O počátcích dějin zemí českých.
Kritický rozbor novějších výsledkuv a theorií.

Napsal L. Niederle.
Otázka po nejstarších osudech zemí českých nepřestává zajímati české badatele už od minulých století. V posledních desíti
letech byly však otázky týkající se starých obyvatel země České
u nás s mnoha stran podrobeny novému prozkoumání, a nelze
popříti, že se nejen v detailech dnes pokročilo od stanoviska,
na němž stál ve svých Dějinách Palacký nebo Vocel ve svém
Pravěku, nýbrž že i základní rysy doznávají vážných změn. Platí
to o čistě historické stránce otázky a ještě více o stránce archaeologické. Vedle našich badatelů i cizina obrátila v poslední době
nové proudy světla i na nejstarší osudy Čech a Moravy, aniž
ostatně měla zvláštní zřetel k nim, a to hlavně novými studiemi
migrací gallských, válek markomanských a počátků historie bavorské.
To bylo přirozeným podnětem k tomu, abych na tomto místě
shrnul a přehledl nové výsledky ve formě celkového vylíčení po
čátků naší historie.

I. Gallové v Čechách a na Moravě.
Nejstarší zprávu historickou, kterou můžeme vztahovat! k dě
jinám obyvatel země České, zapsal Poseidonios Apamejský, po
slední řecký historik velkého slohu, z r. 128—45. Spisy jeho
se nám nezachovaly, čehož dlužno velmi litovati, neboť by byly
jistě předůležitým pramenem pro nejstarší dějiny střední Evropy,
ale v jednom fragmentu Poseídoniově, zachovaném u Strabona
(VIL 2, 2.), čteme zprávu následující: φηαϊ δε καί (ô Ποσειδώνιος)
Βοίονς τον 'Ερχύνιον δρυμόν οΐχεΐν πρότερον' τού$ ďe Κύμβρους
όρμηβαντας επί τον τόπον τούτον, άποχρουβ&έντας υπό των Βοίων
επί τον Ιατρόν καί τού$ Σχορδίοχους Γαλάτας χαταβηναι.
Το jest nejstarší positivní zpráva o zemích českých, vztahující
se k době krátce před r. 113. Nemůže býti pochyby, že v ní pod
lesem Hercynským, v němž kdysi seděli Bojové, rozuměti dlužno
západní část celého dlouhého řetězu hřbetů horských, táhnoucích
se od pramenů Dunaje až po východní část Karpat, k Dněstru
a Prutu. To byl les Hercynský Aristotelův (Χρχύνια δρη. Meteor. L
13, 20) a ještě Caesarův (BG. VI. 25), Strabonův (VIL 3. 1) a Pliniův
č. č. h. ví.
i
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(IV. 80).x) Že pak zmínka o sídlech Bojů v lese Hercynském při
padá přímo na kotlinu země České, potvrzují na jedné straně další
známé zprávy Tacita a Velleia Patercula,2) dvou hodnověrných
zpravodajů, jež ukazují totožnost pozdější sídelní země Marobudovy Boiohaema se starými sídly Bojů a jež mluví výslovně
o sídlech uvnitř lesa Hercynského, na druhé straně pak kontinuita
názvu >Bojská země<, jenž se pro Čechy udržel až po dnešní den.8)
Také to, že v staré topografické nomenklatuře Čech a Moravy vy
skytují se stopy jmen rázu gallského, uvádějí mnozí na doklad
bývalého gallského osídlení zemí českých.4) Neuvádím-li jich zde,
činím tak jenom z té příčiny, že dnes pro nedostatek hlubších
studií nelze pověděti, co vlastně v naší staré nomenklatuře vskutku
je gallské a co není; celá otázka čeká teprve na vědeckého pra
covníka, vyzbrojeného především znalostí staré gallštiny.
My se ostatně obejdeme bez dokladů z nomenklatury. Uve
dené zprávy historické, čerpané z pramenů samostatných a hodno
věrných — Poseidoniova založena na současných zprávách o válkách
s Cimbry a Teutony, Tacitova a Velleiova na přímých stycích
římských s říší Marobudovou — shodují se v tom, že ještě koncem
2. století př. Kr. seděl gallský kmen Bojů uvnitř lesů Hercynských
v zemi, na níž utkvělo jméno jeho a udrželo se do doby pozdější —
patrně tedy mezi těmi částmi hor, jež objímají zemi Českou. Že
tu vskutku jde o Čechy, nemůže býti ani dnes pochyby přese
všechny ony stále se obnovující výklady těch, kteří chtěli Boje
dostati z Čech, aby si v Čechách a na Moravě zjednali místo

*) Caesarovu zprávu uvádím, neboť z ní je viděti, že i pohraniční hory
české náležely k Hercynskému lesu. Zní: Huius Hercyniae silvae latitudo
novem dierum iter expedito patet; non enim aliter finiri potest neque men
suras itinerum noverunt. Oritur ab Helvetiorum et Nemetum et Rauricorum
finibus rectaque fluminis Danuvii pertinet ad fines Dacorum et Anartium. —
’) Tacitus Germ. 28: inter Hercyniam silvam Rhenumque et Moenum amnes
Helvetii, ulteriora Boii gallica utraque gens tenuere. Manet adhuc Boihaemi
nomen signatque loci veterum memoriam, quamvis mutatis cultoribus; kap. 42.
praecipua Marcomanorum gloria viresque atque ipsa etiam sedes pulsis olim
Boiis virtute parta. — Velleius Pat. (ed. Halm) II. 108: Nihil erat iam in
Germania, quod vinci posset, praeter gentem Marcomannorum, quae Marobuduo duce excita sedibus suis atque in interiora refugiens incinctos Her
cynia silva campos incolebat; II. 109: hunc virum et hanc regionem proximo
anno diversis e partibus Ti. Caesar adgredi statuit. Sentio Saturnino man
datum, ut per Cattos excisis continentibus Hercyniae silvae legiones Boio
haemum (id regioni, quam incolebat Marobuduus, nomen est) ipse a Car
nunto .. . exercitum ducere in Marcomannos orsus est. — ’) Srv. na př. se
stavení jmen těch u Bachmanna (Die Einwanderung der Baiern. Sitzungsber.
akad. Wien Bd. 91. str. 880. — *) U nás nejvíce se obíral tím H Jireček a
ve svých pracích snesl také velkou řadu jmen domněle gallských. (Srv. jeho
článek »Studie ku kronice Kosmově« ČČM. 1892, str. 257, 261 a jeho »Antiquae
Boemiae usque ad exitum saeculi XII. topographia historica 1893 str. 181).
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pro soudobé osídlení slovanské.1) Každý výklad, jenž vylučuje gallské
Boje z Čech, dopouští se násilí na zprávách historických.
Po mém soudu může býti vážný spor jediné o to, zdali si
stará sídla Bojů uvnitř lesů Hercynských omeziti máme jen na kraj,
na němž utkvělo později jméno země Bojské (tak soudili na př.
Palacký, Zeuss, Möllenhoff a většina) — či rozkládalo-li se území
bojské i mimo dnešní zemi Českou. Tak soudil na př. Mannert,
Šafařík, Mommsen, nověji Much a Niese.®) Všichni tito rozšiřují
území bojské za Šumavu do Bavor k Dunaji a i přes Dunaj k jihu.
Soudím sám, že toto druhé mínění není bezpodstatné. Že Bo
jové seděli v Čechách, je jisto. Seděli-li zároveň už v starší době
v bavorském Podunají, pro to sice není dokladu positivního, ale
je to aspoň pravděpodobné. Ovšem ne z důvodů, jež uváděl H. Jireček nebo Brandl.
Na př. ze zprávy Tacitovy (Germ. 28) to nijak souditi nelze,
a emendace Jirečkova, jenž místo Moenum chce čisti Oenum, je
zcela libovolná. Podobně jméno bojské pevnosti na stoku Dunaje
s Innern (Boiodurum) je pověřeno teprve z 2. století po Kr. a z doby
ještě pozdější3) a nemůže samo pranic rozhodovat. Celá tato
otázka závisí především na správném výkladu zprávy Poseidoniovy
výše uvedené, ale ovšem opět ne ve smyslu Brandlem uváděném.4)
Nelze totiž s Brandlem pochybovati o její hodnověrnosti na zá
kladě zprávy Caesarovy (BG. II. 4). Vychloubání Belgů, že oni
jediní odrazili Cimbry a Teutony,5) celým svým rázem nijak ne
stačí k vyvrácení zprávy Poseidoniovy o neúspěchu, s kterým se
potkali Cimbrové při útoku na Boje v lesích Hercynských. Jde tu
o jinou věc.
Míillenhoff, jako už před ním někteří a po něm mnozí, vy
kládal, že Cimbrové a s nimi hned od počátku Teutoni vytrhli od

