, že
s ním nikde není spojen pojem přináležitosti stavovské. (Zde Balzer přehlíží,
že mluví o »županech« 13.—14. st.; také polští župané nejsou starší než
z 1. pol. 13. st.). Co »smradu« se týče, vykládá Balzer přesvědčivě a s hu
morem, že zevšeobecnění názvu toho jako terminu technického pro chlapasedláka není ještě důkazem, že panující vrstvou společenskou byli pastýři,
že by sedlák mohl zapáchat jen kočevníku-pastýři.
Třetí doba pravěku slov, počíná se Peiskrovi, jak známo, vítěznou
revolucí ujařmené vrstvy sedláků proti županům-pastýřům. Chlapi volí si ze
sebe knížete, jemuž se poddá přemožená šlechta pastýřská; tato však během
doby nabude velkého vlivu a spolu s knížetem znenáhla uvádí většinu sel
ského lidu v nevolnictví. Balzer nejprve jako již prve projevuje pochybnost,
mél-Ii tento převrat státi se и všech slovanských národů a u všech státi se
stejně. Na to obírá se argumenty, jimiž P. výklad svůj podepřel: historickou
tradicí o původu slovanských knížecích rodin české a korutanské a důvodem
ze slova kmet. Peisker totiž z názvu přísedících zemského soudu českého
(»kmeté«) soudí, že v tom třeba viděti zbytek dávného vynikajícího postavení
sedláků v národě. К prvému praví pouze, že tradice ta připouští i jiný výklad,
jako na př Lippertův (Balzer však upozorňuje sám, že i u Poláků je tradice
o původu Piastů z chlapského rodu), o názvu kmet vykládá obšírněji, že pů
vodní jeho smysl není nikterak: sedlák, chlap, nýbrž: přednější, znamenitější
v svém stavu, zejména ve šlechtě, později teprve rozšiřuje se na obyvatelstvo
vesnické; v Polsce objevuje se slovo to asi od pol. 13. st. spolu s kolonisací
německou ve významu »přednějšího mezi chlapy«, od 14. stol, stává se techni
ckým výrazem pro chlapa vůbec.
A tu teprve dostává sc Balzer к polemice vlastní: o zádruze. Prohlašuje
nejprv, že Peisker má pravdu, že v zádruze slovanské, jež byla dělena potomstvenně, není možná hledati nějakého kommunismu, že tu jde pouze o spolu
vlastnictví neboli vlastnictví společné. Praví-li Peisker, že zádruha příčí se
nejstarším poměrům hospodářským mezi Slovany, neodmítá Balzer této rámitky, ale stojí na tom, že je zádruha možná od té chvíle, kdy došlo к stá
lému osídlení a zemědělství. A dále vytýká Peiskrovi »balamuetwo*, že
s takovým důrazem rozlišuje zádruhu »velkou« a »malou«. To je ovšem nej
méně jasná část vývodů Peiskrových — Balzer praví, že rozdíl mezi zádruhou
velkou a malou není skutečný, nýbrž Čistě vnější a libovolný. Nejde o to,
praví, byla-li od počátku zádruha »velká«, ale byla-li zádruha vůbec. Zákon
ník Dušanův existenci zádruhy, jak sám P. přiznává, stvrzuje nade vši po
chybnost; »velká« zádruha prý však není dle P. starší než z 16. st. K tomu
odpovídá Balzer výkladem chrysobulu deČanského, tuším správnějším než
nalézáme u Peiskra, z něhož plyne, že »velká« zádruha dá se konstatovati
již v 1. pol. 14. st., před Turky. Na to snaží se Balzer podvrátiti i tvrzení
Novakovičovo a Peiskrovo, že zádruha vůbec vznikla na základě berního
systému byzantského (daň z kuČí je dle B. prý jen německou hypothesou;
berní systém mohl naopak připnouti se к instituci zádružné) a vyíožiti svČ
dectví Prokopiovo, že Slované bydleli v chatrčích daleko rozptýlených, tak,
že prvotní osadu slovanskou tvořilo právě jedno stavení, kde bydlil rod;
nebylo tu ještě pozdějších vsí. Věc sama může dále poskytnouti nový doklad
к existenci společenství majetkového a života zádružného. Praví-li konečně
Peisker, že moc rodového stařešiny je římská »patria potestas« a ukazuje tak
к svému neslovanskému původu, odpírá tomu Balzer mnohými důvody: živly
patriae potestatis a starostenství v rodě slovanském jsou zásadně různé.
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Ostatek vývodů Balzerových náleží otázce zádruhy v ostatních zemích
slovanských mimo Srbsko. Co Černé Hory se týče, spokojuje se B. tím, že
tam zádruha je (nezáleží mu na tom, zda »velká« či »malá«), o chorvatských
zádruhách šlechtických praví, že jsou to přece také zádruhy, zádruhy konsta
tuje i na Rusi, co do Čech odkazuje na Kadlce a — Peiskra (Zádr. na Prachensku), co do Polsky podává sám zajímavé doklady. Na základě toho uza
vírá, že na původ zádruhy nějaký systém berní působiti nemohl, že zádruha
je prastarý zjev hospodářského, společenského a právního života slovanského.
Tím však Balzer ještě nekončí: dodává velmi zajímavý passus jednající pře
devším o rodovém rázu a vzniku starých osad v Polsce. Velmi cenným pra
menem к těm výkladům je mu polský pramen 13. st. »Liber fund, claustri
Heinr.« Je i tu dost polemiky proti Peiskrovi; Balzer ukazuje na př., že lesy
byly káceny a ne vypáleny, měly-li býti vzdělány (ale ve 13. st.!). Praví také,
že tvůrčím motivem zádruh polských a dále i slovanských byl především
ne zřetel na příbuzenstvo, ale zřetel hospodářský. Velká zádruha, praví, je
jen výminkou, výminečným přechodním stavem zádruhy malé; její posunutí
v popředí studia nemá vědeckého základu. Peisker byl víru v staroslovanskou
zádruhu vyvozoval z Rukopisu Zelenohorského. Balzer praví, že rukopis RZ.
a starý byt zádruhy je něco zcela rozdílného. »Pierwszy — requiescat in pace,
zwtaszcie, że i za życia swego byt tylko pustą marą« .. .

Sborník historického kroužku > Vlasti* Seš. 7. 1893.— Vávra Jos., Do
plňky к životopisu Hanuše z Oppersdorfu (z listin a kopiářu na Hor. Hlohově
líčí se život katolického pána XVL věku); Krásí Fr., Opat Anselm Vlach ve
sporu s arcibiskupem pražským Ferdinandem hrab, z Khüenburka o exempci
(Archivní příspěvek к historii benediktinského kláštera u sv. Mikuláše
na Starém městě Pražském a to z nejzanedbanější partie čes. dějin, ze stol.
XVIII.); Podlaha A., Z dějin zápasu katolického náboženství s jinověrstvím
v Čechách vletech 1700—1756 (z dějin jesuitské missie na základě řádových
»litterae annuae«, zprávy o hnutí náboženském z některých processů — vše
zase z neorané půdy XVIII. věku); Rypáček Fr. J.t O »Úvodě« do »Dějin ná
roda Českého« ; к jubileu Františka Palackého (parafrase myšlének Palackého);
Krásí Fr., Arcibiskup pražský Jan Jos. hrabě Breuner a opat u sv. Mikuláše
Maurus Roučka ve sporu o patronát kostela v Hrnčířích (ve sporu s konsiston v letech 1703—1708 z archivu arcibiskupského v Praze); Podlaha A.,
Václava Františka Kozmanecia spisování historická (Podlaha otiskuje z ruko
pisu v knihovně Strahovské spisy Kozmaneciovy dosud nikde neuveřejněné)
— Drobné zprávy a posudky. — Teplý Fr., Vrcholtovice (místopisná stať);
Štědrý Fr., Zaniklé osady v okrese Lounském; Vetešník Ant., Josef Jung
mann a vyučování jazyku Českému v seminářích (otištěno několik listin vzta
hujících se к pobytu Jungmannovu v Litoměřicích r. 1815.) — Mezi posudky
pochvalný referát o Friedrichově Palaeografii a Gollově knize Čechy a Prusy.
Podlaha polemisuje s Vlčkem při posudku jeho 8. sešitu Dějin literatury
české. Činí se zmínka o referátu v Č. Č. H. IV. »Z nové literatury o jesuitech«,
jenž uznává se na konci jako pokrok ve psaní o jesuitech; při tom se seslabuje význam knihy Gotheinovy — neprávem. — SeŠ. 8., část I, 1899.:
Krásí Fr., Pořad kanovníků při kathedrálním a napotom metropolitním
chrámě sv. Víta na hradě Pražském (přehled na literatuře tištěné založený, ale
s vynecháním základního pramene, totiž Regest Bohemiae et Moraviae, jejichž využitkováním změní se mnohé údaje autorovy; jde až do pol. XIV. st.);
Podlaha Ant., Václav hrabě Kolovrat T. J. (životopis jesuity Šlechtice, který
mlád zemřel v Římě a jmění své odkázal na stavbu kostela sv. Mikuláše ;
autor líčí jeho život hlavně podle rukopisné biografie z archivu jesuitského);
Lintner У, Škola Rožmberská v Soběslavi (posledním pořízením Petra Voka
1610 odkázáno na její vydržování 4000 kop. míšen; cílem výchovy dle slov
zakladatelových mělo býti »poznání čisté pravdy dle konfessí české z roku
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1575«; ale škola neudržela se ani do počátku 3Otileté války); Podlaha A..
Václava Františka Kozmanecia spisování historická (pokračování; otiskuje
se denník K—ův o obléhání Prahy od Švédův 1648. K—ovo vypravování
liší se od ZatoČilova »Leto- a dennopisu, ale shoduje se namnoze s líče
ním Hammerschmidovým); Teply Fr.. Šebířov (studie z historické topografie;
užito i archivních zpráv). — Hojné referáty z literatury historické.
Vlasť ročník 15. (1898—1899). — Jan Vyhlídal. Čechové v Pruském
Slezsku (přináší též dějiny těchto osad). — Vád. Honejsek. Emigranti a exu
lanti čeští v Perně a Lešně. — A. Lenz. Synodální řeči Mistra Jana Husi
(rozbírají se synodální řeči Husovy tištěné v Monum. J. Hus). — A. Lenz.
Několik dodatků к učení M. Jana Husi (pojednáno o Husově anthropologii
a christologii, o jeho učení o úctě obrazů, o moci papeže, o chudobě kněžské,
o Trojici, o Antikristovi; přihlíží se též к poměru učení Husova к učení
♦cizáka« Viklefa; při tom mnoho vášnivé polemiky). — V. Zapletal. Pád
města Ninive.