') Patří sem, vedle starších, Šembery (Záp. Slované 172), Brandla (O Bo
jích herkynských a o významu nejstarších pověstí českých. Č. Mat. Mor. 1873
str. 8; opatrněji vyslovuje se v 2. vyd. své >Knihy pro každého Moravana«
Brno 1892 str. 98) a Sasinka (Dějiny driev, nár. TurČ. Sv. Martin 1878 str. 76),
z pracovníků posledních let hlavně P. PapáČek spisem »O předslovanské době
v Čechách« (Praha 1892} str. 16 násl., pak L. Červinka »Dějiny Moravy a
praehistorická archeologie« (Kroměříž 1897 str. 12) a Á7. Cermák »Starožitnosti
doby kovů v Evropě« (Praha 1898 Mat. Lidu str. 234, 261, Čas. Mus. olom.
1891, 52. — *) Männert. Germanien (1792) str. 597, Šafařík SS. I* p. 421 (druhou
větev Bojů usazoval od Bodamského jezera k Smrčinám a k Vídni), Mommsen
RG. II4 169 (mezi Rauhe Alp a Šumavu), Much Stammsitze str. 2 (jen k Dunaji),
Niese. Keltische Wanderungen Zeitschr. f. d. Alt 1898, 153. Srv. i Jirečka
ČČM. 1892 str. 261. -- *) Ptolem II. 12., 4. Botódoupov. Cf. Tab. Peut. Bolpdurum, Itin. Ant. stt. 249 Boioduro Not. Dign. 2 str. 100, Eugippius V. Sev. c.
19, 22 Boiotro, Boitro atd. Srv. C. Müller Ptol. comm. 1. c. — 4) Č. Mat Mor.
1873 str. 19. — 5) Caesar zde dí, že podle zprávy dané mu od Remů ardennských jediní Belgové »patrum nostrorum memoria« zabránili Teutonům a
Cimbrům vpád do svého území. »Qua ex re fieri, uti earum rerum memoria
magnam sibi auctoritatem magnosque spiritus in re militari sumerunt«
1*
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severu podél toku labského, zde na severu Čech pod Krušnými
horami narazivše na Boje, že byli odraženi, obrátili se do Moravy,
a přes ni pak k Dunaji do východních Alp, kde připravili Gn. Papiriovi Carbonovi u Noreje strašnou porážku.1) K tomuto mínění
o pochodu Cimbrů byl Můllenhoff přiveden hlavně svým výkladem
známé zprávy Pytheovy o kmenech na pobřeží severním.2) Emendovav rOTTONEU v TETT0NE2, položil staré sídlo Teutonů
sem na sever a vedle nich na Labe sídla Cimbrů. Odtud pak ovšem
přirozená cesta obou kmenů vedla k jihu údolím Labe k severní
hranici Čech, a odtud by bylo snadno vysvětlitelno i další jejich
uchýlení přes Sudety na Moravu. Ale výklad tento není nepochybný.
Poukazuji na jednu věc. Jak by byli přišli germánští kmenové
k tomu (zejména Teutoni u Baltu sídlící), aby se jim dostalo jmen
podle výkladu samého Miillenhoffa gallských, kdyby byli vyrazili
od severu a touto vylíčenou cestou přímo dolů územím ger
mánským brali se k Dunaji?
A dnes k tomu přistupuje ještě jiná věc. Dnes se totiž
s velmi vážné strany dokazuje, že nejen jméno, ale i sám kmen
Teutonů byl původu gallského a že sídla svá měl u Rýna. Důkaz
ten vedl nedávno na základě nápisu miltenberského G. Kossinna,
a výklad jeho došel souhlasu.3) Tím vším je při nejmenšíin Múllenhoffovo mínění silně otřeseno, a ani nová obrana Helblingova ne
mohla mne o jeho výhradné správnosti přesvědčit.
Seděli-li však gallští Teutoni u středního Rýna a byli-li odtud
strženi ve výpravu cimberskou, jejíž východisko bylo severnější,
odpadají důvody, na základě jichž vedl je Můllenhoff k severním
hranicím Čech a na východ do Moravy; naopak je přiroze
nější vésti je západní částí Germanie k Dunaji podél západních
hranic českých, kamž si musíme položití i místo srážky s Boji
českými. Odtud se stejně mohli podél Dunaje dostati k Skordiskům
jako Moravou. Pak je však velmi pravděpodobno, že sídla Bojů
zasáhala v době té do Bavor k Dunaji, a to tím spíše, že,
nehledě k zprávě Strabonově (IV. 206, V. 213), udrželo se ještě
v dobách pozdějších, kdy už tam Bojů nebylo, na Dunaji jméno
osady bojské Boiodurum, utvořené patrně tak, jako na př. povstalo
Batavodurum — osada Batavů. Také materiál archaeologický snadno
by vábil k výkladům podobným, jak se o tom na konci článku
ještě zmíním.
’) Müllenhofi DA. II. 289 násl. — *) DA. I. 474 násl. Také Thierry (Hist,
des Gaulois III. 6) a Mommsen přijímali totéž východisko a směr výpravy
Cimbrů-Teutonu (RG II4, 173), nově pak A. Helblings Der Zug der Cimbern
und Teutonen (Diss. Winterthur 1898 str. 17 násl.). — ’) KQssinna G.t Die
Sueben im Zusammenhang der ältesten deutschen Völkerbewegung. Westdeut.
Zs. IX. str. 213. S ním rozhodně souhlasí i E. Much.y Deutsche Stammsitze
str. 5 násl (Halle 1892)
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Ovšem, ze zprávy Poseidoniovy i podle tohoto výkladu nevy
plývalo by nic jiného, než že Bojové na konci 2. stol, sáhali až
do Bavor k Dunaji. Pro starší dobu nemáme podobné zprávy
žádné. Tedy i tento výklad Poseidonia nevylučuje, že se původně
sídla Bojů omezovala vskutku na kotlinu českou, a že teprve tlakem
cizích kmenů*od severu počali se během posledních století př. Kr.
posouvati na jih tak, že za doby Caesarovy jich na sever od Du
naje už nebylo. V celku vzato však není nemožno, že se už starší
sídla bojská rozkládala nejen v Čechách, ale také na západě
hlavně mezi Šumavou a Dunajem a snad i přes Dunaj k horám
Alpským. Zprávy staré aspoň větší rozlohy území bojského ne
vylučují. Než celá tato otázka, díváme-li se na ni s tohoto hlediska,
je podružná, a vzhledem k tomu, jakož i vzhledem k nedostatku
pramenů netřeba na rozhodnutí klásti zvláštní váhu.
Gallští Bojové jsou tedy prvním historicky zjištěným oby
vatelstvem země České.1) Sáhali-li však i na Moravu, to dnes po
vědět! nelze. V tom se všechno dosavadní studium historické do
dělalo jen výsledku negativního, nenacházejíc v pramenech odpovědi.
S archeologického hlediska jsme v Čechách do nedávna gallské
osídlení na základě nálezů vymezovali na končiny střední a severní.
Dnes po archaelogické analysi K. Buchtely i zde stojíme před vý
sledkem zcela jiným, jak v závěrečné kapitole vyložím, a zraky
naše obracejí se spíše do jihozápadní poloviny Čech k skupině
t zv. mohyl jihočeských. Na Moravě jsme však ještě bezradnější.2)
Tam ani archaeologie neposkytla dosud vodítka.
O tom, co v Čechách, po případě na Moravě, předcházelo
před osídlením bojským, a vůbec, co předcházelo před koncem
druhého století př. Kr., o tom historie zcela mlčí. Starší zprávy
historické, pokud mají na zřeteli končiny střední Evropy, mluví
tak neurčitě, mlhavě a v rysech tak širokých, že nám nedávají
žádného práva, abychom je speciálně připoutali na naše země
české. Jak daleko na př. sáhala sídla Herodotových Sigynnů,
o nichž se vypráví (V. 9, 10\ že kočují na malých koních (za zemí
l) O různých výkladech slovanskosti Bojů, což někteří proti zřejmým
zprávám historickým přijímali, šířiti se nemusím. Srv. Šemberu (1. c. str. 175),
Wankela (Mitth. anthr. Ges. Wien 1877 VII.86) a nejnověji IV. Keirzyňského
(O Siowianach str. 57. Kraków 1899», jenž rozlišuje slovanské Boje od keltských,
sedících na Dunaji. Jméno spojované od vykladačů těchto se slov, boj (srv.
Perwolf Archiv f. sl. Phil. VII. 617), keltolog R. Much vykládá za posměšné
»Tiername«, značící »junge Rinder« (Bo(j.i)ioi), Zs. f. d. Alt. 39 st. 3<
Starší výklad z gallštiny viz u Thierryho (Hist, des Gaulois. I. 39). — a) L. Čer
vinka proto z archaeol. důvodů popírá vůbec existenci Galiu r (Bojů, Kotinů
i Tektosagů) na Moravě (Dějiny Mor. str. 12 násl.), tak i Kl. Čermák. Na Mo
ravu usazovali Boje Palacký (CČM. 1833, 412), Šafárik (SS. V 42!) aj. Nově
Niese (1. c. 153) docela dí »am nördlichen Donauufer besassen sie auch Mähren
und das naheliegende Ungarn.«
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Thráckou) v zemi pusté a nekonečné, plné včel, až k Enetům adria
tickým ba až k Ligyům rhodanským (jejich šat je medský a oni
sami přistěhovalci z Medie) — to nikdo nedovede povědět, a
tvrzení, nedávno vyslovené prof. Práškem v němž se tito Sigynnové
prohlašují za Slovany a uvádějí docela ve spojení se starým slo
vanským obyvatelstvem záp. Uher a krajů přilehlých, je posud
jen kombinace důvody nepodepřená.1) Rovněž ani archaeologie ani
anthropologie nedovedou nám blíže určit ethnologický původ oby
vatelstva, jež u nás ukládalo hroby rázu staršího. Pro všechny vý
klady, jež později v souvislosti vyložím, není dosud positivního
základu. Dějiny Čech před koncem prvního tisíciletí př. Kr. po
nořeny jsou v temnotách. A nejen to, i sama historie gallského osí
dlení zůstává dnes ještě ve dvou hlavních bodech temna: dnes
nelze již s tou určitostí jako dříve vykládati,
a jak sem přišli
gallšti Bojové^ a nevíme též, kdy a jak ze země naši se ztrácejí.
Zejména otázka po příchodu Bojů dostává se dnes do nového
zajímavého osvětlení.
Až do nedávna spojoval se příchod gallských Bojů do Čech
všeobecně a s důvěrou s prokázanými historicky pohyby Gallů
v stoletích 6.-3. př. Kr., a to tak, že se proti staršímu mínění,
jehož se u nás přidržel zejména Vocel,2) příchod Bojů do Čech
kladl na počátek 4. století. O historii sporu, jenž se poutal k chro
nologickému určení těchto pohybů, nepotřebuji se zde zmiňovat.
Jest zajisté rozřešen v ten smysl, že, přijmeme-li tradici Liviovu
o výpravách Belovesově a Sigovesově do krajin podunajských a do
Itálie, pohyby ty nemohou se vztahovat! k době Tarquinia Prisca,
nýbrž k době najisto pozdější.3) Jest tu však jiná věc. Dnes o po
čátcích historie gallského národa, zejména o jeho šíření, mnozí
mají jiné mínění než před lety, a nové náhledy, podepřené řadou
vážných důvodů, vrhají mezi jiným i nové světlo na počátky gall
ského osídlení zemí českých.
Že jednotliví kmenové gallští postupovali během doby výše
udané v před různými směry do západní, jižní a východní Evropy,
o tom nemůže býti pochyby. První velký pohyb bral se směrem
do jižní Gallie, jiný proud odbočil k bretagneskému pobřeží a odtud
do Britannie, jiný zase zasáhl intensivně do Itálie, proniknuv ví
tězně až k Římu, jiný konečně velmi silný proud postoupil po
*) Č. Mus. Fil. 1899 str. 51. — Pravěk země české (Praha 1868) str. 77·
Zahlédl jsem mezi novějšími pracemi jen u K. Kölstera (Handbuch zur Gebietsund Ortskunde des Königreichs Bayern I. Urgeschichte und Römerherrschaft.
München 1895 str. 4) výklad podobný. — 8) Srv. O. Hirschfeld) Timagenes
und die gallische Wandersage (Sitzungsber. berl. Akad. 1894 str. 331). Zde zá
roveň dokazuje, že zpráva Liviova není gallskou epickou tradicí převzatou
z Timagena (tak soudil Müllenhoff, d’Arbois de Jubainville a už Niehbuhr), ani
z Poseidonia (Duncker), nýbrž z Cornelia Nepota.
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středním Dunaji na východ, tlače se odtud jednak k horám Kar
patským a za ně k ústí Dněpru do Černého moře, jednak ze staré
Pannonie přes území Illyrův a Thráků na Balkán. Pro tento vý
chodní postup máme jako pro italský pevná data historická. Psefisma Protogenovo, nejspíše z doby 3. století, zná na př. Galaty
vedle německých Skirů před branami těžce zkoušené Olbie.1) Víme
dále, že r. 279 se objevili Gallové před věštírnou Delfskou, r. 278
založen gallský stát v Tyle v Thrakii, a r. 276 založena říše galatská v Malé Asii.
Tedy tyto pohyby gallských kmenů, mezi nimi zejména pohyb
směrem východním, jehož patrným výsledkem je existence gallských
Kotinů, Anartů, Teurisků v území hor Karpatských, pak existence
gallských Skordisků, Taurisků, Aravisků, Breuků, Latoviků, z části
i Japodů atd. v Pannonii a v Illyriku — to všechno je faktem
historickým. Pro nás však povstává dnes nová otázka, zdali pro
kázané historicky gallské osídlení Čech, resp. snad i Moravy, je
v souvislosti a výsledkem tohoto východního pohybu národa gallského, zdali zkrátka příchod Bojů do Čech souvisí s tímto po
hybem a udál-li se vskutku na počátku století 4. př. Kr., kolem
r. 390, jak se nejčastěji soudilo a u nás dosud soudí.2)
Toto mínění mělo tak dlouho obecnou a také oprávněnou
platnost, dokud se mohlo souditi (srv. zde zejména studie Mullenhoffovy), že starou vlastí gallskou a tudíž i východiskem pro všechny
historicky prokázané výpravy jednotlivých kmenů gallských, jak
jsme je stručně naznačili, byly končiny dnešního severozápadního
Německa v jádru mezi řekou Rýnem, Mohanem a Veserou, a dokud
se soudilo s Mullenhoffem, že speciálně vlastí Bojů byl střední
Rýn a dolní poříčí řeky Mohanu a Neckaru.8)

*) V datování psefismatu Protogenova se ovšem značně mínění rozchá
zela. Někteří je kladli do konce I. stol, před Kr., jiní až do poloviny století III.
Nověji V. Latyiev přijímá spíše století III. na základě rázu písma. (Inscriptiones
antiquae orae sept. Ponti Euxini, I. str. 39.)— ’) Tak na př. Niehbuhr, Krones,
Palacký, Šafařík, Bachmann, Píč, Dvořák a j. Odchylné, ničím neopodstatněné
mínění měl v novější době na př. Dr. ZiÚner (Mitth. anthrop. Ges. in Wien
XII. str. 10) vykládaje, že Bojové přišli od Rýna nejprve k Alpám a odtud že
teprve za času tažení Cimbrů se přestěhovali do Cech. L. Schneider zase
na základě Plutarchovy zprávy v životopisu Camillově (Vita Camilli kap. 15)
domnívá se, že Gallové přišli sem od severu jakožto nositelé t. zv. kultury
lužické a slezské, o níž viz více v stati poslední. Výklad tento (ostatně ne nový)
neobstojí ovšem nikterak před řadou jiných svědectví. (Z. Schneider* Das
Urnenfeld auf dem Chlomek bei Holohlavý. Mitth. der Centralcommission.
Wien 1897 str. 7.) Ä Jireček zase vykládá, že se Sigovesem přišli k nám
Tektosagové, ne Bojové, přilákáni jsouce zprávami o zlatonosné půdě České,
a sice že přišli cestou přes Rhônu u Ženevy, přes Rýn u Basileje, přes Dunaj
u Řezná nebo Lince. Bojové podle H. JireČka seděli u nás už dříve, přišedše za
Belovesa od Dunaje do Čech. Z celého textu Jirečkova Čtenář jasně nevyroz
umí, jak si vlastně tento poměr Bojů k Tektosagum u nás představuje
(ČČM. 1892 str. 255). — ’) Mullenho# DA. II. 268.
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Dnes však mínění Múllenhoffovu v té věci dostává se značné
korrektury. Dnes množí se doklady toho, že nejen území Můllenhoffem vymezené, nýbrž kraj mnohem širší, a sice i celá jižní
Germanie objevuje tolik rázu gallského ve své staré nomenklatuře
topografické, že, opírajíce se zároveň o řadu zpráv historických,
někteří novější badatelé posouvají hranice původní vlasti Gallů
mnohem dále k jihu a východu, do celého Německa jižního a do
středních i východních zemí alpských. Nové toto stanovisko pro
niká zejména ve Francii.
Ve Francii už hrabě Buat měl r. 1772 pochyby o věrohod
nosti tradice Li viem v kn. V. kap. 34 vyložené, a Fréret soudil, že
už před příchodem Sigovesovým seděli v Čechách ode dávna Galati,
že Bojové nepřišli do krajin nepřátelských?) Potom však zavládlo 2)
a zejména autoritou Am, Thierryho 3) na dlouho se utvrdilo mínění,
že východisko gallských migrací bylo v Gallii, že odtud vycházeli
jednotliví kmenové a osazovali mezi jinými i Itálii, střední Podunají
i končiny lesa Hercynského. Proti tomu však v době novější za
číná si půdu zjednávat! mínění jiné. Na základě rozboru histo
rických zpráv Herodotových, Eforových, Apollonia Rhodského, Strabonových, Polybiových, Diodorových atd. — bez ohledu k tradici
Liviově — docházel už před lety Alex. Bertrand4) k přesvědčení,
že stará vlast Gallů byla v jižním Německu na obou březích Du
naje, sáhajíc na jihu až do hor Alpských. Ve Francii projevili sou
hlas a podobné mínění hájí nově na př. Sal. Reinach, ďArbois de
Jubainville, H. Molliěre?) z Němců souhlasí na př. B. Niese, R.
Much,6) k čemuž dlužno podotknout!, že i Němci už ode dávna
uznávají starou nomenklaturu jižního Německa za gallskou, nehledě
ani k různým archaeologickým důkazům, vzatým z nálezů gallských
mincí t. zv. duhových misek, ze zbytků starých kultur zv. Hochäcker a j.
Následkem toho, že se stará vlast Gallů přenáší dnes především
do celého jižního Německa, tedy do končin starého lesa Herčynského, o němž hovoří i tradice Liviova — ociťujeme se dnes i my
*) Comte du Buat. Histoire ancienne des peuples de ľ Europe. Paris
1772 {Mollilre str. 7), Fréret. Mémoire sur les Cimmériens. Ac. d. Inscr.
Paris 1770. II. 32, str. 200. {Bertrand, Nos origines II. 25). — ‘) Srv. na př.
de Botideux. Des Celtes antérieurement aux temps historiques. Paris 1817,
Berlier Th. Précis historiques de l’ancienne Gaule. Bruxelles 1822. — ’) Améaée
Thierry, Histoire des Gaulois. I. 72 násl. (Bruxelles 1842). — *) A. Bertrand,
Archéologie celtique et gauloise 406 násl., 420 (2. éd.), A. Bertrand et Sal.
Reinach. Les Celtes dans les vallées du Po et du Danube. Paris' 1894, str. 20
násl. — ·) Sal. Reinach v knize právě uvedené, vydané spolu s Bertrandem;
ďArbois de Jubainville. Les premiers habitants de 1'Europe (Paris 1894) II.
str. 278 násl.. H. Mollier#. Introduction á l’histoire des Gaulois, Celtes et Galates. Lyon 1896 str. 7 násl. — ·) B. Niese. Zur Geschichte der keltischen
Wanderungen. Z. f. d. Alt. 1898 str. 151. R. Much. D. Stammsitze str. 1.
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před otázkou, není-li také staré Boiohaemum jen částí původní
državy gallské, nepatří-li celá západní polovina lesa Hercynského
už od dávných dob v oblast gallské národnosti. S tohoto hlediska
nebylo by ovšem třeba vsouvati Gally do Čech teprve ve 4. stol.
Seděli by u nás už od doby starší, jak praví na př. Niese nebo
Molliěre.1)
Definitivní rozhodnutí v této nové sporné otázce počátků české
historie dnes podati nelze. Otázka jest pro nás z valné části rázu
filologického. Jde o to, zdali a do jaké míry stará nomenklatura
jižního Německa je gallská, a jak daleko tato oblast zasáhá. Jsou
v ní také Čechy zahrnuty? Podobné soudy na základě nomen
klatury jsou vždy velmi choulostivé, jsou nejisté i při značném
množství materiálu a v rukou znalců jazyka, o nějž se jedná. Natož
pak, stojíme-li před materiálem málo zpracovaným a málo poznaným,
jaký po této stránce poskytuje stará topografická nomenklatura
Čech a Moravy I Nutno tedy vyčkati zde dalších bádání. To je
však jisto, že tento nový náhled o vlasti gallské nalézá nejen dosti
podkladu v zprávách historických, pokud se týče osídlení Itálie od
severu, nýbrž i že nestojí v žádném odporu s daty historickými, jež
máme o našich zemích. A s archaeologií shodl by se, jak se mi
zdá, lépe než výklad dosavadní, o čemž později. — Tak se má
dnes otázka o příchodu Gallů do Čech.
Jako příchod Gallů do Čech, tak ani odchod jejich není vy
jasněn. Tacitus na známém, nahoře uvedeném místě píše o Marko
manech sedících v Čechách: praecipua Marcomanorum gloria viresque,
atque ipsa etiam sedes pulsis olim Boiis virtute parta. (Germ. 42.)
Přes sloh poněkud umělý je význam slov těch jasný, aspoň Římanu
byl jistě jasný. Pulsis olim Boiis je doplňkem a výkladem k sedes
virtute parta. Tacitus chtěl říci jediné toto: »i sídel svých dobyli
Markomani statečností, vyhnavše kdysi z nich Boje«. Jen ten výklad
a překlad je správný. Nesprávné je spojovati olim s parta a ne
s pulsis^ jako Bremer učinil,2) a nesprávné je také domnívati se,
že zde Tacitus hovoří o dvou, od sebe časově vzdálených udá
lostech, jak tomu chtěl Vocel.®)
Z této zprávy Tacitovy vysvítalo by, že to byli Markomani,
kteří kdysi vyhnali z Čech gallské Boje. Tak soudil vskutku na př.
K. Zeuss, vykládaje zprávu Tacitovu v ten smysl, že Markomani
kdysi Boje z Čech zahnali, ale sami se pod Marobudem teprve
později do Čech přistěhovali,4) tak nověji i Niese v smyslu podobném.5)
Ale v odporu s touto zprávou Tacitovou čteme u Caesara,
zpravodaje zajisté nad jiné hodnověrného, jenž psal o tom, co sám