Česká Revue. Ročník 2. Číslo 7—12. — Frant. Kvapil. T nové poesie
polské. — Frant. Hrábek. Alexander Petöfy. — J. Máchal. O básnické Čin
nosti Frant. Lad. Čelakovského (pokračování a dokončení; vyšlo též ve
zvláštním otisku). — Karel V. Rais. Kare! Jaromír Erben. — Rudolf Dvořák.
Myšlénková povaha Číny (úlohou tohoto pojednání je »vyložiti na základě
klassické literatury čínské myšlénkovou povahu toho, co dělá právě Čínu
Čínou« — s pohledy nazpět do minulosti, do historie Číny. — J. Prásek.
Bitva u Kolína 1757. — K. Kolman, Alexander Sergěvič PuŠkin. — A. Zucker.
Sv. Václav a trest smrti (H Hetzel ve své studii »Die Todesstrafe in ihrer
kulturgeschichtlichen Entwickelung« rozumí známému místu tak zv. Leto
pisec Saského z 12. století o sv. Václavu »patibula suspendio hominum praeparata dirui fecit«, že od něho trest smrti byl zrušen zákonem. Spisovatel
rozumí tomu místu jináČe, že totiž umírnil právo trestní, pokud se trestu
smrti týkalo. Spisovateli ušlo, že Letopisec Saský zde vypsal Gumpoldův
Život sv. Václava a Že tak zv. KřiŠťan aneb dokonce Hájek či Beckovský
zde nemají ceny žádné) — Jos. Karásek. Apollon Nik. Majkov. — Ve všech
číslech Penížkovy politické přehledy.
Naše Doba, ročník VI. č. 7—9. — h. Katolicism reformní, č. 7. (referát
o knize J. Müllera »Der Reformkatholicismus«) A. Kraus. Německá a dánská
kultura (překlad výmluvné studie J. Brandesa o »dánskosti v Šlesviku«).
F M- Dostojevského řeč o Puškinovi, pronesená 8. června 1880 ve shromá
ždění »Společnosti přátel ruské literatury« (č. 8—10., přel. F. Raichl). J. Salaba.
Vácslav Břežan, nový příspěvek к osvětlení osoby a práce historiografa rodu
Rosenberského, č. 8. a 10. (Autor, připojuje se к studii F. Mareše v ČČM.
1878, podává v zajímavém, ale poněkud aforisticky psaném článku některé
doplňky к biografii a karakteristice Březanově [pozoruhodné, ale příliš stručné
je také, co vypravuje o organisaci správy na Rosenberském panství], hlavně
však se pokouší vytknouti cenu a význam práce Březanovy. Autor vidí v Březanovi »nejlepšího genealoga a heraldika naší starší doby«, »jediného a prv
ního znalce pomocných věd historických« v naší starší literatuře; »jeho díla
náležejí [prý] к našim časově prvým spisům v oboru dějin kulturních«;
Břežan je »náš první snad předchůdce moderních zásad historické práce«,
autor stále a s důrazem vytýká Březanovo českobratrství: »B. náleží ke kul
turnímu typu českobratrskému a částečně к tomu proudu humanistickému,
který byl u nás zpracován a pojat po českobratrsku a po česku«). V. K. Zá
chrana stlívajících rukopisů, č. 11. (Na základě článků P. F. Ehrla, prefekta
knihovny vatikánské, zejména v lednovém Centralblatt für Bibliothekswesen
1899, je tu referováno o různých methodách, jak zachraňovali hynoucí ruko
pisy, o pokuse Ehrlově pomocí gelatiny a výsledcích zvláštní, к tomu cíli
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svolané mezinárodní konference odborníků ve Sv. Havlu r. 1898). К tomuto
ročníku «Naší doby« byl připojen jako zvláštní příloha T. díl Lansonových
Dějin novodobé literatury francouzské; první čtyři části díla [středověk a
z nové doby až do 18. st.] podány jen ve výtahu, ostatek je věnován století
18.; díl druhý v příštím ročníku bude pak obsahovati století 19. К právě vy
danému svazku jsou připojeny zajímavé »chronologické tabulky předních dél
literatury francouzské«.
Akademie, ročník III., 1898—1899. — L. Zápotocký, Ze starých vzpo
mínek č. 1—4. (osobní vzpomínky z dělnického hnutí u nás v letech 1869
až 1884). J. Skalák, Bakunin a lyonské povstání 1870, č. 5—6. (výňatek z ob
šírné, již dávno chystané práce o Bakuninovi). Alan, Příspěvek к dějinám
stavu řemeslnického v Čechách, č. 10. (Je to pokračování z předešlého roč
níku П. č. 7 — 9; mluvě o zřízení cechovním, vykládá tu autor na základě
materiálu — také archiválního — hlavně z 15—17. stol., s jakými podmínkami
bylo spojeno u nás přijetí za mistra.)

Rozhledy, ročník VIII. (1898 — 1899). — J. Arbes, Ku charakteristice
К. H. Máchy, č. 1. (příspěvek к objasnění poměru Máchova к známé »Lori«).
A. Neklaň, Jak upravena byla Němci před 600 lety otázka jazyková při
soudech v severním Německu vůči polabským Slovanům, Č. 18. (Ze »Zrcadla
saského« a jeho výkladů z XIII. stol.). V č. 19. je překlad duchaplné črty slav
ného Benjamina Franklina »Národohospodářský projekt«. Em, K. Zeiner,
Čeho jsem se o Komenském v »Labyrinthu Světa« dočetl? č. 20 (Autor do
kazuje, že Komenský snad na studiích v cizině se odciziv víře bratrské, byl
původně knězem utrakvistickým a pak teprve že se vrátil к Jednotě). V č.
21. je přeložena stať »Kristus a Buddha« z nově vyšlého díla Houdstona
Ewarta Chamberlaina Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. K tomu
ročníku »Rozhledů« byly přidány dvě samostatné přílohy: Známé dílo A. Lavisse, Přehled politických dějin Europy (přeložil V. Černý) a T. Huxleye,
Uvedení do biologie a jiné essaye (česky upravil MUDr. E. Vlasák.)
Lumír, ročník XXVII. (1899). — Arne Novák, Přítomnost a historická
poesie. F. X. Salda, Náš nejstarŠř umělec (Několik poznámek o Fr. L. Čelakovském). J. Arbes, Z českých literarií (vzpomínka na veršovce z konce mi
nulého století, samouka a spolujednoho prý z prvních hlasatelů slovanské vzá
jemnosti u nás Václava Melezínka). Dr. L. Jeřábek, Ohrožení Staroměstského
náměstí (str. 120) a Přístavba staroměstské radnice (str. 179, 190 a 215).
»Lumír« vůbec věnuje otázce staré Prahy plnou pozornost.

Slovanský přehled, ročník I číslo 8—10. — Cechofil, Příspěvek к ději
nám polskočeské vzájemnosti (Líčí se zájem mladé polské intelligence o věci
české zejména literaturu po r. 1879, Vznik a trvání »Kółka czeskiego« ve
Varšavě. Přednášky Perwolfovy o češtině na tamější universitě. — Přehledy
literatury ukrajinskq-rusínské, lužicko-srbské, bulharské a chorvatské za rok
1898. — Referáty C (erného o článku Wt Karowského, Etyka polityczna
Rosyi (Przegl. polski 1898. 4), Kadlcovy o llijčově »Покрстачи нсточнога питан>а и панславизам са српскога гледишта« а о RothfeldovI, Die ungarische Verfassung (Výtky ukazující naprostý nedostatek objektivnosti a strannickost
díla), Ć (erného) o Niederlově Věstníku slovanských starožitnosti.

Журпалъ министерства народнаго iipocBłnieHia 1899. seš. 1—9- —
Referat o spise .1/. AI. Filippova, Ian Gus, jego žizň i reformatorskaja dějatělnosť. S. Ptbg 1891. (obsahuje výtky, že spisovatel nezná dostatečně litera
tury, kterou cituje, nezná prací Loserthových a opírá se jen o Lechlera a
Bohringera. Nepročetl sám spisů Husových. Nemá o Husovi úsudku pevného
a jasného. Nepřiznává národní stránky činnosti Husovy. Nevypravuje životo
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pisu jeho na základě jeho doby, a tím čtenáři zůstává mnoho nejasného)
Ref. V, A, Franceva o spisu Zíbrtově, Zápisky P. J. Šafaříka o pracích bibliothečních a pomůckách bibliothečního úřednictva. Praha 1898 (Obsah spisku,
význam bibliotheční periody života Šafaříkova pro jeho biografii. Lituje, že
spisek vyšel jen ve 100 exemplářích). Jastrebov, Česskaja akademia nauk
(dějiny založení, organisace, nedostatky, bibliografie spisů věd historicko-filologických v nejširším smyslu slova ; stručný obsah některých jako Kalous
kova, O staročeském právé dědickém, Zíbrtova, Seznam pověr a zvyklostí,
Hostinského, Jan Blahoslav, Pekařova, Dějiny spiknutí Valdštejnského, Smolí
kových a j.) Jastrebov referuje o >Památníku< na oslavu padesátiletého
panovnického jubilea. (Ref. stěžuje si, že Památník nikdo z ruských slavistů
neobdržel. Končím svoji zprávu přáním, aby Česká Akademie poslala do
Ruska, do redakci, několik exempldřův svého ^Pamätníka*.
Historische Zeitschrift sv 83, seš. 3. přináší velmi nepříznivý — na mnoze
neoprávněně — referát Rachfahlův o 2. svazku Lippertovy Socialgeschichte
Böhmens a stručný referát Loserthův o 9 svazku Sněmův. — Tamtéž vypi
suje Ed. Heyck, že ve Florencii v nepatrném obchodě se starožitnostmi
koupil pečeť Přemysla Otakara II. a sice tu, která je vyobrazena v Hergottových Monum. domus Austriacae L, 4, č. 5.
Göttingische Gelehrte Anzeigen 1899, seš. 8. přinesly obšírný referát
o Murkové knize Deutsche Einflüsse, ve které se zaznamenávají jiné referáty
a recense. Referent A. Hauffen posoudil knihu Murkovu co nejpříznivěji;
jen jednu věc v ní pohřešuje, totiž vypsání, jaký vliv na českou literaturu
měla současná literatura německá v Čechách samých.

ZPRÁVY.
Jako 2. číslo Historické Bibliotheky vydáváné redakcí tohoto časopisu
vyšla kniha Jaroslava Bidlo Jednota bratrská v prvním vyhnanství. (1548 až
1561). — Jsou to dějiny polské větve Jednoty až do r. 1561. Dvakráte, praví
autor v předmluvě, bylo bratřím ubírati se do vyhnanství — po válce šmalkaldské a po katastrofě Bělohorské. Druhé vyhnanství vede Jednotu neod
vratné zkáze vstříc, první má pro ni význam znovuzrození, navrací ji samu
sobě, zastavuje rychle pokračující před tím její sesvětštění a získává jí při
tom značné rozšíření v obšírném území bratrského Polska . .. Zajímavější,
pro badatele snad i vděčnější, ale zároveň smutnější jsou dějiny druhého vy
hnanství Jednoty bratrské. Avšak prvé její vyhnanství spadá do doby jejího
nejčilejšího rozvoje vnitřního, kdy Jednota se stává nejdůležitějším činitelem
našeho národního kulturního rozvoje. К náležitému poznání a porozumění
rozvoje tohoto jest téměř nezbytno seznati život Jednoty i mimo původní
vlast její, ve vyhnanství. . Kniha Bidlová (opakujeme vždy, co spisovatel sám
pověděl v předmluvě) má býti považována jako první díl dějin Jednoty
ve vyhnanství. Obsahuje z těchto dějin jen prvních 14 let, dobu,
kdy bylo založena její větev polská, a dospěla к tomu stupni rozvoje, ve kte
rém potom dlouho se udržela. Hlavním předmětem knihy jsou dějiny této
polské větve Jednoty, Jednoty v Polsku i v Prusku, ale při tom také dějiny
bratrské v Čechách i na Moravě potud, pokud třeba, aby bylo patrno, jak
poměry české působily na Jednotu v cizině a poměry tamější naopak na
Jednotu ve vlasti. Těžiště jednoty v době této nalézá se mimo její původní
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vlast Vlivem vyhnanství tohoto Jednota Šíří znenáhla svůj nejen geografický,
nýbrž i duševní a kulturní horizont, dostává se do styků na západě s refor
matory švýcarskými, na východě něco později i s pravoslavím (Rokyta, Tur
novský) ... V Polsku samém dějiny Jednoty patří do dějin toho, co se na
zývá polskou reformací... Zde spisovatel sám vytýká svůj poměr к před
chůdcům svým. Knihu Lukaszewiczovu z r. 1836 O kościołach braci cze
skich w dawnej Welkiejpolsce má kniha jeho nahradit, dílo Ljubovičovo,
jemuž Bidlo svou práci věnoval, — je to Istorija reformácii v PolŠčě z r. 1884
— doplniti. Předmětem bádání jeho byli kalvinisté a antitrinitáři, Jednota
potud, pokud se s nimi stýkala, u Bidla je tomu naopak. Dále — Ljubovič
přihlíží hlavně к politické a národohospodářské stránce polské reformace,
Bidlo к vnitřnímu rozvoji církevnímu. Ne, že by jiné stránky podceňoval, ale
proto, že tomu dosud bylo věnováno méně pozornosti. Předmluva nás ko
nečně podrobně poučuje o pramenech, na kterých je práce založena. Jsou to
vedle tištěné literatury zvláště folianty a jiné rukopisy Herrnhutské, rukopisy
Poznaňské a vedle toho i jinde až i v Petrohradě. Na konci knihy, čítající
282 str. a rozdělené na 7 hlav, přidány 3 kritické exkursy a tři přílohy,
rejstřík jmén a věcí. — Kniha vyšla s podporou České Akademie.
Ve sbírce Europäische Staatengeschichte, kterou v Gothě vydává Fr. A.
Perthes, vyšel 4. díl znamenitého díla Riezlerova o dějinách bavorských a, což
nás zvláště zajímá, první svazek díla prof. Adolfa Bachmanna Geschichte
Böhmens, V Briicknerových dějinách ruských po smrti spisovatelově bude
pokračovati Hedenström, v Hubrových rakouských O. Redlich; dějiny ty
rolské převzal Ottenthal, štýrské Mayer, homo- a dolnorakouské Vancsa. Do
programu přijaty dále 3 svazkové dějiny Benátek, které má napsati Kretschmayr. — Kniha A. Bachmanna čítá 911 str. a sáhá svým obsahem až k r.
1400; na konci jsou exkursy a rejstřík. Podrobněji o ní promluvíme
později.

Stanislav Kętrzyński v pojednání »Kazimierz Odnowiciel (1034—1058)«,
vydaném v Rozpravách Akademie Krakovské, jedná též o výpravě Břetisla
vově do Polska, kterou s Balzererem klade do r. 1038; a také mimo to
častěji se dotýká věcí českých.
Prof. Wojciech Kętrzyński vydal v Rozpravách Krakovské Akademie knihu:
O Słowianach, mieszkających niegdyś między Renem a Labą. Salą i Czeską
granicą /Krakov, 1899). К velkému překvapení čtenáře není to nic jiného než
А. V. Sembera redivivus — Svévové jsou Slované, Slované jsou prabydliteli
nejen v střední Evropě, ale daleko na západ kolem Bodamského jezera (lacus
Venetus), к dolnímu Rýnu a t. d. Semnones jsou »Zemané«, Vibillius je
»Vybil« a t. d. Kniha Kętrzyńskćho má nicméně cenu pro toho, kdo bude se
obírati dějinami Slovanů v říši francké nebo na hranicích říše francké — к tomu
sneseno tu nejvíce materiálu, jenž částečně vyložen i kartograficky.

Dílo prof. Karéjeva o rolnictvu ve Francii na konci 18. století (ČČH.
V., str. 102) vyšlo ve francouzském překlade s titulem »Les paysans et la
question paysinne en France dans le dernier quart du XVIIIe siěcle« (Paris
1899. V. Giard & E. Briěre. 635.) Knihu přeložila Ruska C. W. Woynarowska
»licenciée ěs sciences sociales«.

Chrisanov Mefoděvič Loparev. bibiothekář veřejné cis. bibliothéky v Petro •
hradě, vydal loňského roku brožuru ohlašující veliké předsevzetí vědecké:
Hodlá vydati, a z největší části jest to již к tisku připraveno, publikaci
*Summarerum Romaeorrhosicarum.Anavw
Грека и Русь«, která
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má obsahovati všeliké zprávy historické, literární i archaeologické, z nichž
lze souditi na povahu styků rusko-byzantských. Zprávy tyto mohou pocházeti z nejrozličnějších spisovatelů, tedy byzantských, ruských, orientálních a
zejména židovských i západoevropských; sestaveny budou v pořádku chrono
logickém až do r. 1453. Vydavatel vyzývá nejširší kruhy vědecké ke spolupracoynictví. Žádá, aby nové příspěvky zasílány byly buď přímo jemu, nebo
uveřejňovány v »Žurnále ministerstva narodnago prosvitčenja*. v »Byzanti
nische Zeitschrift* nebo ve » Vizantijském Vremenniku*. (Cf. БогисловеюА
ВЪстникъ изд. Московскою духовною Акадомнсю 1899. 9.)
Hrvatský farář v Grubišně - poli Ivan Nep. Jemeriič vydal letos překlad
Tomkových Dějin království Českého (»Povjest kraljevine česke*)t který věnuje
»vzájemnému poznávání, pravému bratrství a opravdové lásce Čechů a Hrvatů.«
Jak sám v předmluvě praví, jest překlad tento výsledkem hrvatsko-českých
styků, které na počátku let osmdesátých čile pěstovali obzvláště Záhřebští
bohoslovci, mezi nimiž i Jemeršié. který si dopisoval s řadou českých spiso
vatelů. Za práci jeho, které předeslal životopis Tomkův (dle Kalouskova
článku v »Osvětě«), nelze leč srdečný dík mu vzdáti. — Životopis Jemeršičův
přináší poslední »Obrázková revuej (č. 3 1899). — Týž Jemersič současně
vydal pěkný populární výklad všehó toho, co jest potřebí věděti uvědomělému
Hrvatuo jeho vlasti a národě. Objemný spisek určený »na poučeni hrvatskému
sedláku a přátelům našeho národa*. nazývá se »Hrvatski národ*. Obsahuje
zeměpis Hrvatska, krátké dějiny jeho až do doby nejnovější, dějiny literatury
a obrození hrvatského, obšírnější dějiny hrvatského státního práva a výklad
nynějšího stavu národa hrvatského a jeho vyhlídky do budoucnosti. Spiso
vatel prokázal spiskem svým zajisté velikou službu svému národu i jeho
přátęlům, neboť přináší velmi mnoho dobrého poučení pro každého. Vykládá
mu Vždycky napřed pojmy, s nimiž operuje: na př. Co je národ? Co je
Hrvatsko? Co jsou dějiny? Co je hrvatské státní právo a v čem záleží?.a t. d.
Najiti pravou míru populárnosti není vždycky snadná věc — spisovateli velice
prospívá patrně jeho stálý styk s lidem — jest kazatelem. Kniha prý vyjde
v českém překladu.