*) Niese 1. c. 151, Moltiére 1. c. 7. D‘Arbois de Jubatnville nevztahuje
patrně Čechy v původní podunajskou vlast Gallů (1. c. str. 328). — *) Srv.
Kossinna Anz. f. d. Alterth. XVI. 41 (1890). — ’) Pravěk I. str. 84. — *) K.
Zeuss (Deutschen 115,247).— ®) Zeitschr.· f. d. Alt. 1898, 156, 160.
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viděl a slyšel, že za jeho doby (r. 58) gallští Bojové už neseděli
v lese Hercynském (B. G. L 5), nýbrž že přešli zatím na jih Dunaje
do Norika a Pannonie,1) odkudž část jich spolčená s Helvety pu
stila se do války s ním, část pak druhá, jak víme zase ze Strabona
(VII. 5. 2), spolu s Taurisky dunajskými podnikla podie obvyklého
mínění r. 44, podie Dunckera a Niese r. 63—60 př. Kr. nešťastný
boj s Daky a v něm tak byla zničena, že země jejich v severní Pannonii zvána byla od té doby »Bojskou pustinou« —ή των Βοίων
)
*
ίρημία
Z jasných a určitých slov Caesarových (Boiosque, qui trans
Rkaenum incoluerant et in agrum Noricum transierant) musíme
tudíž souditi, že v polovici prvního století pf. Kr. Bojů v lese Her
cynském a tedy ani v Čechách nebylo, a poněvadž víme, jak dále
uvedu, že Marobud přivedl své Markomany do země Bojské teprve
na samém konci téhož století, je zřejmo, že, doslovně vzato, buď
zpráva Caesarova nebo Tacitova zakládá se na omylu. Oba histo
rikové jsou autoři vysoce hodnověrní. Nicméně dlužno přece dáti
přednost zprávě Caesarově, jenž patrně dostal zprávy o události
současné, a dáti jí více víry než zprávě Tacitově. Podle toho pak
není příchod Markomanů pod Marobudem ve spojení s vyhnáním
Bojů. Stará sídla Bojů zůstala patrně po jich odchodu na čas re
lativně pusta, s čímž se dosti dobře shodují ještě jiné poznámky
Caesarovy o velkých pustinách, které se rozkládaly na^východ od
země Suevů, sedících vedle rýnských Ubiů.3)
Nám proto dnes nezbývá, než abychom trvali stále na výkladu,
podle něhož Bojové odtáhli z Čech směrem jižním před prostředkem
prvního století př. Kr. Zdali krátce před r. 58, jak se obvykle
soudí,4) čili už dříve, zůstává zcela nejisto; že snad i potom ještě
malá část gallských osadníků až do příchodu Markomanů v Čechách
zůstala, a že na tyto zbytky vztahovati smíme zprávu Tacitovu,
v níž o vyhnání Bojů Markomany hovoří — je domněnka do jisté
míry přípustná. Pronesl ji už před lety Jordán, pak Gelasius Dobner,
nověji Palacký, Šafařík, Tomek, Píč, Dvořák, Baumstarck, Wolf a j.,

*) Tak dokazoval Zeuss (Deutschen 244) a Mullenhojf (D A. II. 267). Ovšem
neumlkají dosud hlasové, kteří v těchto pannonských Bojích vidí jen vystěho
valé Boje italské na základě zprávy Strabonovy V. 1. 6. — Ba Niese jde ještě
dále a připouští i možnost toho, že i čeští Bojové byli jen vystěhovalci Bojů
italských (I. c. 150), což ovšem nelze přijmouti. — *) Srv. u Plinia III. 146
(deserta Boiorum) a Dimens.prov. (18 str. 12. ed. Riese) (deserta in quibus habitabant Boi et Cami). — ’) Caesar BG. IV. 3: Itaque una ex parte a Suebis
circiter millia passuum DC agri vacare dieuntur. Ad alteram partem succedunt
Ubii. . . Cf. VI. 23 solitudines. — Caesar znal zde už jen Volky-Tektosagy.
O pozdějších osudech Bojů srv. zejména druhou kapitolu uvedeného spisu
Nieseova, pod titulem >Der Untergang der Boier« str. 152 násl.). — 4) Na
dobu kolem r. 60 soudí na př. Můllenhofi\ Much^ Dvořáky Pič (viz stati pří
slušné) a j. Na dobu výpravy cimberské soudil Baumstarck (str. 132). Naproti
tomu Niese isrv. dále) soudí, že jeřtě za boje s Burvistou seděli v Čechách
(1. c. str. 156).
·
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různíce se ovšem v detailech svého výkladu.1) Ale výklad je vždy
jen umělou kombinací, jež zůstává v odporu se zprávou Caesarovou,
a bylo by přece jen lépe na základě dnešních dat, umělé shody
mezi oběma zprávami vůbec nehledati.
Následkem toho zůstává i záhadou, jaká příčina donutila Boje
k odchodu od nás. Müllenhoff kombinoval na základě Caesara
(BG. VI. 24), že je odsud vytlačili Volci-Tektosagi, proti čemuž
se však už Tomaschek dobře ohradil.2) Ze zprávy Caesarovy není
naprosto zřejmo, že byseokkupace Volků byla vztahovala na zemi
Českou, naopak Caesar přímo dí, že » Volcae Tectosages leča, circum
Hercyniam silvam occupaverunt
*
. Stejně nemá podstaty výklad
Píčův, založený na studiu archaeologickém. podle něhož Boje z Čech
vytiskli Slované, kteří prý přitrhli do Čech v letech šedesátých
prvního století př. Kr.s) Lze-li vůbec z památek, jichž se prof. Píč
dovolává, souditi o příchodu Slovanů, pak náleží tento příchod
v zemi naši do doby mnohem starší, jak dále ještě vyložím. Správ
něji už soudí Bachmann nebo Lamprecht vykládajíce, že Gallové
z Čech musili patrně ustoupiti před celkovým postupem a návalem
Germanů, jehož první silnou vlnu zříme ve výpravě cimberské.
)
*
Že by se byly konečně zbytky Bojů udržely v některém kmeni
českém, jak soudil kdysi Šafařík o Valaších a po něm později
Wankel, je theorie dávno odbytá.5) I mírnější náhled Píčův nelze
přijmouti, poněvadž pro něj není důkazů.6)
Tolik o Bojích.
Vedle Bojů bývají do našich zemí umísťováni ještě dva jiní
kmenové gallští, Kotini a Volci-Tektosagi, kteří nám opět před
stavují buď zbytky původního gallského osídlení nebo kmeny po
suté sem od západu stěhováním.7)
Kotini podle Tacita seděli za doby jeho za Markomany a Kvady
(s hlediska římského) vedle Marsignů, Burův a Osů, a sice soudě
podle pořadu Tacitem uvedeného Kotini vedle Marsignů na jedné
a Burů na druhé straně. Pravíť o nich Tacitus G. 43: retro Marsigni, Cotini) Osi, Buri terga Marcomanorum Quadorumque claudunt
*
>
*
*) Těžko lze přijmouti i domněnku Niescovu (Z. f. d. Alterth. 1898,
161), jenž vykládá Tacitovo pulsis olim Boiís tím, že prý už dříve asi Marko
mané pomáhali Dakům poraziti Boje, ale po skončené válce ještě Čechy ne
obsadili. Palacký soudil, že část Bojů pannonských Burvistou poražená ustou
pila opět do Čech, kde je znovu Marobud podmanil (ČČM. 1833 str. 422).
Tak místy doslovně i Šafařík (SS I. 422), jenž ostatně soudil, že Markomani
Boje jenom ovládli, a že zbytky Bojův udržely se až do doby historické ve
Valaších. — s) Gott. Gel. Nachr. 1888, 300. — *) Výzkum str. XCVII, CIL, Pam.
arch. 1892, XV. 756, TpyÄM XI. apx. ctiz^a bi» Bhjbhí II. 83 (1897). — *) Gesch.
Böhmens I. 28, Deutsch. Gesch. I. 64. — 5) Šafařík SS. I. 424, Palacký Děj.
str. 50 (1876) Wankelt Mitth. anthr. Ges. Wien 1877 str. 12. — ·) Výzkum
str. XVIII. násl. — ’) Bez zjevného důvodu připojuje ke gallským kmenům
i Korkonty a Sudeny (jakožto sousedy Bojů v Čechách) Backmann Gesch.
Böhmens I. (Gotha 1899) str. 16. O nich viz dále v kap. II. tohoto článku.
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et quibus Marsigni et Buri sermone cultuque Suebos referunt: Cotinos gallica, Osos pannonica lingua coargnit non esse Germanos,
et quod tributa patiuntur .... Cotini, quo magis pudeat, et ferrum
effodiunt. K tomu Ptolemaios uvádí nad Kvady kmen KSZrNOI
(II. 1l, 10 vnb
tovtovs (dovyovg) n^ibroi Si$S>v£$, tha Kayvot,
slra OinößovQytoi vney tbv 'Oyxvviov dQvpóv), patrně porušeně za
psaný z KSITNOI, a soudím též, že v dvojici jmen zapsaných jím
v severní Dakii (III. 8,3), Bovpufavývoiot, xal KorývtHoi, dlužno viděti Bury a Kotiny z dáckého pramene vypsané.
Vůči těmto hlavním zprávám zůstává do jisté míry sporno,
kam dlužno umístiti Tacitovy a Ptolemaiovy Kotiny, zda do uher
ského Slovenska či na Moravu. Vodítkem zde bývá zpráva Tacitova o dobývání železa v zemi Kotinů, s čímž se pravidelně spojuje
i zmínka Ptolemaiova o železných dolech pod zemí Kvadů (II. 11,
Kovádoi ínp ou$ rá
xal
ďovva vAq). Na základě
dobrozdání, jež dal Müllenhoffbvi prof. Ed. Süss, a v němž se tvrdí,
že na Moravě téměř není dolů železných, za to však že hojné jsou
v sev. Uhrách v stolici zvolenské, spišské, gemerské, Möllenhoff
prohlásil zprávu Ptolemaiovu o dolech pod sídly Kvadů za omyl
a sídla Kotinů položil do severních Uher, do údolí Hronu a Ipoly.
Po něm tak soudí nověji na př. Much, Králiček, Domaszewski,
z novějších vydavatelů Tacitovy Germanie na př. Schweizer-Sidler,
Wolf?)
Lokalisaci tuto dlužno však míti za velmi pochybnou. Už
Müllenhoffovo východisko k ní je nesprávné. Ředitel Klvaňa, vý
borný znalec přírodních poměrů moravských, sestavil mi na můj
dotaz přehled míst, u nichž se nalézá na Moravě ve větším množství
ruda železná snadně přístupná a tavení schopná. Tu se ukázalo,
že celá střední a severní Morava je plna těchto míst, a že zejména
jsou hojná v Sudetách a vysočině Českomoravské. Tím ovšem
Müllenhoffova dedukce z předpokladu Süssova padá, neboť nevy
lučuje již, že by sídla Kotinů byla mohla býti aspoň v 1. století
po Kr. v severních končinách dnešní Moravy.
Mám však toto mínění za správnější ještě z jiného důvodu.
*
Předně je uvedená zpráva Tacitova s tímto výkladem v lepší shodě
než s výkladem Múllenhoffbvým. Pořad čtyř kmenů Tacitem jmeno
vaných za zády Markomanů a Kvadů klade Kotiny mezi Marsigny,
jichž sfdla spadala asi k severových. části Čech, a mezi Osy a Bury,
kteří seděli asi u horní Visly a dále v severních Uhrách k Dunaji.
Umístění Kotinů v tomto pořadí ukazuje nespíše na Moravu, a sice