Studya nad historyą prawa polskiego — je název nového časopisu, jenž
počal vycházeti ve Lvově za redakce Osvalda Balzera. Vycházeti bude v ne
určitých lhůtách, jak se sejde příspěvků; každý sešit přinese jedno ukončené
pojednání. První sešit přináší pojednání VI. Semkowicze: Nagana i wywód
szlachectwa w Polsce XIV. i XV. wieku.

Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatoskog zemaljskog arkiva. Uredjuje Dr. Ivan Bojničit Kninski. Kr. Zemaljski arkivar. Godina L, svezak
1. 8°. 64 str. Zagreb 1899. [Cena za 4 svazky ročně 3 zlaté.] jest název no
vého historického časopisu jihoslovanského, jenž chce uveřejňovali drobnější
zprávy historické, recense a přehledy literatury.
O Janu Nep Komárkovi, od něhož máme jedno Valdštejnské drama (srv.
ČČH. V., str. 293 sq.) napsal Feuilleton dr. Arnošt Kraus do »ßohemie«
r. 1888 (Beilage Nr. 359). К biografii ovšem mnoho nepřispívá — asi v letech
1780—89 je Komárek členem hereckých společností, nejprve, jak se zdá,
v Praze, pak i v říši, r. 1789 oženil se v Plzni a stal se společníkem svého
tchána knihtiskaře. Před tím i potom psal veselohry a »vlastenecké« kusy,
tyto zpracované na základě starších románů a to někde skoro doslovně. Věci
jeho byly však oblíbeny. Rokem 1795 mizí po něm všechna stopa.
»Deutsche Geschichtsblätter. Monatschrift zur Förderung der landesge
schichtlichen Forschung« zove se nejmladší něpiecký historický měsíčník,
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který právě počíná vycházeti v Gothě nákladem Perthesovým. Hlavním
účelem časopisu bude, prostředkovat! mezi lokální a všeobecnou historií,
myšlénka to velmi dobrá. Neboť oba proudy neměly dosud dostatečného
styku; dějiny větších celků pěstovány příliš všeobecně, kdežto territoriální
bádání postrádalo namnoze Širšího hlediska. Zvýšený zřetel ke kulturním po
měrům stal se ovšem v poslední době společnou půdou, na které se oba
směry setkaly, a nová publikace chce tedy sblížení to vědomě podporovati.
Hlavním prostředkem к tomu cíli má býti soustavné uplatňování těch prací
z oboru lokálních dějin, které znamenají pokrok v methodě a proto za
sluhují nápodobení. Referáty a přehledné články stojí tedy v první řadě na
programu. Centrální redakci má Armin Tille, známý pracemi o sociálních
dějinách Vinigauu; z Rakouska vidíme v dlouhé řadě spolupracovníků
jména jako Bachmann, Inama-Sternegg, Mühlbacher, Ottenthal, Redlich, We
ber, Zwiedineck-Sůdenhorst. — První sešit říjnový obsahuje vesměs jen pře
hledné články: Territorialgeschichte (H. Breysig. Výlučně severonémecké
hledisko.) Das Kriegswesen der mittelalterlichen Städte. (G. Liebe) Die landes
kundliche Litteratur Deutschlands im Reformationszeitalter. (V. Hantzsch.
Také pro naše historické geografy dôležito). V řadě menších zpráv budí
zájem dlouhý nekrolog letos zemřelého rakouského historika Zeissberga.

O důležitosti papíru pro historika poučuje v tomto čísle našeho časo
pisu otištěný referát archiváře Třeboňského p. Mareše. — O témže před
mětu vyšla r. 1898 třisvazková monografie Arnošta Kirchnera »Das Papier«
(Biberach 1898). První svazek přináší dějiny papíru, druhý a třetí jsou věno
vány technice a fabrikaci jeho. Referent v Lit. Centralblatt (č. 26) chválí
dílo velice; jen první díl ho neuspokojil úplně, ostatní díly pokládá za
dokonalé. Srv. také výše str. 386, čl. v »Naší Době«.
Cambridge Historical Series je název historických monografií vydáva
ných v Cambridgi. Dosud vyšlo 10 čísel. Jsou to (jména spisovatelů uvádíme
v závorkách): Dějiny kolonisace Afriky (Johnston), Španělsko 1479—1788
v 2. vydání (Hume), dějiny sjednocení Italie 1815—1895 (Stillman), doba re
voluce a Napoleonova (Rose\ Irsko 1494—1868 (O’ Connor Morris), dějiny
kolonií australských (Jenks), Spojené obce Americké 1765—1865 (Channing),
Skotsko (Brown), dějiny anglického průmyslu (Cunningham a Me. Arthur).
Cunninghamovo dílo »An essay on western civilisation in its economic
aspects« obmezuje se na starý věk a nebylo kritikou přijato tak příznivě,
jako jeho a M* Arthura »Outlines of english industrial history«. Velmi po
chvalně vítá kritika Číslo nejnovější, druhé vydání dějin španělských 1479
až 1788.

Na oslavu IlOOleté památky úmrtí předního langobardského historika
Pavla Diakona sešli se v září tohoto roku vlaští historikové v otČině jeho
ve Furlansku, к sjezdu se dostavilo také několik učenců cizích. O sjezdu
podává v Černého »Slovanském přehledu« (v 1. sešitě 2. ročníku) zprávu
Ivan Trinko, italský Slovinec, bydlící ve Videmu (Udine). Mezi přítomnými
byl Baudouin de Courtenay, jenž přednášel o jazykové a ethnografické pří
slušnosti furlanských Slovanů (pověděl tu skutečně to, co Čteme v referátu
o (původu jména »Slavi«?) Zástupce Matice Slovinské, prof. Rutar, před
ložil svůj spis >O vážnosti zgodovine Pavla Dijakona za Slovence« a prof.
Musoni (z Videmu) vykládal výňatekjz Pavlovy Historie Langobardorum týkající
se Slovanů. — O Kijevském sjezdě archaeologickém přineseme obšírný referát
z péra prof. J. Máchala v nejbližším čísle.

Na archeol. sjezdě v Kijevu t. r. přednášel prof. L. Niederle. „О времен»
переселения Славянъ въ Венгрии“. Obsah přednášky jest stručně následující:
Ve výkladech o staré historii Slovanů po většině ještě panuje mínění
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Müllenhoffovo, dle něhož Slované po jižních svazích Karpat do Uher nesestoupili před V. stoletím po Kr. (D. A. II. 87 nsl.,,92 nsl.). N. nemá toto
mínění za správné. Už z dokladů, jež nám poskytují prameny historické,
smíme souditi s velkou pravděpodobností na příchod časnější, а к tomu
dnes přistupuje i nový doklad, vzatý z archaeologie. Historické doklady,
jež už dříve z různých stran zejména od Šafaříka, Perwolfa a j. byly uvá
děny na důkaz starodávné existence Slovanů na středním Dunaji, jsou
ovšem ceny nestejné. N. v stručném přehledu probral jejich váhu. Za vážnou
přijal jenom, část topografických jmen z římské doby staré Pannonie a Dacie,
jež bez násilí možno vyložit! jen ze slovanštiny (Pelso, Tsierna, Bustricius,
Berzovia, Oůolxoff), snaže se zároveň vyvrátiti námitky, jež proti jich slovan
skému původu z části vyslovili Möllenhoff, Miklosich a jiní. Menší cenu přiznal
různým názvům podunajských kmenů, a Drinovovu důkazu ze slova »calendae«. Téhož důkaz z rozšíření jména Trajana zavrhl docela, ale položil
za to velký důraz na důkaz, který vyplývá z celkového rozšíření Slovanů
během 3.—7. století, a který ukazuje, že Slované, kteří tak rychle během
uvedené doby zalidnili téměř polovinu Evropy, nebyli by to mohli dokázati,
kdyby teprve v V. stol, měli překročit! Vislu a Karpaty, jak chtěl Möllenhoff.
К těmto historickým vývodům poskytuje podporu i archaeologie. Prof. N.
navštívil před sjezdem musea severních Uher, a tu se mu podařilo v Turč.
Sv. Martině konstatovat!, že t. zv. pole popelnicová rázu lužicko-slezského,
pohřebiště to velmi pravděpodobně slovanská, existují i v sev. Uhrách, vy
skytujíce se dosud v klínu, táhnoucím se od slezských hranic do stolice
hontské. Jsou-li tato pohřebiště v Haliči, Slezsku, Moravě a v Čechách, jak
dnes velmi pravděpodobně musíme souditi, slovanská, jsou slovanská i v klínu
Uherském, a představují nám archaeologický doklad pro časnější příchod
Slovanů do Uher od hranic slezských nebo moravských. Náležcjíť do konce
I. tisíciletí př. Kr. Blíže určití dobu příchodu ovšem nelze. V delší debattě.
jež se po této přednášce rozvinula, vykládal prof. Ilovajský o totožnosti
Sarmatů se Slovany a doc. A. Pogodin projevil náhled, že zmíněná pohřebiště
jsou snad germánská. Proti methodě Ilovajského ostře vystoupil P. Miljukov,
s nímž ve své odpovědi plně souhlasil i prof. Niederle. Na konec prof. Píč
v delším výkladu polemisoval s Pogodinem a proti Niederlovi vyslovil mínění,
že Slované seděli v Uhrách ode dávna, že zde byla jejich kolébka. Otázku
tu ovšem na sjezdu řeŠiti nebylo možno.
Dějiny ukrajinské Rusi začala r. 1898 vydávati ve svém sborníku histo
ricko filosofická sekce »Tovarišstva imeni Ševčenka«. Kniha, jejíž název je
»Istoria Ukraini-Rusi« pochází z péra M. HruŠevského. Není to kniha v přísném
slova smyslu vědecká, přes to však jako dobrá příručka pro historika je
vhodná již proto, že jiných dějin ukrajinské Rusi nemáme. Dosud vyšel
první díl, který jde až do počátku XI. století.
»Comenia« číslo XII. (vědeckého odboru Čís. 7.) obsahuje »Řád církevní
Jednoty bratří Českých« vydaný od A Vávry. Jest to nové vydání »Řádu«
z r. 1632, ale s tím rozdílem, že připojeny к němu jsou na mnoze dosti dů
ležité poznámky Komenského, přidané к latinskému vydání z r. 1660. Po
známky ty v tomto vydání přeloženy jsou do češtiny. Z ohledů praktických
nelze to leč chváliti. Vydání jest v celku pečlivé.
7- B.