*) Mültenhoff D II. 324, 334, Much, Stammsitze 12, Králiček, Donau
völker Altgermaniens (Brünn 1897) 22, Domaszewski (Die Marcus-Säule aut
Piazza Colonna in Rom ed. E Petersen. München 1896 str. 108, 113), SchweizerSidler (Tac. Germ. 1890, 8s), Ed. Wolf (Tac. 1896, 95). Už dávno před
Můllenhoffem kladl je sem např. Ullmann (Altmähren I. 66).
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severní část sudetskou, neboť pod nimi k jihu seděli Kvadové.
Nechci však tím vylučovat! možnost toho, že se sídla jejich táhla
už tehdy z části do Karpat.1)
Tak bylo, myslím, v době starší. Později ovšem vyskytují se
zprávy, z nichž je na jevě, že Kotini neseděli jenom na Moravě, nýbrž
i v severních Uhrách. To platí na jisto o době válek markomanských
a podle všeho i o době, z níž nové své zprávy čerpal Ptolemaios
nebo Marinos.
Praví-li už Tacitus, že Kotini platí daň zároveň Kvadům i Sar
matům, je z toho pravděpodobno, že sídla jejich byla vedle kraje
Kvadů na jedné a vedlq oblasti, již ovládali sarmatští Jazygové
(nížina mezi Dunajem a Tisou), na druhé straně, tedy kdesi na
západě při slovenských Malých Karpatech. Že však při tom všem
nebyli v 2. stol, ještě vzdáleni od země Markomanů, vidíme zase
z toho, že po pokoření Kvadů r. 171 hledí s nimi Marcus Aurelius
uzavřití smlouvu proti Markomanům,2) kterážto smlouva nemohla
by míti významu, kdyby byl kmen Kotinů seděl v tu dobu kdesi
na Hronu a Ipole, oddělen jsa od Čech řadou kmenů jiných: Osy,
Bury, Marsigny, Kvady a snad ještě jinými.
Zdánlivé zde neshody vykládám si prostě tím, že se patrně
Kotinové během 1.—2. století po Kr. posunuli ze svých starších,
severnějších sídel u Sudet přes severozápadní Karpaty k jihový
chodu a k Dunaji tak, že v 2. století asi z větší části bytovali už
v horních Uhrách. Věc je velmi pravděpodobná, uvážíme-li, že
zprávy pocházejí z dob různých a při tom zároveň z doby, kdy
neobyčejně intensivním tlakem národů zakarpatských (hlavně Slo
vanů) počaly zde v přikarpatských zemích velké pohyby ethnologické, které se projevují tím, že řada kmenů, jež prameny ještě
v 1. stol, po Kr. znají na severu Sudet a Karpat, objevují se
v zprávách o něco pozdějších už na jižních svazích a blíže Dunaje
a Tisy. To vidíme u Burů, Langobardů, Vandalů, Alanů, Bastarnů,
tím dlužno vysvětlit! i ono dvojnásobné uvádění kmenů sarmatských
u Ptolemaia, jednou na sever od Karpat, po druhé na jihu Karpat
(Kostoboci, Biesi). Vše to dlužno uvésti na časový rozdíl různých
pramenů, z nichž čerpal Strabo, Tacit, Ptolemaios a j. A jedním
z těchto kmenů dolů tlačených byli patrně i Kotini, sedící původně
vedle Burů vislanských v Sudetách. Tito Kotini spolu s Bury
l) Na Moravu správně klade Kotiny A*. Dvořáky příliš daleko však za
chází, vykládaje je s Zeussem zároveň za zbytky Tektosagů (1. c. 3). Prof.
Pič kladl je nejen do střední Moravy, ale po případě i do Čech z důvodu
archaeologického dnes ovšem zcela nespolehlivého (Pam. XVII. 522, Výzkum
str. XVI. i. Pro posunutí jich do Čech není však žádných důvodů. Do severní
a východní Moravy z dobrých důvodů umístil je i Rtzábek (MapKuMaHHCKiH
boííhm. Odessa 1895 str. 41), jen důvod ze jmen místních pro Kotiny speciálně
nic neznačí. Na jih Moravy k Břeclavi a Hodonínu umísťovat Kotiny jako
K. MulUr (Ptolem. str. 251) není důvodu. — ’) Dia Cassius 71, 12.
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v 1. stol, stlačeni byli už zcela do Uher, k Dunaji, a části jejich
vyskytují se později ještě dále k jihu.1)
Na tento velký pohyb národů severních k jihu v 2. stol, po
Kr. vykladatelé zapomínají, ač už sám sebou leckterý odpor mezi
zprávou starší a mladší vysvětlí. —
Zprávu o třetím gallském kmenu Volkk-TektosagU zachoval
Caesar (BG. VI. 24). Podle ní seděli ještě za jeho doby v okolí
lesa Hercynského (itaque ea, quae fertilissima Germaniae šunt loca
circum Hercyniam silvam . . . Volcae Tectosages occupaverunt
atque sibi consederunt; quae gens ad hoc tempus his sedibus sese
continet summamque habet iustitiae et béllicae laudis opinionem).
To jest jediná zpráva, kterou je možno uvésti země české ve spo
jení s Tektosagy — ale jak na prvý pohled zřejmo, zpráva žádné
jistoty nepodávající. >Loca circum Hercyniam silvam< a k tomu
rozlehlost Caesarova Hercynského lesa od pramenů Dunaje až po
vých. Karpaty! Musíme proto dnes všechny výklady, jež blíže umí
stily Volky-Tektosagy, míti za pouhé kombinace, za nic více. Sem
patří kombinace Mullenhoffova, podle níž Tektosagové seděli v Če
chách a na Moravě po Bojích,2) pak výklad Muchův, že seděli na
Moravě, dokud nepřišli Kvadové,3) výklad Zeussův a Dvořákův,
podle něhož Tacitovi Kotini jsou zbytky Tektosagů,4) a pod.
Bretholzův výrok: »pokládá se za pravdu.« že Tektosagy dlužno
hledat na Moravě, —jest bezpodstatný.5) Něméně i Píčovo archaeo··
logické umístění Tektosagů v krajině kol Romhildu nemá pev
ného podkladu.6)
Rozhodně je nejlépe přidati se k těm, kteří prostě umísťují
Tektosagy na západ od věnce českých hor. Že bezprostředně
sousedili s Germany, svědčí přijetí jména jejich od Germanů pro
celý keltský kmen. Ostatně sluší podotknouti, že B. Niese dosti
oprávněně upírá hodnověrnost zprávě Caesarově o Volcích kol lesa
Hercynského a má ji za bájku převzatou z Justina, beze vší ceny
historické.7)
(Pokračování.)
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Z doby josefínské.
NČkolík úvah literárních od Jaroslava Vlčka

I.
Rozhled.
Málo je v minulém vývoji našem dob tak důležitých a za
jímavých jako poslední třetina století XVIIL, úhrnem označovaná
jako epocha josefínská, osvícenská, obrozenská. Dva myšlenkové
světy srážejí se zde na půdě české v těsném spojení s obecným
rozvojem evropským, jehož kořeny sahají daleko do obou století
předchozích: starý názor protireformační a novověký liberalismus,
založený na dvou nezbytných podmínkách: na volnosti vždeckého
bádáni a snášelivosti náboženské.
Základy k volnému bádání vědeckému již od století XVI.
kladou obory zkoumání abstraktního i experimentálního. Proti
církevní nauce geocentrické Koperník staví soustavu heliocentrickou,
velkolepě pravidelnou a mechanicky zákonnou; Giordano Bruno
učí o mnohosti světův a nekonečnosti všehomíra; Galilei novým
teleskopem potvrzuje učení Koperníkovo; Kepler zdokonaluje názor
o zákonnosti dění světového a harmonii všehomíra; a na sklonku
věku XVII. Newton skvěle utvrzuje jednotu a obecnou platnost
zákonů kosmických na zásadě gravitace těles nebeských. Exaktní
experiment a empirie smyslová položeny za bezpečný základ my
šlení, jenž od dob Newtonových vyvolal obecný pokrok vědecký.
Věda se vymaňuje z posavadního myšlení theologického, rationalisuje se. Zásadu, že všecko bezpečné poznání lidské spočívá na
zkušenosti smyslové, zdůvodňuje a induktivní methodou přírodo
vědeckou v soustavu uvádí John Locke, základ nového myšlení
evropského; Naučným slovníkem svým cestu do čtoucího obecen
stva naukám těm razí Pierre Bayle; a výzkumy Newtonovy i Lockovy v evropských salonech XVIII. století popularisuje nejlepší
stilista věku Voltaire.
Už předchůdce a krajan Lockeův Bačo Verulamský přesně
rozlišoval víru a vědu. Zbýval krok další: myslícímu rozumu pod
robit! také obsah náboženství. Krok ten učinili angličtí deisté
neboli volní myslitelé (freethinker), jejichž řadu otvírá Herbert
z Cherbury, zemřelý v roce Westfálského míru, a zavírá David
Hume, předchůdce a základ Kantův. Hlásají, že ctíti Nejvyšší
Bytost ctností, zbožností, pokáním a polepšením je jádro nábožen
ství přirozeného, jež je tak staré jako lidstvo ; že všecko ostatní,
zejména proroctví, zázraky a zjevení, jsou toliko paedagogické po
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můcky lidstva rozumové ještě nevyspělého; že víra jen potud je
platňa, pokud se shoduje s rozumem; a vlastní smysl křesťanství,
nezměnitelný a věčně platný, že je mravnost a lidskost. Nauky ty
přejímají encyklopaedisté francouzští i racionalisté němečtí, jimi
a od nich šíří se po Evropě dále. Slovem: zásadě zkoumání empi
rického a kritické skepse podléhají i pomysly náboženské, t. j. také
theologie se racionalisuje.
A nyní přichází praktická applikace všeho toho na zřízení
společenské, na život státní a církevní.
Již 1588 Giordano Bruno, host Rudolfa II., vědymilovnému
panovníkovi podávaje na hradě Pražském 160 thesí ,proti mathematikům a filosofům tohoto času1, praví s důrazem a politováním:
,Pohříchu došlo již tak daleko, že náboženství lásky, jež nevyšlo
ze zlého ducha některého národa, nýbrž z Boha, otce všech lidí,
a tudíž, souhlasně s přírodou, přikazuje milovati všecky bližní^ ba —
abychom nezůstali na stanovisku zvířat a divochův, nýbrž rovnali
se Tomu, jenž slunci káže svítiti na dobré i zlé a dešti pršeti na
spravedlivé i nespravedlivé — přikazuje milovati i nepřátele: že
toto pravé náboženství nikde se nezachovává. To jest to nábožen
ství, které je povzneseno nade všecky hádky; ono je to, jež dle
citu a rozumu i vychování je náboženstvím mými*
A v polovici století XVII. náš Komenský ,želí, že každý boho
slovec musí býti sektářem, z čehož vycházejí spory, hádky, sváry
a války na veliké zohavení a zostuzení jména křesťanského mezi
národy*; z hloubi duše si přeje: ,Kéž by všecky sekty i se svými
patrony a příznivci za své vzaly! Kristus^ jemuž sloužím, nezná sekt,
nýbrž dává svým v dědictví lásku a mír''; a takřka před smrtí ještě
znovu naříká na nesmířlivost křesťanských vyznání: ,Každý svůj
Babylon chválí, nikdo nikomu neustupuje, ale každý se domnívá,
že jeho jest Jerusalem?
Podobné hlasy ozývají a množí se ze všech stran a koncův
evropských.
Brunův francouzský vrstevník Jean Bodin koncem století XVI.
v svých znamenitých knihách O státě (De la République, 1577),
O divadle všehomíra (Universae Naturae Theatrum, 1596) a zejména
v rukopisném díle O sedmi rozmlouvajících (Heptaplomeres, z roku
1593) má již dosti smělosti propagovati ideu, že všecky historické
konfesse a sekty, pokud se neprotiví státu, mravnosti a bázni boží,
mají vnitřní právo existovati a státem býti trpěny; což není nic
jiného než požadavek vzájemné snášelivosti a svobody svědomí.
Náboženskou toleranci a ideu lidskosti hlásá Tomáš Morus
a Hugo Grotius, hlásá Bačo Verulamský, hlásá první deista Herbert,
vyznávaje, že k čistému náboženství rozumovému přivedla jej nechuť
z nekonečných církevních hádek všech konfessí a sekt křesťanských.
Theologicky, filosoficky i politicky požadavek snášelivosti náboženské
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dokazuje Baruch Spinoza v slavném ,Traktátu theologicko-politickénť r. 1670, a na téže půdě hollandské vyslovuje a odůvodňuje
požadavek ten jako nezbytný základ blahobytu státního i společen
ského Locke v své známé .Epištola de Tolerantia\ soustavně i vše
stranně pak v slovníku svém jej provádí Pierre Bayle. V službách
této ideje stojí již velká část literatury francouzské za věku XVII.:
káží ji Pascal a Fénélon, vedle filosofův i básníci a belletristé, ná
rodní hospodáři, finančníci, státníci. A v šlépějích XVII věku kráčí
i století nové. Ať tři jména jeho mluví za všechny: Beccaria, Turgot
a Montesquieu.
Pravým apoštolem ideje toleranční však století XVIIL stává
se Voltaire. Neúnavně, všestranně, s širokým vroucím pathosem
i žíravou, často urážlivou a frivolní satirou, v dílech populárně věde
ckých i brošurách příležitostních, románem, veršem, otevřeným listem
i pamfletem opět a opět se vrací k týmž heslům: snášelivost ná
boženská; svoboda ducha a svědomí; spravedlnost všem, lidskost...
Knihy jeho potlačovali a spalovali rukou katovou, ale ideje jeho
ze salonův, společností literárních a čtoucího měšťanstva pronikly
do soustav vládních i panovnických, a synthesou absolutismu s osví
censtvím přivodily obecný obrat, nad nějž v dějinách není hlubšího.
Nelze nám zde stopovati dále, kterak myšlenky ty obměňují
se v stoletém vývoji literatur evropských a zejména v poesii. Dvě
knihy, také u nás dobře známé, typicky vyjadřují ideály věku:
Lessingův ,Nathan der Weise* a Schillerův ,Don Carlos*. V každém
vzdělanci tehdejším bylo kus Nathana a každý více méně byl
markýzem Posou . . .
Nové ideje našly si bezděčného mocného spojence, bez něhož
praktický úspěch jejich sotva by se byl dostavil tak záhy: stát.
Zásady bourbonismu a důsledky gallikánství, učení o svrchovanosti
zcentralisovaného státu nad církví, přirozeně se pojily k nauce
o snášelivosti náboženské. A rovněž ji posilovalo stanovisko ná
rodohospodářské. Státy, náboženským pronásledováním vylidněné,
byly obchodně, průmyslově a tudíž finančně zuboženy. Odtud
vznikaly snahy, devět desetin otročícího lidu osvoboditi od nevol
nictví a půdu z výlučného panství šlechtického převésti na uvolně
ného sedláka, jenž by ji na prospěch státu racionálněji vzdělával
jako svůj majetek. Toto ekonomické stanovisko státu tudíž theorií
tolerančních a humanitních využitkovalo pro sebe. Až když všemo
houcí stát XVIIL století se jich ujal, osud jejich v praxi životní
byl rozhodnut.
Shrneme-li nyní stoletý vývoj nastíněného novověkého myšlení/
lze jej vyjádřiti slovy: pokrok exaktních věd, způsobený indukcí
empirickou, osamostatnil i filosofii, filosofická skepse zrodila nábožen
skou snášelivost, vědy praktické ujaly se jí z důvodů vlastního pro
spěchu a státy pojaly ji ve svůj program z příčin ekonomických,
č. č. h. ví.
9
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Pronásledovaná literatura byla strůjcem toho hlubokého obratu, a
zase uvolněná literatura sklízela plody svého staletého zápasu. Tak
bylo všude v Evropě, tak posléze bylo i u nás.
Na půdě české obrodný tento proces spadá do osvícenské
epochy josefínské, kterýmžto názvem (s přípravou i dozvuky jejími)
označujeme celou poslední třetinu XVIII. století.
Josefinismus v Rakousku, jak povědomo, je odrazem reformního
hnutí západoevropského, vtěleného v anglickém deismu, francouzském
encyklopaedismu a německém racionalismu, ovšem ve formě značně
seslabené. Průkopníky jeho byly zejména domácí lože zednářské,
a theoretickým kodifikátorem hlavně Vídeňský Josef Sonnenfels.
Praktická applikace všech těch zásad pak (fysiokratismu Quesnayova
a Schlettweinova a merkantilismu Colbertova na poli národohospo
dářském, febronianismu v politice církevní, racionalismu ve školství,
zásad humánních v soudnictví a zdravotnictví, liberalismu v tisku
veřejném atd.) vycházela z ideje svrchovanosti státní, formou abso
lutistickou a centralistickou, jejímž nositelem podle filosofických
nauk Hobbesových a živého vzoru Friedricha II. byl Josef II. sám.
Zde nehodláme stopovat! veškerého rozvoje nových těchto ideí
na půdě naší, nýbrž pouze upozorňujeme na některé význačné rysy
období osvícenského u některých předních literátů našich a v ně
kterých jejich dílech.