Historiku zajímajícímu se o dějiny agrární může v lecčems poučení poskyt
nout! jubilejní spis slavnostní ^Geschichte der österr. Feld- и. Waldwirtschaft und
ihrer Industrien 1848—18q8*. jehož prvý svazek letos vyšel (péčí zvláštního
výboru, v jehož čele je Jan hr. Harrach). Jsou tu obsaženy rozsáhlé kapitoly
o agrárním zřízení, o agrární správě, zemědělském úvěru, polním a lesním
dopravnictví a o poplatnosti polního a lesního hospodářství. Z velkého počtu
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spolupracovníků vytýkáme jméno docenta K. Grünberga, jenž psal o vyváženi
pozemků, Lva ryt. Herze (dějiny agrární správy), z Cechů prof. Bráfa, docenta
Horáčka a poslance Fořta.

Theologischer Jahresbericht (red. Holtzmann a Krüger) přináší ve svém
17. svazku bibliografii a referáty literatury theologické v nejširším slova smyslu.
Druhé oddělení je věnováno »historické theologii«; zde G. Loesche v oddě
lení o církevních dějinách na počátku nového věku všímá si též literatury
české a Čech se týkající. Nejobšírněji referuje o Kvačalově vydání Komen
ského korespondence. Srovn. Č. Č. H. V. str. 82.
V Revue Historique G. Monod referuje o několika monografiích к dě
jinám revoluce francouzské, které se navzájem doplňují. A. Lichtenberger
vydal dvě knihy (le Socialisme au XVIIIе siěcle a le Socialisme et la Revo
lution franęaise), ve kterých ukazuje, že vyjímaje některé utopisty, jako byl
na př. Babeuf, socialism doby revoluční byl velice rozdílný od socialismu
našeho století, kdežto Espinas ve své knize (la Philosophie sociale de XVIIIе
siěcle et la Revolution) nachází moderní názory již u spisovatelů předešlého
století. Monod sám se přidává к Lichtenbergrovi. — Dále referuje Monod velmi
pochvalně o díle Sagnac-ově (la Législation civile de la Révolution franęaise).
Jsou to dějiny Code civil (1792—1804), ale netoliko zevnější; jsou to zároveň
dějiny právních názorů té doby. — L. Lallemand ve své knize (la Revolution
et les pauvres) vypravuje o zrušení starých dobročinných ústavův a nedostateč
ných pokusech revoluce zjednati za ně náhradu; jsou v ní zároveň dějiny
zákonodárství chudinského doby revoluční.

Revue Historique přináší Gollův přehled (bulletin) literatury, týkající se
českých dějin, z let 1895—1898.

Archivář a bibliothekář Herrnhutský, A. Glitsch vydal právě nové vy
dání své brožurky »Geschichte и. gegenwärtiger Bestand der historischen
Sammlungen (Archiv, Bibliothek' Gemäldesammlung) der Brüder-Unität* (Herrn
hut 1899), kdež podává především krátké dějiny starého archivu bratrského.
Nejzajímavější (ač ne právě nové) jsou tu zprávy týkající se osudů proslu
lých 13 foliantů, které až do r. 1838 chovány byly při reformovaném kostele
v LeŠně. Byl to náš Palacký, který pastora Kleinschmidta (r. 1836) upozornil
na spis Lukaszeviczův (O kościołach braci czeskich), dle něhož archivář
Plití nalezl ony folianty v Lešně. Zajímavý jsou též osudy celého nynějšího
archivu Herrnhutského, který dlouho z místa na místo byl přenášen, nežli
trvale umístěn v Herrnhutě. Mezi obrazy sbírky Herrnhutské připomíná se
malba velmi starého data, která již ve sbírce Zinzendorfově se nalézala, t. >br.
Jiří Israel na kře ledové!« Současně vydaná zpráva Glitschova pro generální
synodu bratrskou (1899) »Bericht von dem Archiv d. Brüder-Unität zu Herrn
hut*. (als Manuscript gedruckt) uvádí jména badatelů, kteří v novější době
v Herrnhutském archivě pracovali — mezi nimi na prvním místě badatelů
českých.
К literatuře historické v programech škol středních za rok 1898—1899
činíme ještě některé dodatky. J. Honza v dvacáté páté výroční zprávě c. k.
real, a vyšš. gymnasia v Nov. Bydžově otiskl další část rozsáhlé studie: »Pa
měti o školách v královském vinném městě Novém Bydžově*. Autor podává
mnoho nového, co nemá jen zájem místní. Vedle literatury příslušné užíval
archiválií zvláště městského archivu BydŽovského. Úryvek otištěný obsahuje
dobu od počátku 17. st. až do doby nové. Také z programů německých
zmíniti se jest o některých pojednáních, věnovaných dějinám českým. Pro
gramm německého gymnasia v Uherském Hradišti přináší: Die Gründung
und Auflösung der Erzdiöcese des hl. Methodius, des Glaubensapostels der
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Slaven*. Je to část práce větší, založené na znalosti pramenů i literatury,
v názorech držící se většinou Dudíka. — V »Jahresbericht der k. k. OberRealschule in Görz« Dr. Fr. Jelinek pokračuje v studii »Die Sprache der
Wenzelsbibel in ihrem Verhältnis zu der Sprache der wichtigsten deutschen
Literatur- und Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren im XIV. Jahrhundert
und der kaiserlichen Kanzlei der Luxemburger < Práce sice náleží filologii,
ale svými konečnými názory není bez zajímavosti i pro historika. V »XVI.
Jahres-Bericht d. Landes-Oberrealschule in Mähr-Ostrau« uložen je cenný
příspěvek к dějinám školství moravského za posledních padesát let: »Das
Realschulwesen Mährens 1848 —1898.« (Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte
desselben.) Von Prof. Adolf Waneck.
Zd. V. T.
U Jos. R. Vilímka počalo — ovšem v sešitech — vycházeti illustrované
vydání Husovy Postilly. I v době plakátů překvapuje, co čteme na obálce:
»Jako katolická Francie slaví Johannu d’Arc, »pannu Orleánskou«, kterou
v zajetí anglickém inkvisice odsoudila na smrt — zrovna tak katolické Čechy
slaví Husa, kterého v německém městě proti glejtu krále a císaře zajali a
odsoudili otcové církve.« Postilla se chválí, že je psána jazykem vzorným,
»neboť Hus střehl se germanismů « Když pak čtenář toho druhu, na kterého
je vypočtena taková reklama, čte dále, že »aby se čtení postilly stalo každému
srozumitelným a libým, přepsána s největší péčí beze všech libovolných od
chylek, — vle je slovo Husovo ryži a neporušené — * sotva uhodne, že se
postilla vydává přepsaná — jazykem obnoveným, že v Husově Postille místa
z písma, ke kterým se výklad připojuje, bude čisti v překladu bible Kralické,
leda by si všiml druhé obálky, a porozuměl, co znamená »novočeská
transkripce dra Flajšhanse«. Již z toho patrno, ze vědecké ceny toto vydání
nemá žádné.
První číslo nového (13.) ročníku Paedagogických Rozhledů přináší článek
Karla Štecha »Práce v duchu Palackého«. Hned v prvním odstavci čteme:
»Vydán tlustý Památník, zaznamenávající pečlivě všechny možné příběhy a
události ze života oslavencova«. Je patrno, že spisovatel do Památníku sotva
nahlédl; že vydán Palackého denník, to, zdá se, mu úplně ušlo. Pak ovšem
nás ani nepřekvapí, co čteme dále: »Dvě jenom fakta z jubilejního roku za
znamenat! dlužno jako potěšitelná. Nakladatelství Buršíka a Kohouta počalo
vydávati lidové vydání Palackého veledíla a spisy drobné. Prof. Masaryk na
psal německý spisek к poučení ciziny. To jsou dva nejcenňější výtěžky z po
malu již zapomenutého roku jubilejního.«
Dr. Boh. Rieger, dosud mimoř. professor říšských dějin rakouských,
jmenován professorem řádným. — Mimo prof. Hirna byl jmenován professorem rakouských dějin na universitě Vídeňské také A. Dopsch. — Ve Vídeň
ském institutu pro rakouský dějezpyt složili zkoušku Dr. Kam. Krofta a
Adolf KrejČik. Oba jsou nyní v Římě, dr. Krofta jako zemský stipendista
český, p. Krejčík v rakouském institutu.

Vladimir Ivanovič Lamanskij, professor slovanských jazyků a dějin na
universitě Petrohradské, odešel definitivně na odpočinek maje za sebou více
než 401etou činnost universitní. Jedná se o to, aby na místě jeho kathedry
zřízeny byly kathedry dvě, jedna výhradně pro slovanský jazykozpyt, druhá
jen pro dějiny slovanských národů. Mezi kandidáty stolice jazykozpytné ja
kožto nejvážnější jmenuje se p. Syrku, který před několika léty pracoval
v Pražských bibliothekách. — Professor Nikolaj Ivanovič KarČjev zbaven byl
professury všeobecného dějepisu na universitě Petrohradské z podezření
příliš liberálního smýšlení, jímž stal se prý jedním z původců loňských stu
dentských bouří v Rusku. Universita ztrácí v něm učence velikého talentu
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ä píle, vůbec jednoho z nejlepších svých lidí. — Podobný osud stihl osvědče
ného docenta všeobec. dějepisu J. M. Grevsa. — Podle zpráv ruských časo
pisů dojde prý brzy к organisaci a centralisaci všech archivů říše Ruské,
které budou podřízeny »Ústřední správě všech státních archivů« se sídlem
v Petrohradě.
Odpověď.
V posledních sešitech ČČH. p. Ladislav Klicman uveřejňuje opravy, tý
kající se některých osobností, které uvádím ve spisech svých »Kanceláře
a písaři v zemích Českých« i »Kulturní styky Čech«. Poněvadž pan Kl. již
po delší dobu zaměstnán jest vydáním prvního svazku »Monumenta Bohem.
Vaticana«, к němuž musí sestaviti registřík jmen, seznává zajisté zhusta sám,
jak těžké jest stanovení osobností nesoucích totéž jméno: Často beze všeho
bližšího označení, kterážto obtíž jest ještě větší pro toho, kdo jen v jistém
směru v pramenech těch bádal. Nemohu také jinak než s povděkem vítati
každou opravu mylného tvrzení, ovšem řádně odůvodněnou; rozhodně však
musím již vystoupili proti způsobu páně Klicmanovy polemiky.
V ČČH. III. str. 246 dokazuje p. KL, že Mikuláš řeč. Efficax z Lucemburka a Mikuláš, levoboček krále Jana, z nichž já prý »udělal jedno tělo a
jednu krev«, jsou osobnosti dvě, a sice jak praví ^výhradně na základě téhož
materiálu, kterého užil Tadra«. To není správné, neboť zapomněl p. Kl, že
v době, kdy já sbíral materiál ke svým spisům, byla značná část přepisů
Vatikan, v jeho rukou a že jsem jich — ač častěji o to jsem žádal — v archivě zemském použiti nemohl. Či myslí snad, že kdybych byl použil listu
z r. 1349, v němž se zadávají benefícia uprázdněná »per obitum Nicolai de
Lucemburgo«, mohlo býti i pro mne pochybností, že nebyl to týž Mikuláš,
jenž r. 1350 povýšen byl za patriarchu Aquilejského ?
V ČČH. V. str. 251 jest článek »Mikuláš z Brna, pozdější biskup Tri
dentský, a Mikuláš Luckův z Brna jsou osoby od sebe rozdílné a oba byli
kancléři Karla IV«. Druhá část tvrzení p. KL, že t. oba byli kancléři Karlovými,
není odůvodněna.
O kancléři Mikulášovi z Brna pravím, že o něm v letech 1334—1346
nenalézáme zmínky a že se tedy zdá, že z kanceláře vystoupil, v řadě kanc
léřů pak uvádím jej opětně r. 1346—1350. Data z let 1334—1345, která o něm
p. KL nyní uvádí a z nichž některá i mně známa byla, nejmenují jej ani
jednou kancléřem, a pouze o to se ve spise mém jednalo. Dále uvádí p. KL
doklady z r. 1345 a 1346, v nichž se jmenuje Mikuláš Luckův kancléřem a
praví: »Do příslušných listin nebyla však zmínka o supplice Karlově a tudíž
ani o kancléřství Mikulášově pojata z té příčiny, že v papežské kanceláři
bylo zvykem, zmiňovati se v listinách toliko o supplikách suverénních panov
níků a biskupů, čímž ovšem markrabě Karel nebyl«. Nemyslím, že tvrzení
toto jest úplně správné. Nehledě к tomu, že dne 16 července 1346 byl Karel
již králem Římským, myslím — ač dokladů nemám po ruce — že nejednou
jsem četl »consideracione Caroli marchionis«, jako též r. 1346 (9. května).
»Karoli et mansionariorum supplicacionibus inclinati«, 1341 »dil. filiorum abbatis et conventus monasterii Brewnov. precibus inclinati« a pod. Vždy však
zůstává nápadným, že ani v listech z let třicátých o kancléřství Mikulášově
není zmínky.
V letech 1341—43 jmenuje se kancléřem probošt Jindřich. Nazývá-li p.
KL domněnku mou, Že by byl Mikuláš z Brna na nějaký čas vystoupil z kan
celáře a teprve po delší době — tu ovšem nelze určití — se zase do ní
vrátil, poněkud podivnou, chci jej upozornili, že podobný případ nalézáme též
za kancléřství Jana ze Středy i později za Hanka Brunonova z Prahy. Domnívá-li se tedy, že Mikuláš z Brna, kancléř v letech 1332—34, jest pozdější
biskup Tridentský (od r. 1338) — ač jest to možné —, pak staví proti do
mněnce mé domněnku jinou, nijakž odůvodněnou, neboť kancléř Mikuláš
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z Brna z let 1332—34 nikde nejmenuje se kanovníkem Olomouckým, Praž
ským atd., ač Mikuláš, potomní biskup Tridentský, hodnosti tyto dle dokladu
p. KL již od r. 1323 (resp. 1324) měl, a jest to opČt jen neodůvodněná do
mněnka p. KL, že tento Mikuláš z Brna biskupství Tridentské obdržeti mohl
jen za služby své co kancléř.
V ČČH. V. str. 321 pojednává p. К. o Mikulášovi z Horaždbvic kancléři
královny Alžběty v L 1329 -30, o němž mluvím ve spise »Kanceláře a písaři«
str. 77; v poznámce připojené uvádím Mikuláše z Horažďovic, kanovníka
v Lubcku, i přidávám: »Byl-li to náš Mik. z Hor., nechceme ovšem tvrditi«.
P. Klicman praví: »O tom, jak se věc má s tím Mikulášem v poznámce, ne
chci se tuto šířiti, poněvadž nemám po ruce materiálu ke kontrole potřeb
ného (!) Co se však týče Mikuláše, o němž řeč je nad čarou, má se věc takto:
Mikuláš, kancléř královnin a farář ve Zbečně, připomíná se skutečně r. 1330
atd.< К čemu to převracování dat? Věc se má tedy tak. jak na str. 77. mého
spisu nad čarou řečeno, a jest jen otázka, zda týž Mikuláš z Horažďovic byl
r. 1349 kanovníkem Vyšehradským, jak já soudím, či jiný, jak p. Kl. co
jistě uvádí.
Že by Mikuláš, farář ve Zbečně, který napsal r. 1343 svoji závěť, byl
skutečně Mikulášem z Horažďovic kancléřem, nechtěl bych tak rozhodně
tvrditi, jako činí p. KL; neboť v závěti té jmenuje se pouze Mikuláš farář ve
Zbečně a kanovník Boleslavský, ale nikoliv jako dříve též kanovník Vyše
hradský a Mělnický. A odkud ví p. KL, že onen Mikuláš z Horažďovic, jenž
r. 1349 jmenuje se kanovníkem Vyšehradským, jest jiný Mikuláš a sice Miku
láš Hostislavův z Horažďovic? Či snad proto, poněvadž se mu zdá. že první
Mikuláš brzy po roce 1343 zemřel? Ne každý, kdo napsal svou závěť, musil
také skutečně ihned umřití.
Že byl v téže době a brzy potom ještě jiný Mikuláš z Horažďovic, jest
v poznámce mé nahoře uvedené naznačeno; poněvadž ale nebyl zaměstnán
v kanceláři, neměl jsem povinnost ve spise svém o něm pojednávali. Poně
vadž p. KL nyní z jeho života několik dat uvádí, mohu kontrolovati i já jeho
údaje. A tu konstatuji krátce, že ve zprávách p. Klicmanem uvedených ani
slovem nestojí, že by týž Mikuláš Hostislavův z Horažďovic byl býval kanov
níkem Vyšehradským, jak p. KL zprvu se vší určitostí tvrdí. Jak to vysvětlí?
Ostatně zdá se mi, že panu KL ani všecka data ze života tohoto Mikuláše známa
nejsou, neb nemyslím, že by byl vynechal na př. milostný list papežský ze
dne 26. července 1351 daný »Nicolao Hostislai de Harawicz decano eccl.
Luthomericensis et capellano Caroli IV., ut insistendo studio literarum in loco
ubi illud vigeat generale fructus beneficiorum ad quinquennium percipere
valeat«, či zůstal mu i tento přepis z archivu Vatik. nepřístupným?
Na str. 322—24 téhož ročníku ČČH. dokazuje p. KL, že m. Ladislav
z Vilémova a Radslav Oldřichův vychovatel králevice Štěpána Uherského
jsou jedna a táž osoba. Ve svých »Kulturních stycích« str. 123 uvádím dvě
data, jedno z r. 1347, kde se jmenuje Ladislav z Vilémova informátor Štěpána
Uherského, druhé z r. 1353, kde se uvádí Radslav Oldřichův z Pražské diecése »Stephani ducis Sclavonic in primitivis scienciis olim magister«. Že by
to byly snad osobnosti dvě, nepravím nikde, a může býti p. KL ubezpečen,
že jsem o tom nepochyboval, že to osobnost jedna a táž; postavil jsem ale
obě zprávy vedle sebe beze vší poznámky, poněvadž jsem z těchto dvou
zpráv, kterě mně byly přístupny^ nemohl konstatovali, jmenoval-li se informa
tor Štěpána Uherského Ladislav či Radslav.
Ku zprávám svým přidal jsem pozn. 3. »Listy arch. Vatik.“ Nyní praví
p. KL str. 323 »Avšak podle těchto listů archivu Vatik. má se věc podstatně
jinak « Nikoli, podle obou listů ode mne citovaných měla se věc právě tak,
jak jsem ji uvedl (leč že místo titulu »probošt Kaločský« má býti »probošt
kostela Báčského«, unitae Calocensi). Jsou li nyní p. KL přístupny, ještě jiné
Jisty, z nichž totožnost a pravé jméno Ladislava či Radslava urČiti se dá,
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dobře, budeme to moci kontrolovat! z Mon. Boh. Vatic., až se jich dočkáme;
pak ale neměl p. Kl. práva, napsati к mé poznámce »avšak podle těchto listů
atd.« Nemístné jest vysvětlení od p. Kl. к tomu připojené: Tímto míněny
jsou opisy z register papežských ve Vatik. archivu se nalézajících, v zemském
archivu uložené«, pro Čtenáře ČČH. proto, poněvadž p. Kl. ve všech svých
poznámkách opakuje »opis z archivu Vatik., bude vydán v Mon, Boh, Vat.«,
pro čtenáře mých »Kulturních styků« pak úplně nepotřebné, poněvadž já
sám v Úvodě na str. XVI. pravím : »Zprávy z archivu Vatik. čerpané zna
menám pouze »List. arch. Vatik.« . . . přepisy listů těch chovají se v archivu
zemském«. Poučení p. Klicmanovo o užívání slova »králevic« odmítám neboť
dle Jungmanna i Kotta jest králevic — králův syn.
Podivno, že též zpráva archivu Vatik. z r. 1353 o Radslavovi, ode mne
uvedená, zůstala p. Klicmanovi nepřístupnou (?).
Ftrd. Tadra.
Poznámky к odpovědi p. Tadrově.