II.

František Josef hr. Kinský.
Na prahu epochy osvícenské stojí tento ušlechtilý myslitel,
známý polní zbrojmistr a dlouholetý správce kadetního ústavu
v Novém Městě za Vídní, přítel šl. Borna a spoluzakladatel naší
Učené Společnosti, rodák Pražský (1739—1805).
Novou dobu Kinský ohlašuje u nás svými pokročilými zásadami
paedagogickými.
Ve spisech vojenských z předposlední desetiny XVIII. věku
(Allgemeine Principien zur öffentlichen, besonders Militärerziehung,
Elementarbegriffe von Dienstsachen, Etwas für Weltrecruten) potírá
kastovního ducha vojenského i trojí neřest: pitky, karban a vý
střednosti pohlavní, kruté vymáhání kontribucí v zemi podmaněné
a oblíbené drancování. Válku pokládá nikoliv za hrdinství, nýbrž
za nutné zlo, jež sluší obmezovat! humánním mravem a láskou
k bližnímu.
Ještě jasněji však podstata filanthropických zásad hr. Kinského
proniká v proslulé jeho ,Připomínce*, jež spolu se spisem ,Über die
Hofmeister* 1776 (a částečně i s ,Principiemi‘) je jádrem vychovatelských úvah, kterými Kinský obracel se na novou domácí generaci
šlechtickou. ,Erinnerung über einen wichtigen Gegenstand von einem
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Böhmen*, v Praze 1773 vydaná a záhy přeložená i do francouz
štiny, je z nej význačnějších knih českého osvícenství, W. Eymer
(Graf Franz Josef Kinsky als Pädadog, Prag 1887) věnoval jí velmi
pečlivou monografii, kde všímá si i vztahů Kinského k reformním
snahám západoevropským.
Kinský je přesvědčen s Lockern, že duše lidská, jako čistý ne
popsaný list, rozvíjí se dle toho, co na list ten se napíše; člověk
se nerodí, nýbrž vychovává.
Pro výchovu fysickou Kinský přijímá hlavní zásady Rousseauova
Emila: prostou stravu, lehký volný šat, tělesnou práci, cestování
pěšky, vše co tělo otužuje a smysly přirozeně bystří. Přes to Kinský
vzoru svému neostýchá se odporovati, kde z vlastní zkušenosti po
učil se o jiném.
Ve výchově duševní Kinský stránku mravní staví v popředí.
Potírá deismus a naturalismus, ale nikoliv náboženstvím rozumu,
nýbrž náboženstvím srdce. Po této stránce cení si bibli zrovna tak
jako studium věd přírodních, jež objevují soulad, zákonnost a krásu
světa. Locke, Pestalozzi a ostatní filanthropická literatura XVIII. sto
letí ozývá se ze zamítání zásad ,vpravdě asijských*, jež kastovnícky
rozlišují urozené a neurozené nebo společnost ,lepší1 a ,horší*. Šle
chtické mladíky Kinský doporučuje záhy voditi do chudých chatrčí,
nemocnic, věznic i na bojiště, aby hned z mládí poznávali nesmírnou
bídu veliké většiny lidstva a zvykali účelu života: správně konati
své povolání a svědomitě plniti humánní povinnosti k bližnímu. Jak
karakteristicky čtou se na př. slova: ,Lidumilství podkopává, kdo
nevštěpuje mládeži, že každý člověk, buď kdo buď, závisí na bližních
a potřebuje jejich pomoci ... Co říci o množství těch drobných
stvořeníček (Creaturen), kterak již pánovitě a s vysoka zacházejí
se svými sloužícími? Není liž směšno, když tato pidimužátka věc,
kterou pohodila, po velitelsku se země si dají zdvihati, třeba ruka
jejich tomu dvakráte byla bližší? Chovanec můj (praví hr. Kinský)
nikdy by neporoučel; každého, buď kdo buď, za každé posloužení
musil by prošiti a zase poděkovat!, a vyhověti směli by mu jen
tehdy, kdyby si sám posloužit! nemohl. Takovým způsobem bych
mu dal na srozuměnou, že i při ročních důchodech stotisícizlatových a přes omračující rodokmen — přece svět zajisté se obejde
bez něho, on však beze světa nikoliv, a to tím spíše, čím méně se
naučil a čím méně si dovede pomáhati sám. Smutno je viděti hochy
šestnáctileté a ještě starší, zvyklé, aby se všecko dělalo místo nich,
kteří neumějí si ukrojiti ani kus chleba. To je neomylný prostředek
vychovávat! lenivé bloudy, sobělibé nevědomce a domýšlivé igno
ranty*. A právě tak karakteristická je výstraha Kinského, aby vy
chovatel varoval se v mladém srdci vzněcovati příliš velkou ctižádost
a přehnanou touhu po slávě. Anekdoty o Caesarovi plačícím před
sochou Alexandra Macedonského, že ho nepředčí slávou, nebo
2*
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o nezkrotné touze Plinia ml., aby dějiny zvěčnily jeho jméno, Kinský
odsuzuje jako pouhé ,balamucení obraznosti* chovancovy, vzbuzující
toliko odvážné sobectví, jež schopno je všeko^ jen když tím ukojí
svou slávychtivost. Pravá ctižádost je horlivě a přesně plniti povin
nosti, dobro činiti jen pro dobro samo, což je odměna nejkrásnější.
Pochybné touze po přízraku posmrtné slávy vyhoví leckterý sochař
nebo penězoryjec, když se mu dobře zaplatí.
Posléze ve vývodech o intellektuální stránce vychování mnohé
moderní výklady hr. Kinského bezděky se vracejí k naukám Ko
menského. Začínejme předměty snazšími, bližšími a příjemnějšími:
hudbou, kreslením, spojováním věcí a pouček známých, všedních,
a od nich postupujme k složitějším. Učme vzhledem ku přirozené
individualitě a chápavosti žákově; učme zajímavě; učme názorně:
krátká návštěva v atelieru umělcově nebo dílně řemeslníkově pro
spěje víc než dlouhé výklady abstraktní.
V jazycích hojné příklady předcházejte závěrné pravidlo;
všecky učící se udržujme v ustavičné živé součinnosti; nepřetěžujme
mysl a pamět pouhým mechanickým memorováním; volme příklady,
jež tříbí nejen vědění formální, nýbrž zároveň obohacují mysl a
srdce; počínejme jazykem mateřským a na jeho základě budujme
znalost řečí cizích; učme čisti s tužkou v ruce, a pričiňujme se,
aby raději méně, ale dobrých věcí přešlo v úplný majetek duševní.
A právě tak v oborech jiných. V učení dějepisném historie
domácí budiž základem, na němž teprve stavějte se dějiny obecné.
V zeměpise vycházejme od rodné vsi nebo města, a odtud postu
pujíce dále, přičleňujme vždy země další, vystříhajíce se pouhé
mrtvé snůšky jmen a dat, při nichž mladá mysl si nepředstavuje
nic, a vědomosti zeměpisné v chovancích rozhojňujíce živou, ná
zornou zkušeností vlastní, to jest častým cestováním a pokud možná
pěšky.
Mathematika nespočívej na pouhém výcviku mechanickém a
obratném odříkávání definic, nýbrž bud’ školou samočinnosti a soud
nosti. Fysika a přírodopis vycházejte z vlastního pozorování a
z vlastních pokusů, při čemž poznání těla lidského a jeho složení
budiž základem vědění v tomto oboru.
Tresty, jsou-li nezbytné, buďte mírné a účelné, pobídkou
k uznání chyby a polepšení, ne k zatvrzování mysli. Vším po
vzbuzuj k dobru a ušlechtilosti, všude vládni vlídnost a lidskost.
Úhrn z toho všeho je patrný. Cílem umění vychovatelského je
přirozenou cestou buditi dřímající individuální snahy chovancovy,
a harmonicky vzdělávati ducha i srdce zároveň, aby z toho vzrostly
pevné a ušlechtilé karaktery, základy rodiny a obce.
Dnes ovšem téměř vše, co r. 1773 novému pokolení hlásal
český šlechtic, theoreticky přešlo v majetek paedagogického snaženi.
Ale za dob, kdy Komenský v Čechách byl zapomenut; kdy v plat
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nosti trval ještě krutý Tereziánský trestní zákonník; kdy všecko
učení dělo se prostřednictvím jazyků cizích a spoléhalo na pouhém
mechanickém cviku paměti — za dob těch zásady Kinského, jak
už praveno výkvět a jádro pokrokových snah vychovatelských
XVIIL století, na domácí půdě naší byly zajisté zjevem vzácným.
A k tomu se druží ještě zajímavý rys jiný: u hr. Kinského
hlásí se přirozený a uvědomělý cit národní. Nemohlo ani býti
jinak. Kdo měl tak rozvitý smysl pro blaho všeho lidstva, ten při
rozeně musil míti porozumění i pro svůj vlastní národ.
Než o tom ve věcné souvislosti v kapitole pozdější.

III.

Otto Steinbach z Kranichštejna.
Ráz doby josefínské, jako každé doby, nejjasněji se zračí
v pojímání minulosti. A v té věci snad ze všech našich učencův
osvícenských nejurčitěji vyslovil se spisovatel jinak málo známý,
Zďárský opat cisterciácký, prelát moravský a referent duchovní
náboženské komisse v Čechách Otto Steinbach z Kranichštejna
(1751—1791), potomek staré šlechtické rodiny původně z Němec
přistěhovalé, v mužném věku zesnulý ve Vídni.
Jeho německé Stručné dějiny markrabství moravského (1783),
také po česku vydané pro školu normální, dvoudílný Diplomatář
historických pamětihodností z archivu kláštera Žďárského (1783),
Slovník všech zeměpanských nařízení a zákonů rakouských ve
věcech církevních (1790), nehledíc ku pracím a sebraným materi
álům jiným i ke vzácným sbírkám listin, rytin a knih (viz Wurz
bach XXXVIII, 47 sL), Steinbacha záhy učinily známým. Neméně
známým stal se svými novotami v konventě cisterciáckém, kde
obmezoval pouhé mechanické výkony pobožností řádových a odkud
nadané řeholniky hromadně vysílal na vyšší studia odborná.
Zde ze spisův Steinbachových nejvíce nás však zajímá stať,
v Pojednáních Učené Společnosti Pražské otištěná r. 1786 s názvem:
,Versuch einer Geschichte der alten und neuen Toleranz im König
reich Böhmen und Markgraftum Mähren*, tedy pokus dějin snáše
livosti náboženské v Čechách a na Moravě od dob nejstarších až
do epochy Josefa II.
Stanovisko učeného preláta je čistě josefínské. Toleranční patent
z r. 1781 označuje za nejkrásnější památník věku XVIII., jenž chystal
se po^štaletí, než posléze uzrál. Neboť za největší neštěstí člově
čenstva sluší pokládati úsilí, náboženská mínění většiny povyšovat!
za posvátný zákon, jejž menšině, která nebyla tak šťastna, aby si
získala rovněž tolik přívrženců, vštěpuje se inkvisicemi a žalářem,
hranicemi a krví. Tím se stalo, že božský příkaz lásky k bližnímu
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téměř byl vymazán ze základních ctností společenských, a že jeho
místo zaujala (jak se spisovatel vyjadřuje) ,strašná obluda nesnáše
livosti, zprzněná krví nesčetných nešťastníkův, jež volá o pomstu*.
Proti těmto bludným věkům minulým osvícenec Steinbach
praví: ,Snášelivostí rozumím zákon přírodní, jenž zavazuje každého
člověka, aby bližnímu svému neubližoval proto, poněvadž ten Nejvyšší Bytost všech bytostí uctívá způsobem jiným než ostatní/
A tudíž *i svoboda náboženská není mi nic jiného, než přirozené
právo člověka, Bohu sloužiti tím způsobem, který tomuto nepocho
pitelnému Stvořiteli pokládá za nejmilejší, z vnitřního přesvédčeni''.
S toho hlediska bývalý opat Žďárský probírá veškerou histo
rickou minulost českou. Chválí každou většinu, která menšinu jinak
smýšlející neutiskovala, a odsuzuje každé hmotné násilí nebo převrat
společenský a politický, jímž kterékoliv vyznání usilovalo o samo·
panství nebo vítězství.
Nejstarší úkaz nesnášelivosti spatřuje v odporu pohanských
Čechův proti pokřtěnému knížeti Bořivojovi, v Drahomířině proná
sledování křesťanův, ve vyhnání židův z Čech za biskupa Kosmasa.
Nesnášelivě počínal si Přemysl Otakar II. a Olomoucký biskup Bruno
proti pohanským Prusům, Jan Lucemburský proti domácím flagellantům, Karel IV. v Majestas Carolina proti domnělým kacířům
v Čechách. ,Unter seiner regierung streuete der geist der Intole
ranz den ersten samen in Böhmen, ein in der folge an unendlichen
Spaltungen und Zänkereien überaus fruchtbares feld, wo die diener
des altars zu Verfolgern ihrer briider gebildet, und für das ganze
Vaterland so schreckliche früchte erzeuget wurden, dass bürger
einander würgten, und eingeborne das blut ihrer anverwandten
blos darum vergossen, weil diese in einigen glaubenssätzen und
kirchengebräuchen sich nicht mit dem berschenden häufen ver
einigen wollten*. A stejně nesnášelivě počínal si Václav IV., přikazuje
všem úřadům světským i duchovním, aby jistého dominikánského
převora všemi prostředky podporovali na inkvisiční cestě jeho po
Čechách.
Ale netolerantně počínal si také mr. Jan Hus a Jakoubek,
kážíce proti papeži a církvi římské, a zase také netolerantně Pražský
arcibiskup Zbyněk, spalující knihy Wiclifovy, i Litomyšlský biskup
Jan, jenž mocí kázal hubiti všecky podobojí. Netolerantně vedl si
císař Zikmund, dopustiv spáliti Husa a utiskuje kališníky nařízeními
i vojskem, vévoda Albrecht, pustoše Moravu, měšťané kutnohorští,
vraždící kališníky, i kardinál Julián se svými křižáckými výpravami
proti kacířským Čechům; a netolerantně zase i Žižka a všichni
Husité, obracejíce zemi v poušť, takže prý nelze určití, která strana
k chvále boží a ke cti náboženství zuřila nelidštěji. Steinbach dále
odsuzuje pronásledování luteránův a Bratří za Ferdinanda L; v špa
nělské nesnášelivosti Rudolfa II. proti českým luteránům, kalvinistům
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a členům Jednoty bratrské spatřuje vlastní příčinu všech pozdějších
bouří, které vedly ke katastrofě bělohorské; a posléze odsuzuje
veškeru církevní politiku i všechny násilné prostředky protirefor
mační od časův Ferdinanda II. až do konce doby tereziánské, ježto
budily buď jen nenávist anebo pokrytství.
Naproti tomu Steinbach z dějin českých a moravských vyhle
dává a velebí všecky momenty, kterými se projevuje náboženská
snášelivost. Chválí velkomoravského Mojmíra, že ponechal volnou
ruku Soluňským bratřím Cyrillu a Methoději. Chválí Vratislava a syny
jeho Václava i Boleslava, že s otcovskou péčí stejně vládli svým
poddaným křesťanským jako pohanským. Chválí mr. Jana Husa,
pokud v knihách svých se obmezoval na činnost vzdělavatelnou a
mravoučnou. Chválí církevní sněm Basilejský, že s Husity se srovnal
po dobrém, a papežského legáta Filiberta, jenž kompaktáta pro
váděl cestou smírnou. Velebí Jiříka Poděbradského, jenž se stejnou
spravedlností vládl straně pod jednou i podobojí, a náboženskou
smlouvu pokoje za Vladislava, za něhož volně prospívala i Jednota
bratrská. Velebí snášelivost Maxmiliána II., šlechetné snahy o konfessijní mír Karla st. ze Žerotína a Matyášovu svobodu nábožen
skou, propůjčenou Moravě, i Rudolfův list majestátní, vymožený
Čechám. Nade všecko pak cení Toleranční patent Josefa II., jímž
veškeré násilí svobodě svědomí činěné prohlašuje se za škodné, a
naopak snášelivost ve víře za pravou ctnost křesťanskou a za velký
prospěch náboženství i státu.
Mějme na paměti, že třetí vydání Koniášova ,Klíče* čili Pražský
Index librorum prohibitorum formální platnosti pozbylo teprve
roku 1782, tedy tři léta před statí Steinbachovou, a dovedeme
změřiti všeobecný, rychlý a pronikavý obrat názorů, jež opanovaly
převážnou většinu domácí intelligence nejen světské, ale i duchovní.
Pozdější reakce sice nejednou ještě vrátila se k stanovisku předjosefinskému — celkem však lze říci, že theoreticky, literárně, sná
šelivost náboženská u nás v předposledním desítiletí XVIII. století
byla vybojována.

IV.

Ungar a Procházka.
Ještě doba tereziánská starou nekatolickou literaturu českou
ničila nebo zavírala do nepřístupných knihoven klášterních, do
pouštějíc ji čisti pouze odborníkům za účelem polemickým (Dvorský
dekret z r. 1754, jenž ,den Professoren der prager juridischen
fakultät bewilliget, sich die werke der akatholischen rechtslehrer
zur Widerlegung ihrer irrtümer anschaffen zu können*, viz Jaroslaus
Schaller, Kurzgefasste Geschichte der k. k. Bücherzensur und
Revision im Königreiche Böhmen, Prag, 1796, str. 8). Teprve jose-
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finismus se svobodou tisku 1781 vrátil svobodu též staré naší
literatuře předbělohorské.
Čin ten připíná se ke jménu premonstráta Karla Rafaela
Ungara (1743-1807), rodáka žateckého, jenž teprve jako kni
hovník strahovský naučil se česky. Trvalých zásluh na všechny
časy získal si od r. 1780 jako správce bibliotéky universitní. Úřadu
svého ujal se v době velmi pohnuté. R. 1777 s knihovnou kle
mentinskou sloučeny všecky knihovny zrušených kollejí jesuitských
i stará bibliotéka karolinská; do knihovny klementinské od roku
1781 odváděly se všecky knihy po venkově zabavené; a od téhož
roku do ní se odevzdávaly všecky bibliotéky a archivy všech zru
šených klášterů v Čechách. Ungar s jediným úředníkem za několik
let prohlédl přes 100.000 knih, dupplikáty zpeněžoval, z výtěžků
doplňoval odbory neúplné, z porušených několika výtisků skládal
exempláře celé, přírostky a dary vyhledával z knihoven soukro
mých, katalogisoval, organisoval, zkrátka: založil a provedl nový
řád velkého ústavu tehdy prohlášeného za veřejný, kterýžto řád
v podstatě trvá podnes. ,Znamenitému muži tomu (praví odborník
Josef Truhlář v Dějinách bibliothéky klementinské, Osvěta 1882,
str. 696 sl.) má bibliothéka děkovati téměř za vše, čím vyniká,
pokud vnitřního zařízení ... se týká . . . Všechny zprávy o něm
písemní i ústní shodují se v tom, že znamenitého muže toho po
kládat! slušno za duchovního zakladatele důležitého ústavu. V něm
spojen byl věhlas ducha s pracovitostí těla tou měrou, že nevíme,
čemu se diviti více, důmyslu-li, či oné vytrvalosti manipulační,
která dovedla překládat! a vyrovnávat! vrchy nesnází/
Jakým duchem neslo se působení Ungarovo, ukazuje přijatý
r. 1782 návrh jeho, aby všecky výtisky Koniášova ,Klíče* neboli
,Indexu* knih zapověděných farám venkovským byly odebrány a
odevzdány pražské knihovně universitní. Literární minulost česká
neměla býti nadále potlačována a hubena, nýbrž kriticky studována.
A studiu tomu Ungar věnoval nejlepší své síly.
Z knížek jeho, vydaných o sobě, vyniká zejména podnik široce
založený, pohříchu však uvázlý na prvním svazečku: ,Allgemeine
böhmische Bibliothek* z r. 1786. Měl to býti systematický soupis
a vylíčení viech českých knih, vytištěných do roku 1786, pořízený
z vlastního poznání a ohledání skutečných exemplářův, jež Ungar
s neobyčejnou pílí a vytrvalostí shromáždil a sestavil ve zvláštním
oddělení knihovny klementinské jakožto ,Bibliotheca nationalis*.
Vydaná první část obsahuje pečlivé a přesné vypsání 21 různých
vydání českých biblí, od Severinovy z r. 1488 až po Durychovu
a Procházkovu z r. 1778—80.
Nás zde z knížky Ungarovy zajímá hlavně předmluva. Zásady
bibliotekáře klementinského, premonstráta, určitě potírají literární
násilí české protireformace. ,Příčinou toho, proč knihy české jsou
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neobyčejné vzácny — tak že mnohé z nich, zejména jsou-li celé»
zasluhují přednost i před rukopisy — je literární tyranství, s jakým
zbožní knihoborci je spalovali, nebo jiným způsobem ničili, aneb
aspoň čínským inkoustem celé kusy zamazávajíce, je kazili a činili
takřka nepotřebnými. Který spisovatel nerozpomíná se s hrůzou
na barbarské 21. pravidlo ,Indexu* [o podezřelosti nebo špat
nosti všech českých knih jednajících o náboženství z let 1414 až
1635] ... A kdyby se bylo přestalo na tomto obmezení, mohli
bychom pustošení to omluviti přílišnou horlivostí pro víru kato
lickou. Ale fanatismus šel ještě mnohem dále. Neboť na ,Index*»
zejména do Pražského z r. 1767, dostaly se knihy zcela nezávadné,
složené od autorův katolických, jako Dalemil, Hájek, Ezopovy
bájky atd., ba dokonce knihy schválené někdejšími arcibiskupy,
na př. Ferova Postilla, a pokládalo se za velikou zásluhu, v ničení
českých knih činiti raději víc než méně? A vzpomínaje činnosti
Koniášovy a jeho ,Klíče*, Ungar velebí vládu, že censuru vrch
nostem církevním odňala a zejména od r. 1782 působnost ,Klíče1
nadobro stavila. ,Povážíme-li — zavírá svou předmluvu — s jakou
opravdovostí usilováno ničiti české knihy, podivíme se zajisté,
kterak slídivým zrakům tolika knižních dohlížitelův unikl takový
počet českých knih, jaký sešel se jen v samé c. k. bibliotéce4
(klementinské) . . .
Slova ta mluví jasně. Ona opět ukazují, že několik let doby jose
fínské úplně stačilo k tomu, aby v názoru na protireformační čin
nost v Čechách nastal naprostý převrat. Každý téměř josefínský
učenec byl kritický skeptik, každému snášelivost náboženská byla
prvním příkazem, a co jí bylo na úkor, ať v minulosti, ať v pří
tomnosti, to propadalo odsudku.
Takový byl Karel Ungar; takový i další jeho spolupracovník
Procházka.
František Faustin Procházka (1749—1809), člen řehole
pavlánské, elegantní stilista latinský, na vlastní cestu uhodil již v bo
hosloví v Praze: oblíbil si českou minulost historickou a vedením
řeholního spolubratra svého Fortunáta Durycha důkladně si osvojil
jazyky orientální. Již 25letý je professorem hermeneutiky, po zru
šení řádu pavlánského od 1786 censorem, potom ředitelem tří
gymnasií pražských, posléze po Ungarovi bibliotekářem knihovny
universitní a zemským ředitelem všech gymnasií v Čechách.
,Index librorum prohibitorum* bibli čisti zapovídal i katolíkům
bez zvláštního povolení farářova ještě r. 1770. Ale novověká skepse»
oslabujíc positivní zbožnost i ve vrstvách lidových, změnila původní
stanovisko protireformační. Na sklonku panování svého nařídila
Marie Terezie ve shodě s pražským arcibiskupem hr. Příchovským,
aby byl vydán nový laciný český překlad vulgáty, jehož potom
zakoupila tisíc výtiskův a dala rozdati mezi lid venkovský. Překlad
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ten, od r. 1715, t j. od jesuitské bible Svatováclavské, opět první
u nás, pořídili pavláni Durych a Procházka. Nový Zákon nákladem
školní knihtiskárny vyšel 1778, po dvou letech pak Biblí celá.
V approbaci arcibiskupské, jíž kniha je opatřena, bibli čisti již ne
toliko se dopouští, nýbrž důtklivě doporučuje . . .
Procházkův a Durychův nový překlad bible byl tehdy sku
tečný literární čin. Nikdo menší než Dobrovský 1786 vydání to
prohlašuje za knihu klassickou. Pouze dvojí instance s dílem ne
byla spokojena: tehdejší missionáři a Procházka sám. Proti oso
čováním missionářským Procházka hledal a našel záštitu u samého
Josefa II., a nespokojenost svou s dílem narychlo vykonaným
utlumil samostatným překladem novým. R. 1786 podruhé, nebo
vlastně již potřetí, vyšlo v Praze ,Písmo svaté Nového Zákona?
V něm kriticismus XVIII. století i josefínský racionalismus hlásí
se již zcela určitě.
Procházka je si vědom předností své práce, neboť překládal
z pramene, z jazyka původního, a ne z ruky druhé, jako většina
překladatelů starších; překládal s dobrou znalostí jazyka mateř
ského a tudíž bez újmy jeho ducha; a neostýchal se užívati vý
borného převodu bible Kralické, třeba nekatolické, ježto mu šlo
o to, aby se vrátil k ,k apoštolské čistotě* a aby vydání jeho se
hodilo křesťanu každému. Význačné je také stanovisko Procház
kovo k obvyklému tehdy kultu ďábelskému, jímž protireformační
literatura jesuitská těžký tlak vykonávala na svědomí věřících
hojnou populární literaturou pekelnickou. Procházka v zlého ducha ·
věří; ale prohlašuje za babský klep, že by ďáblové za dob Kri
stových, anebo vůbec kdy na světě byli lidi posedali. A rovněž
tak popírá, že by církev od Krista kdy byla dostala moc zlé duchy
vypuzovati^a konati zázraky; její modlitby v tom směru mají prý
význam pouze orodovací.
Pomíjejíce zde formální stránky práce Procházkovy (prohlédá
k ní F. Bílý v poučném článku O prvních novočeských překla
dech Písma svátého, Zora III, 1885, str. 4), dokládáme jen věc
rovněž už konstatovanou, že Procházka zásadám svým zůstal věren
i v posledním, čtvrtém zpracování Biblí české, na žádost vrchní
správy školy normální a biskupa Litoměřického vydané 1804.
V úvodě k vydání tomu Procházkova racionalistická snaha po
původním čistém křesťanství bezděky vyznívá antisemiticky. V Starý
Zákon nevěřiti nesluší, ježto prý pouhým lidským rozumem všeho
vyložiti nelze. Čisti jej však máme teprve tehdy, známe-li doko
nale Zákon Nový, jímž Starý Zákon pro nás namnoze pozbývá
ceny, poněvadž prý byl psán lidu ,dětinskému* a .vyšších naučení
duchovních neschopnému*, ,tělesnému* a ,z větší částky hovadnému*,
který neuměje prý mysli své pozdvihovat! k věcem duchovním,
musil, jako děti, na uzdě býti držán .vyhrožováním hněvu a pomst
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božích a slibováním dobrých věcí časných.* Nauky proroků židům
byly užitečný; křesťané jich nepotřebují . . .
Vzdělavatelným směrem osvícenským F. F. Procházka pro
nikavě působil také jako vydavatel oblíbených spisů staročeských
jazykem obnoveným. Ne méně než devlt knížek za jediný rok
1786 vyslal mezi obecenstvo lidové: Samomluvy sv. Augustina,
jeho Rukovět, jeho Zrcadlo hříšného člověka a O marnosti lidské;
Příkladné řeči a užitečná naučení z knih hlubokých mudrcův,
Knihu Erasma Roterodámského o hotovení se k smrti — tedy
všecko oblíbené kusy středověkých humanistův křesťanských.
K nim přistupovaly buď knížky prakticky poučné, Rantzoviův
,Veytah z regimentu zdraví*, anebo oblíbené čtení cestopisné a
kosmografické, jako na př. Prefátova z Vlkanova ,Cesta z Prahy
do Benátek, a odtud potom po moři až do Palestyny* a Hosiův
jVeytah z kronyky mozkevské;* a posléze i knihy takové důle
žitosti národní, jako Dalemil čili ,Kronyka boleslavská o posloup
nosti knížat a králů českých.*
Procházka nová populární vydání svá opatřoval předmluvami
a úvody, často velmi obšírnými a důkladnými. Známa je jeho
důmyslná předmluva k Dalimilovi, kde se stanoviska kritického
dějezpytce správně vykládá skladatele kroniky z doby, kdy psal,
a obratně dílo jeho očišťuje z podezření, jež na kronice uvázlo
od 1620, kdy pro věnování povstalým stavům celý tehdejší náklad
Pavla Ješína, jak povědomo, byl zabaven a zničen rukou katovou.
Lze říci, že důmyslnou obranou svou Procházka kroniku t. ř.
Dalimila naší literatuře opět vrátil.
Duch, jenž v těchto předmluvách vládne, je týž co v úvodech
k bibli: josefínský. Při vydání ,Řečí hlubokých mudrcův* na př.
Procházka předmluvu zavírá takto: ,Právem toho napřed vyžádati
mohu, aby zechtělo-li by se komu ještě jednou Registřík kacíř
ských knih sepsati, těchto pohanských mudrců do něho více nepotahoval, kteříž beztoho, kdyby z hrobů svých vstanouce, sebe
mezi kacíře počtené býti viděli, smíchu zdržeti a jiné příčiny toho
nikterak nalezti by nemohli, nežli že přirozeným během toho štěstí
míti nemohli, aby se světské moudrosti v jezuitských školách na
učili, zvláště kdyžby poznali, že jejich učení v původních řečech
psaná vůbec a vesměs se čtou, aniž komu moudrému kdy na mysl
připadlo, aby čtení takové zastavovat! měl.*
Totéž stanovisko lze sledovati i v Procházkových spisech uče
ných, zejména v řadě známých monografií, nadepsaných ,Miscellaneen der böhmischen und mährischen Literatur, seltener Werke
und verschiedener Handschriften*, jež počal vydávati 1784 a ukončil
již třetím dílem svazku prvního. Jako všichni naši literární histo
rikové probuzenští navazují na Balbina, opravují a doplňují jej, tak
i Procházka, druhý Baibin XVIII. století. Jenže osvícený duch času