I. Jde o to, zdali Mikuláš Efficax a Mikuláš levoboČek krále Jana, jsou
osoba jedna (jak tvrdil pan Tadra) nebo osoby dvě (jak jsem dokázal).
P. Tadra nyní přiznává, že to jsou osoby dvě. Není však správno, že materiál,
jehož jsem užil ku Článku o Mikuláši Efficaxovi z Lucemburka a Mikuláši,
levobočku krále Jana (ČČH. III, 246—249), byl panu Tadrovi v době, kdy
sbíral materiál ke svým spisům, jakýmkoli způsobem byt i jen částečně ne
přístupný.
P. Tadra předložil své »Kanceláře« Akademii dne 13. října' r. 1891, a
spis vyšel r. 1892. »Kulturní styky« předložil Učené Společnosti v prosinci
r. 1895, tiskem vyšly na jaře r. 1897. Již v »Kancelářích« udělal z obou Mi
kulášů »jedno tělo a jednu krev«, a opakoval to také v »Kulturních stycích«,
neuváděje žádného dalšího materiálu kromě toho, kterého užil v »Kan
celářích«.
Kanceláře byly však vydány již v r. 1892, kdežto já v létech 1890—93
ještě jsem studoval ve Vídni, do Ríma jsem šel až v říjnu 1893, a excerpta
z register Klimenta VI. (o něž se právě v této polemice výhradně jedná)
dostal jsem vůbec poprvé do ruky teprve na jaře r. I894. Excerpta tato byla
dle úředních zpráv zhotovena od pánů Tadry a Mareše v r. 1887/88 na zá
kladě register Vatikánských a supplik, skollacionována s registry Avignonskými a se supplikami od p. dra. Nováčka v r. 1888 89 a doplněna od něho
novými opisy, načež nejpozději v červenci 1889 převezena do Prahy, kde
zůstala až do jara r. 1894 v zemském archivu. Z toho patrno, že v době, kdy
sbíral pan Tadra materiál ke svým spisům, dotyčné kusy nenacházely se v mých
rukou. Mimo to ležely opisy tyto v zemském archivu také ještě od července
do listopadu r. 1895, tedy plné čtyři měsíce V této době přisel p. Tadra do
zemského archivu, а к jeho žádosti byly pro něj přede mnou a z mých rukou
requirovány mé opisy z register Urbana V., kterých také pan Tadra v »Kul
turních stycích« užil. Z toho patrno, že p. Tadra v době, kdy spisoval
»Kulturní styky«, v archivu zemském také do opisů z Klimenta VI. nahlédnouti mohl.
Než možná i přímo dokázati, že p. Tadra materiál, jehož jsem já užil,
také sám v rukou měl. V dotyčném článku cituji: Riezler, Vatikanische Akten
r. 1891, Regesta Boh. et Mor. IIL r. 1890 a IV. (sešit 1—5 r. 1886), Werunsky,
Excerpta r. 1885, kterých p. Tadra také v »Kancelářích« užíval. G. Schmidt,
Päpstliche Regesten atd r. 1886, nebyly sice svého Času v universitní knihovně
ale čís. 161 a 190, která z nich cituji, znal p. Tadra z přepisů Vatikánských
»Listy archivu Vatikánského«, které cituji, jsou: Mon. Boh. Vat. I. čís. 72 a
73 dd. 1342 2/8 jsou vlastnoruční opisy páně Tadrovy; čís. 73 uveřejnil též
Werunsky, Excerpta č. 11, a dle něho Emler, Regesta IV čís. 1158. MBV. I.
Čís. 81 a 82 dd. 1342 2/8 jsou vlastnoruční opisy páně Tadrovy. MBV. I. čís. 59
(supplika) dd. 1342 20/7, je vlastnoruční opis p. Tadrův, čís. 60., téhož
Č. Č. H. v.
29
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data, je к ní příslušná listina, kterou uveřejnil Werunsky, Excerpta čís. 10,
jak p. Tadra sám na svém opisu čísla 59 poznamenal. MBV. I. č. 1050 dd.
1349 7/1 registruje Schmidt, Päpstl. Reg. číslo 161, Tadra cituje tuto listinu
v »Kancelářích« str. 15 slovy: »roku 1349 jmenuje se electus Neumburgensis«.
MBV. I čís. 1092 dd. 1349 20/2 je vlastnoruční opis p. Tadrův. MBV. I. čís. 1311
dd. 1350 22'10 je vlastnoruční opis p. Tadrův, registrováno též u Schmidta,
o. c. čís. 190. MBV. I. čís. 1204 dd. 1349 5 12, supplika kardinála Quidona
o benefícia uprázdněná smrtí Mikuláše z Lucemburka byla nalezena teprve
ode mne, ale listina téhož data pod čís. 1205, kterou se na základě oné suppliky kard. Quidonovi propůjčuje proboštství v Sadské ^uprázdněné smrti
Mikuláše z Lucemburka*^ pro něhož bylo tak charakteristické, byla opsána
od dra. Nováčka a kollacionována dne 3/4 r. 1889, a ležela od července r. 1889
až do jara 1894 v zemském archivu. Měl tedy p. Tadra příležitost, aby jí užil
jak pro »Kanceláře« (dokončil v říjnu 1891) tak i pro »Kulturní styky« (do
končil v prosinci 1895). A že ji spolu s ostatními tuto citovanými opisy také
skutečně v rukou měl^ toho důkaz podává p. Tadra sám v »Kancelářích« na
na str. 296, kde mezi rukopisnými prameny, jichž ku práci své užil, uvádí
na prvním místě: »1. Přepisy z register archivu Vatikánského, shotovenév létech
1887—91 (Přep. Vatik).«
Ale p. Tadra se mýlí, domnívaje se, že tato listina z r. 1349 5/12 je roz
hodující pro rozeznání obou osob. Rozhoduje tu v první řadě listina ze dne
19 května 1326, z níž vysvítá, že Mikuláš Efficax z Lucemburka byl mnohoobročníkem a notářem krá’e Jana již tehdy, tedy v době, kdy Mikuláši levoboČku dle listiny ze dne 20/7 1342 bylo teprve pět let. První je v RBM. III.
Čís. 1201, druhou p. Tadra sám opsal a věděl také, že je tištěna vc Werunského Excerpta čís. 10. Rozhodují dále benefícia obou osob, jichž seznam
i bez listiny ze dne 5/12 1349 mluví víc než zřetelně.
II. P. Tadra uznávaje úplně můj důkaz, že Mikuláš z Brna, pozdější
biskup Tridentský, a Mikuláš Luckův z Brna, kancléř Karla IV., jsou osoby
od sebe rozdílné (ČČH V, 251—255) prohlašuje druhou část tvrzení mého;
že oba byli kancléři Karla IV., za neodůvodněnou. Avšak důkazu neprovedl.
Případy Jana ze Středy a Hanka Brunonova z Prahy, mně také známé, jsou
jiného rázu. U obou není v obou periodách jich kancléřství pochybnosti
o totožnosti osob. Ale pro totožnost kancléře Mikuláše z Brna v 1. 1332 a
1334 s Mikulášem Luckovým z Brna v 1. 1345—50 není žádného jiného do
kladu, než pouhá podobnost (nikoli totožnost) jména. Proti totožnosti svědčí:
a) že druhý Mikuláš skoro vždycky, zvláště v první době, slove Nicolaus
Luczonis de Brunna, kdežto onen první slove 1332 jen Niclas a r. 1334 jen
prostě Nicolaus de Brunna, což ukazuje na zřetelné rozlišování osob; b) do
kázal jsem, a ten důkaz uznává také p. Tadra, že současně a vedle Mikuláše
Luckova z Brna existoval jiný Mikuláš z Brna, od něho zcela rozdílný,
pozdější biskup Tridentský.
Máme-li tudíž vůbec kancléře Mikuláše z Brna z let 1332 a 1334 s někým
stotožniti, je přirozenější a správnější, stotožníme-li jej s Mikulášem z Brna,
později biskupem Tridentským, s nímž má totožné jméno. P. Tadrovo argu
mentum ex silentio (že se nejmenuje kanovníkem Olomouckým atd.) je ne
platné proto, že ani v instrukci z r. 1332 ani v listině Karlové z r. 1334, kde
jsou jediné zmínky o něm, nebylo nikterak nutno vytýkati jeho duchovní
důstojenství, nesmí tedy p. Tadra z mlčení těchto listin odvozovati, že jich
neměl: vždyť jsou i papežské listiny o provisích, ve kterých se nevytýkají
benefícia adressátova, třeba jich měl na tucty, a v listinách o provisích to
přece patřilo к věci.
P. Tadra vytýká mi jako neodůvodněnou domněnku, Že tento Mikuláš
z Brna biskupství »Tridentské obdrželi mohl jen za služby své co kancléř.«
Ale já to — nepravím. Já pravím pouze, že dlužno — z dobrých důvodů —
za to míti, že také Mikuláš z Brna, tak jako jeho tři nástupci, dostal bi
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skupství Tridentské v odměnu za nějaké platné služby, které prokázal králi
Janovi nebo markraběti Karlovi Pátráme-li však po takových službách před
r. 1338, že ntshleddváme nic jiného než-li to, že Mikuláš z Brna byl r. 1334
a snad již r. 1332 kancléřem Karlovým. Z toho soudím, že tohoto kancléře
M. z B. dlužno spíše stotožňovali s pozdějším biskupem Tridentským, než-li
s Mikulášem Luckovým z Brna. Ale nikde nepravím, že M. z B. »biskupství
Tridentské obdržeti mohl jen za služby své co kancléř.«
P. Tadra nemyslí také, že by bylo úplně správné mé tvrzení, »že bylo
v kanceláři papežské zvykem, zmiňovati se v listinách toliko o supplikách
suverénních panovníku a biskupů, čímž ovšem markrabě Karel nebyl.« Známo
však, že byl takový zvyk v kanceláři papežské, kdvkoli se jednalo o suppliky
jednotlivých osob za osoby jiné (a o to v našem případě jde'. Výminky jsou
neobyčejné skrovné, a zrovna ty případy, kterép. Tadra uvádí, nepatři mezi né,
poněvadž se v nich jedná o prosby, na nichž dotyční prosebníci byli osobné
zúčastnéni, prosíce pro sebe. Myslí-li p. Tadra, že nejednou četl »consideratione
Caroli, marchionis Moraviae«, bylo by si ve prospěch naší znalosti diploma
tiky papežské přáti, aby ty případy uveřejnil.
P. Tadra dále praví, že některá data o kancléři Mikuláši (rozuměj bu
ckovu) z Brna i jemu byla známa. Poněvadž by tento výrok mohl vzbuditi
ve čtenáři domněnku, jako bych bojoval zbraněmi nerovnými, konstatuji tuto,
že jsem i v tomto Článku o obou Mikuláších z Brna užil výhradné téhož ma
teriálu, který také p. Tadrovi byl po ruce a znám. Jsou to: Cod. dipl. Moraviae
díl VII. a VIII a Emlerova Regesta díl III. a IV.; užil jsem dále Čtyř »listů
archivu Vatikánského«, z nichž dva (Mon. Boh. Vat. I. Čís. 687 a 688) vlastní
rukou opsal p. Tadra a dva (ib. Čís. 537 a 5381 p. archivář Mareš v r. 1887/88,
a kteréžto vesměs od r. 1889 až do jara 1894 byly uloženy v zemském ar
chivu v Praze.
III. К mému článku o Mikuláši z Horažďovic a Mikuláši Hostislavovu
z Horažďovic (ČČH. V., 321—322) p. Tadra podotýká: »K čemu to převracování dat?« Věc — prý — se má tedy tak, jak na str. 77 jeho spisu nad
čarou řečeno.
To je mýlka. Věc se má zcela jinak! Já žádných dat nepřevracím, nýbrž
rozděluji p. Tadrova Mikuláše z Horažďovic, kancléře, ve dvě osoby. Při tom
přirozeně část dat, která p. Tadra na str. 77 nad čarou uvádí, zůstává při
onom M. z H. kancléři. Ale co se čtenář z polemiky p. Tadrovy nedovídá,
je okolnost, že já dokazuji, že tento M. z H. kancléř, nebyl r. 1349 kanovníkem
Pražským, jak on na téže str. 77 tvrdí, nýbrž že tím kanovníkem Pražským
byl Mikuláš jiný, syn Hostislavův z Horažďovic.
Omylem je dále tvrzení p Tadrovo, že mezi námi zůstává jen rozdíl
při otázce, zdali Mikuláš Hostislavův z Horažďovic byl kanovníkem Vyšehrad
ským čili nic. Neboť já nikde netvrdím, že Mikuláš Hostislavův z Horažďovic
byl kanovníkem Vyšehradským (jak mi p. Tadra třikráte za sebou podkládá),
ale pravím to, zrovna tak jako p. Tadra sám na str. 77 svého spisu činí,
o Mikuláši z Horažďovic kancléři, a to na základě listiny, kterou p. Tadra
sám podává v témže spisu »Kanceláře* na str. 191 pozn. 3.
Naproti tomu tvrdím však já na základě »listu archivu Vatikánského«,
který opsal kollega p. Tadrův p. Mareš (MBV. I. n. 643) v r. 1887/88, který
v létě 1888 a potom od července 1889 do jara 1894 byl v Praze a náleží do
skupiny pramenů, kterých p. Tadra dle Kanceláří str. 296 použil, Že Mikuláš
Hostislavův z Horažďovic stal se r. 1346 6/5. kanovníkem kostela Pražského
s expektancí prebendy, a že mimo to měl tenkráte toliko kanonikat s prebendou
a obediencí u sv. Jiljí v Praze, že to tedy byl člověk teprve na počátku své
karriéry a nemůže býti nikterak totožný — jak tomu chce p. Tadra — s oním
Mikulášem z Horažďovic kancléřem, který již r. 1329 13./10. byl farářem ve
Zbečně, prebendovaným kanovníkem v Boleslavi a kanovníkem s expektancí
prebendy na Vyšehradě a na Mělníce.
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Že Mikuláš, farář ve Zbečně a kanovník s prebendou v Boleslavi, který
r. 1343 dělal testament, je osoba totožná s kancléřem Mikulášem z Horažďovic,
o tom nemůže býti nejmenší pochybnosti. Páně Tadrovo argumentum ex
silentio je tu neplatné, poněvadž nebylo ani předpisem ani zvykem, aby někdo
ve své závěti vypočítával všechny své tituly, a kanonikáty s expektanci prebendy na Vyšehradě a na Mělníce nebyly přece nic jiného, nežli prázdné
tituly. Že by byl býval r. 1343 ve Zbečně jiný farář, který se jmenoval Mi
kuláš jako onen z r. 1329 a měl při tom kanovnictví — ještě k tomu s pre
bendou — v Boleslavi, tak jako onen z r. 1329, nebude přece p. Tadra chtíti
tvrditi ?
P. Tadra tvrdí, že věděl o existenci druhého Mikuláše z Horažďovic,
ale že nebyl povinen ve spise svém o něm pojednávati, poněvadž nebyl
zaměstnán v kanceláři královské. Ale vždyť mu přece nic takového nevytýkám! Konstatuji toliko krátce, Že neměl vplétati do životopisu onoho kanc
léře dat, která tam nepatří, a to je právě onen údaj, že se r. 1349 jmenuje
kanovníkem Pražským, neboť tímto kanovníkem Pražským (u Tomka V.)
může býti míněn jedině Mikuláš Hostislavuv z Horažďovic, který se r. 1346
stal kanovníkem Pražským s expektanci, a r, 1351 obdržel také prebendu
kostela Pražského.
Tento Mikuláš Hosiislavuv z H. nebyl nikdy farářem ve Zbečně a ka
novníkem v Boleslavi zároveň, ještě r. 1344 jmenuje se pouze jako «presbyter
Pragensis dioc.«, a teprve v následujících letech shromažďoval benefícia,
kdežto onen kancléř M. z H. byl již r. 1329 mnohoobročníkem a byl jím ještě
r. 1343. Kdyby byl totožný s Mikulášem Hostislavovým z H., nebyl by se
tento nazýval r. 1344 jen tak prostě »presbyter«. Milostný list papežský ze
dne 26./7. 1351 je vytištěn v Mon. Boh. Vat. I. čís. 1375, a já ho neužil proto,
že i v tomto článku jsem výhradně užíval materiálu p. Tadrovi přístupného:
MBV. I. č. 643 je spis p. Marešův, č. 986 a 1323 opisy p. Tadrovy z r. 1887/88,
a čís. 987 je vydáno také v CDM. VIL č. 793.
IV. Co se týče Ladislava z Vilémova a Radslava Oldřichova, p. Tadra
ve své odpovědi v prvním odstavci praví, že nepochyboval o totožnosti obou
osob, kterou já právě svým článkem dokazuji, ale hned v následujícím od
stavci tvrdí, že se věc nemá tak, jak dokazuji já, nýbrž tak, jak líčí on,
ačkoli každý, kdo čte »Kulturní styky« str. 123, musí za to míti, že spisovatel
Ladislava a Radslava měl za dvě rozličné osoby.
P. Tadra prohlašuje dále za nemístné moje vysvětlení, co dlužno roz
uměli jeho citátem: »listy archivu Vatikánského«. Pod tím výrazem musí
si každý představovat! skutečné listy = listiny, uložené ve Vatikánském archivu,
kdežto zatím to není nic jiného, nežli opisy z register papežských, tedy opisy
z opisů původních listin. A to je přece rozdíl! Zpráva archivu Vatikánského
o Radslavovi z r. 1353 mně zůstala nepřístupnou z té jednoduché příčiny, že
náleží do excerpt z register Innocence VL, jež upravuje od konce r. 1894
p. prof. Dr. Viktor Prochaska. Odpovědi na drobnější námitky musím se pro
nedostatek místa zříci a konstatuji, že po zralé úvaze ani na jedinou z nich
nemohu přistoupili.
P. Tadra se na počátku své odpovědi rozhodně ohražuje proti způsobů
mé polemiky. Celý ten způsob mé polemiky záleží v tom, že vyčerpávám týž
materiál, který také jemu byl к disposici. Nevím, co by proti té methodě
bylo lze namítati. Že jsem dospěl к výsledkům jiným, ale věcně správným,
jak p. Tadra uznává, v tom přece není žádná vina!
Dr. Lad. Klicman.

Český Časopis Historický, který dosud vycházel v 6 sešitech ^.archo
vých, bude od roku ipoo začínaje vycházeli ^krát ročné (ię. ledna,
lý. dubna, Jý. července а I. lista^^da v číslech nejménč óarchových.