28

Jaroslav Vlček:

bývalého řeholníka Procházku postavil na stanovisko XVIImu věku
zcela protichůdné. Vykládaje staročeské humanisty ze školy Bohu
slava Hasištejnského, přichází i na Viktorina Kornela ze Všehrd
(díl II. str. 151) a tím také na české husitství, o němž úsudek
Procházkův je josefínsky liberální. Zejména Všehrdovu karikaturu,
jak mezi učenci dle pověstného zlobného listu Lobkovicova držela
se ještě koncem století XVIII., kritickým rozborem Viktorinovy
povahy i činnosti literární Procházka v pravém smyslu slova zničil.
Bohuslavovo líčení, dle něhož Viktorin je ,ein aus lästern zusammen
geflicktes scheusal, woran tugend wenig platz greifen konnte/
Procházka vykládá z živé antikisující obraznosti Bohuslavovy, na
jejíchž křídlech Lobkovic prý se asi vmyslil do postavení Cicero
nova, když před sebou spatřil nenáviděného Catilinu. Všehrda po
kládá za dobrého křesťana, jeho protipapežské a proticeremoniální
smýšlení má za ,nebendinge, bei denen man heutzutage gut catholisch bleibť, a vroucně ukazuje na humánní účel hlavního díla
jeho: ,ein solcher mann muss gewiss von einer unbefangenen gerechtigkeits- und mcnschenliebe, und von groszmut beseelet werden.*
,Knih devaterých' zevrubně rozbírati nechce, ,da diese rechte bei
nahe ebenso bei uns, wie die Zwölftafelgesetze der Römer in dem
römischen reiche, veraltet sind, von keinem sonderlichen vorteile*
— zcela v duchu věku XVIII., jenž v zákonodárství neznal nic
vyššího nad epochu osvícenskou. Přece však otiskuje několik
ukázek z Všehrdovy knihy první, pravě: ,Die liebhaber der böhmichen spräche erhalten hier einen wink, wc die quellen aufzu
suchen sind, aus denen man in die böhmischen Wörterbücher noch
ganze wellen leiten kann, und woraus meines erachtens noch am
wenigsten geschöpft wurde.* Hledí tudíž na ,Knihy devatery* se
stanoviska národně jazykového.
Podle toho všeho zdálo by se, že F. F. Procházka byl josefinistou a velebitelem ducha času nepodmíněným. Než nebylo tomu
tak. Lesk nové doby jej osvěcoval, ale nezaslepoval. Že dobře
znamenal i její stíny a její pitvoru, dává na jevo ve spisku ,Über
die Broschürenliteratur unserer Zeit* 1782 (mimochodem řečeno^
dnes už nadobro zapadlém) a opětným pojednáním o témž předmětě v Miscellaneích: ,Pressfreiheit in Böhmen*.
Téměř naprostá svoboda tisku za Josefa II., jeden z největ
ších jeho darův osvětných, měla i svou stinnou stránku. Jako
při úplné a náhlé volnosti živnostenské vedle obratných a vycvi
čených mistrův svého řemesla vyskytuje se i spousta nevzdělaných
příštipkářův, tak po 1781 stalo se i v oboru spisovatelském a tisko
vém. Hřešilo se ani ne tak proti pravým ideám osvětným, hřešilo
se proti dobrému vkusu. Každý, kdo jen uměl péro držeti v ruce
a měl přístup k tiskařské černi, psal a vydával — brošury. Ze
jména v hlavních městech, nadevšecko ve Vídni, vznikaly jako
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houby po dešti. Obecenstvo chtělo užiti nového daru uvolněné
tiskové svobody, a hned se vyskytovaly spousty Spekulantů, kteří
nové choutce jeho hověli. Jenže pohříchu strava byla špatná, a
následek její obecná nechuť.
,Za 10 krejcarův* posmívá se i naprostý chvalořečník doby
josefínské, známý exjesuita a satirický básník Alois Blumauer, ,za
10 krejcarův dostal jsi úsudek o každém předmětě, ať byl velký
nebo malý. Tehdy se psalo ovšem (von allem und über alles): vzal se
předmět nejbližší, polil se odvarem větším nebo menším, slaným
nebo neslaným, a předložil se dychtivému obecenstvu. Nic tehdy
nebylo jisto před pérem spisovatelským. Psalo se o komorných,
měšťanských dcerkách a dvorních dámách Vídeňských; o vysoké
šlechtě ve Vídni a jinde; o doktořích a apatykářích; o švihácích,
krejčích, pekařích a vlásenkářích; o nádheře v šatstvu při pro
cházkách v Prátru; o gratulacích; o filosofii módních prásek;
o zneužívání slova von a euer gnaden; domácím pánům ve vší
důvěře něco do ucha; o antikristu, je-li modrý či zelený; o ostat
cích a divotvorných soškách*, atd., atd.
A právě tak i u nás. Vycházely brošury, ovšem německé,
o kroji a střihu řeholníkův, jejichž jména se končí na aner* iten,
iner^ enser a er; o coelibátě; zachycené listy jeptiščiny, psané
zpovědníku františkánovi; o škodlivosti židův v Čechách, na Mo
ravě a v Rakousích; reformace pekla, a j., a j.
Procházka s jemnou ironií probírá tuto zbytečnou ,literaturu'
ěi vlastně makulaturu osvícenskou ukazuje její nicotu. Byl upřím
ným zastáncem vzdělání, ale nedouctví bez podmínky zavrhoval.
A také svobodomyslnost chtěl celou a pro všecky. ,Nejsem velkým
příznivcem mnišstva (vyznává při té příležitosti v Miscellaneích), jak
koliv jsem se sám dopustil mladistvého poklesku, že jsem se stal
řeholníkem. Ale nejsem ani přítelem těch, jimž dělá radost ubli
žovat! lidství, třeba vězelo i v kutně kapucínské/
'Pokračování.)
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XI. sjezd archaeologický v KijevČ.
Referuje Jan Máchal.

Od r. 1869 scházejí se ruští archaeologové každý třetí rok, aby
o svém oboru porokovali, o zkušenosti své se sdělili, sporné otázky řešili
a osobním stykem, přednáškami, výstavkami a exkursy zájem pro svůj
předmět vzbuzovali. Rusové přikládají ovšem názvu »archaeologie«
význam co nejširší, pojímajíce v ni všecky jednotlivé nauky, které zkou
máním starobylosti se zabývají, tedy nejen archaeologii v užším slova
smyslu, nýbrž i historii (politickou, kulturní, literární), dějiny umění,
geografii, ethnologii a linguistiku, pokud k vyjasnění minulosti přispívají.
Letos konal se sjezd ruských archaeologův od 1.—20. srpna (rus. kal.)
v »matičce měst ruských«, staroslavném Kijevu, který již sám o sobě
svou minulostí a vzácnými památkami kulturními nadmíru jest zajímavý.
Dostačí poukázati na památná »zlatá vrata«, Pečerskou Lavru se světo
známými jeskyněmi a hroby Nestora Letopisce a bohatýra ruských ná
rodních skazek lije Muromce, Askoldovu mohylu, Sofijský sobor se
starodávnou mosaikou a freskami, zlatovrchý monastýr Michajlovský a j.
Program sjezdu, který byl velmi četně navštíven nejen učenci ru
skými, nýbrž i z zemí mimoruských zvláště slovanských, byl vzhledem
k sjezdům dřívějším značné rozšířen, zejména pojato v něj nové oddě
lení pro starožitnosti jižních a západních Slovanův. Aby četné a roz
manité otázky starožitnické, jimiž sjezd dle programu měl se zabývati,
náležitě mohly býti probrány, zřízeno bylo 11 sekcí rozdělených takto:
1. Starožitnosti předhistorické; 2. starožitnosti historicko-geografické
a ethnografické; 3. památky umění; 4. život domácí, právní, společenský
a vojenský; 5. starožitnosti církevní; 6. památky písma a řeči; 7. staro
žitnosti jižních a západních Slovanů; 9. starožitnosti východní; 11. pa
mátky archaeografické. Projektovaná 10. sekce pro numismatiku a sfra
gistiku spojila se s 4. sekcí, ježto počet přihlášených přednášek z tohoto
oboru byl skrovný.
Pokusím se nastíniti přehled themat v jednotlivých sekcích před
nesených; toliko o těch, které se nás zřejměji dotýkají, zmíním se po
drobněji. Zároveň podotýkám, že po každé přednášce o thematě před
loženém horlivé a čile se debatovalo.
1. Přednášky v odděleni starožitnosti předhistorických. Většina
přednášek této sekce měla ráz referátův o nových nálezech ve vy
kopaných kurhanech, mohylách a bassinech řek na Rusi s připojenými
výklady o jejich významu a stáří. Patří sem referát V B. Antonoviče
o rozkopkách kurhanů v záp. Volyni, V.
Sizova o dlouhých kur
hanech v Smolenské gubernii, D.
Evarnického o nálezech v mo
hylách v Alexandrijském a Chersonském újezdě, 6*. 3*. Gamčenka o kur
hanech u města Miropole v bassině ř. Sluči, A.
Čerepnina o kurhanech
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razaňských, E. N- Melnika o kurhanech v Roveňském, Luckém a Bu
benském újezdě (Volyň, gub.), F Pulaského o archaeologických nálezech
v Podolské gubernii, F. 7- Knauera o výkopech v Akkermanském újezdě
(Bessarab. gub.) atd. Sneseno tu veliké množství materiálu pro archaeologa důležitého a větším dílem nového.
Jiné přednášky týkaly se některých speciálních otázek. F Heger
(z Vídně) pojednal >0 některých cizích formách předhistorické kultury
Kavkazu«; poukázal na různé stáří této kultury a na shodu její s pa
mátkami řeckými z epochy Homerské, ruskými a čínskými. V. B. Antonovič karakterisoval památky kamenné doby z Volyňské gubernie a vy
ložil způsob tehdejšího pohřbívání. N E. Brandenburg (O aboriginech
Kijevského kraje) dovozoval, že nejstarší mohyly v Kijevsku se skrčenými
kostrami patřily bezpochyby Kimerejcům, kteří odtud byli vytlačeni
Skythy. y. A. Kulakovskij dotkl se zajímavé otázky o zbarvených kostrách*
jež nalezl na Krimu, a poukázal na rituální význam tohoto barvení.
A. M. Pokrovskij popsal a klassifikoval typ lebek z Volyňských kurhanův
a v jiné schůzi charakterisoval lebky kočovníků z pozdějších pohřbů
v kurhanech, při nichž obyčejně nalezeni byli koně, křivé šavle a pod.
N. F Bělaševskij podal resultaty archaeologické exkurse na břehy
záp. Buhu, kdež nalezeny hojné památky z neolithické epochy kamen
ného věku, & N J. Veselovskij pojednal o kamenných zbraních, nalezených
v hrobech vedle předmětů z epochy římské.
Zemí mimoruských týkaly se referáty P. N. Miljukova o výsledku
rozkopek vykonaných ruským arch, institutem v Cařihradě u jezera
»Ostrovo« v Makedonii, K. Hormana (ze Sarajeva) o starobosenských
náhrobních památkách (ze st. XIV. a XV.) a K. Truhelky (ze Sarajeva),
který podal popis předhistorických památek chovaných v bohatém museu
Sarajevském.
Povšechnějšího rázu byly přednášky A. L. Pogodina o poměru indoevropského plemene k Finům a V, A. Gorodcova o potřebě vypracovat!
nomenklaturu a systém popisu předhistorické keramiky.
2. Přednášky v odděleni starožitnosti historicko-geografickych a ethnografických. Několik přednášek bylo věnováno topografickému určení míst
historicky důležitých, ale dosud nedosti přesně stanovených. P.
Troickij
objasňoval prvotní polohu města Lopasně (nyní hradiště na břehu ř. Oky
proti ústí ř. Lopasny); A.
Bunin určoval topografii města Lipecka
(nyní hradiště 20 verst k jihu od m. Suma na břehu řeky Psla), Vargqla (hradiště 2 versty k jihu od vsi Vargola) a jiných míst připomí
naných v letopise k r. 1283—4; V. Ä Antonovič zabýval se topografií
míst v letopisech často jmenovaných Sumska a Peresopnice. K G. Ljaskoronskij podal obšírný a systematický popis hradišt, valův a kurhanů na
řece Sule.
F A. Kordt objasnil historii ruské kartografie; k tomu účelu po
řídil v universitní bibliothece bohatou výstavku kartografickou, kterou
obeslalo 40 ústavův a soukromníkův, a která názorné představovala
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kartografických prací o Rusku od konce XV. st. do první po
XVIII. st. E. Sěcinskij přičinil několik výkladů k archaeologické
gubernie Podolské, P. K Golubovskij a E. A. Ktvlickij posuzovali
pečlivě sestavenou historickou mapu gubernie Černigovské.

Zajímavý doklad četl F J. Knauer »O původě názvu Rus«; ukázav
nejdříve na legendu indskou o nějaké veliké řece »Rasa« (po jeho mí
nění — Volha), vysvětloval přeměnu slova »rasa« u různých národův
indoevropských a odvozoval odtud také slovanské pojmenování Volhy
»Ronsa«, »Rusa«, »Rus«. Vývody, k nimž na konci dospěl, jsou: 1. prarodina indoevropských národů nalézala se na Přivolží; 2. jméno »Rus«
jest slovansko-ruského původu. V debatě, která se rozvinula, ukazováno
však na nespolehlivost linguistických vývodů Knauerových. 7. A. Sikorskij
objasňoval několika příklady zděděné vlastnosti jedinců, povstalých kří
žením plemene mongolského a kavkazského na Rusi.
Řada jiných přednášek týkala se kozáctva. N. P. Daškevič snažil
se vystihnout! prvotní formu jihoruského kozáctva za pomoci methody
retrospektivní a spojením historických vývodů s filologickými. D.
Evarnickij vyložil na základě archivních zpráv několik nových dat o počtu,
zřízení a topografii Zaporožských Sečí. V. y Štěrbina snažil se vysti*
hnouti poslední stopy kozáků v pravobřežné Ukrajině A. V. Polovcev
vylíčil na základě nevydaných dosud archivních zpráv francouzských
osudy maloruských kozáků, kteří r. 1646 posláni byli do Francie a účast
nili se oblehání Dunkerka.
Zvykosloví věnována byla přednáška Ch. P. Jaščuržinskěho, který
objasnil obřady a písně při žatvě obilí na Malé a Bílé Rusi.
3. Památky uměni. M. P. Istomin v obsažném referátu promluvil
o freskách XVII.—XVIII. st. v chrámech a kostelích jihozápadní Rusi;
učiniv východiskem své studie chrámy Kijevské a okolní, postupoval dále
a dále k západu Maloruska, maje při tom na zřeteli 1. objasniti cesty,
jimiž západní vliv pronikal v ikonografii jihozápadní Rusi, 2. vytknout!
charakteristické črty, jimiž tento západní vliv se projevoval. E R. von
Stein četl »0 významu keramických nálezů pro kulturní historii černomořské kolonisace«. Při nedostatku určitých a souvislých zpráv historických
o kolonisaci řecké na sev. březích Černého moře třeba větší pozornost
věnovati keramickým nálezům tamtéž, neboť ony nejen potvrzují, nýbrž
i doplňují kusé zprávy historické, což přednášející podrobně jednotlivými
doklady illustroval. V. V. Susiov pojednal o periodě úpadku staroruského
stavitelství (na konci XVII. a na zač. XVIII. st.). Samostatný ráz ruské
architektury kvetl v XVI.—XVII. st., potom vnikaly v ni vlivy západní,
zvláště německý barok, flamandská architektura a z části italská renaissance. K N. Nikolajev podal zevrubný popis stěn uvnitř velikého chrámu
Kijevo-Počerské Lavry po snětí s nich stukatury. F. Kopera (z Krakova)
určil některé polské památky umělecké, které se chovají v ruských
veřejných i soukromých sbírkách a mají velikou cenu uměleckou.
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4. Život domáci, právní^ společenský a vojenský. G. K Demčenko
objasňoval význam >přítomných lidí« připomínaných často v aktech
soudních a majících činnou účast při vedení pře i při stanovení nálezu.
5. K. Bogojavlenskij zabýval se obsahem »Sudebníku« cara Fedora Ivanoviče sestaveného r. 1589; po jeho mínění byl to pouhý projekt pře
pracovat! a doplniti starý curský Sudebník, který však nevešel v platnost.
O.
Levickij vykládal na základě sebraných dokumentů způsob uza
vírání sňatků v jihozápadní Rusi v XVI.—XVII. st. Nejdříve se zmínil
o tom, že jak po platném zákonu tak i po zvyklostech a názorech
tehdejší společnosti žena užívala plné svobody a značné občanské své
právnosti; proto souhlas nevěsty k sňatku byl tak nevyhnutelným jako
ženichův. Zachované dokumenty dosvědčují, že v st XVI. —XVII. v jiho
západní Rusi netoliko mezi lidem prostým, nýbrž i ve vyšších vrstvách
trval staroruský názor na sňatek jako na občanskou úmluvu, a oddavky
v chrámu měly toliko význam aktu náboženského, nikoliv právního.
Obsah zajímavé přednášky A. N. jasinského o středověkém agrárním
ústrojí Čech viz ve zprávách. Týž professor vykládal o původě středověkých
urbářův a dospěl k úsudku, že urbáře vznikly vlivem podmínek středo
věkého sociálního života, úplně neodvisle na jakémkoli vlivu římské
kadastrové praktiky, jak se často tvrdívá.
Starožitností vojenských týkala se přednáška P. K Golubovského
»Od které doby možno stopovati na jižní Rusi způsob záštity táborem.«
Táborem rozumí se tu opevnění složené z vozův. Po jeho mínění vznikl
tento druh ohrady u národů kočovných a Rusům byl znám již v pe
riodě předtatarské, což zdá se dosvědčovat! také termín v letopisech
často se vyskytující »založitisja« t. j. zakrýti se něčím, patrně vozy. Po
přednášce rozpředl se delší rozhovor, v němž někteří účastníci (dr. Kadlec,
Antonovič) dokazovali, že tento způsob obrany dostal se do Ruska z Čech.
Speciální otázkou z dějin vojenských zabýval se D. P. Milieu vykládaje
zřízení t. ř. pikinerských pluků husarských na jihu Rusi v st. XVIII.
Numismatiky, která byla v toto oddělení vřaděna, týkaly se před
nášky A. M. Čerepnina (O Kijevských peněžních hřivnách), K M. Vityga
(O prvotní hřivně polské a jejím rozdělení) a V. G. Laskoronského (Ná
lezy římských mincí v bassině středního Přidněpří).
5. Starožitnosti cirkevní. Přednášky v tomto oddělení měly vesměs
lokální ráz a význam, proto přestávám na pouhém výčtu jejich. Před
nášeli: V. N. Ščepkin o kresbě v Novgorodské škole ikonografické,
N.
Troickij o archandělu Michaelu v ruské ikonografii ve spojení
s literaturou biblickou, talmudskou a řecko-byzantskou prostřednictvím
jihozápadní ruské, ý. D. Četyrkin o křížích u Kalužských staroobřadců,
K. K Suslov o určení zevnějších prvotních forem Novgorodského Sofijského soboru, ól· O. Dolgov »Pověst o ikoně Boha-Otce v obraze Davi
dově« (dle rukop. z XVI. st.), F. 3. Titov »Co bylo v minulosti na
místě nynějšího Andrejevského chrámu« (v Kijevě) a >O zahraničných
klášterech Kijevské metropole« (totiž v polsko-litevské říši), E, 7· Sčcinskij
č. č. h. ví.
3
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o starých chrámech na Podolí, M. P. Istomin o hlavnějších črtách v ikono
grafii na Volyni od XV —XVIII. st., V. T. Georgijevskij »Církevní staro
žitnosti města Suzdala< a >K otázce o methodě studia ruských Skol
ikonografických«, M. y Uspenskij »O školách v ruské ikonografii«,
7. N. Korolkov »Vyobrazení hellenských mudrců a Sibylí v ruských
pravoslavných chrámech« a j.
6. Památky písma a řeči. V. N. Ščepkin probral v obsažném re
ferátu dialektické rozdělení jazyka staroslovanského a bulharského. Na
základě rozboru písemných památek určil tři dialektické skupiny v staro
slovanské řeči. K první skupině zařadil hlaholské památky XI. st., za
měňující hláskou a, a b hláskou e jako v ruštině; této skupině odpoví
dají jihozápadní jazyky bulharské. Druhou dialektickou skupinu před' stavují: část Supraslijského kodexu, lístky Undolského, Chilandarské
lístky a evangelium Ochridské; v nich t> = t» a b = e; této skupině
odpovídají východobulharské jazyky. K třetí skupině, kterou možno nazvati archaistickou, patří druhá část kodexu Supraslijského, Ostromirovo
evang., Savvina kniha, Novgorodské lístky a Slucký žaltář; v nich
t
a l = b; v bulharských dialektech nelze určiti žádný jev, který by této
skupině odpovídal. V XI. st. existovaly všecky tři skupiny, ale v XII. st.
archaistická skupina přimknula se k nářečí jihozápadnímu nebo východ
nímu bulharského jazyka. (Členové sjezdu z Bulharska — Conev a Miletič — dotvrzovali však, že na severozápadu Bulharska existují také
dialekty odpovídající skupině třetí.)
A. S. Rajevskij zabýval se výkladem »Časoslova bibliotheky Jaroslavského archijerejského domu XIII. st s modlitbami Feodosia Pečerského, Cyrilla Turovského a slovansko-katolickými«. J. M. Kamanin určil
hlavní momenty v historii rozvoje jihoruského písma v XV.—XVIII. st ;
rozeznává tyto čtyři periody: 1. od pol. XV. st. do pol. XVI, samo
statný ráz jihorus. písma, 2. od pol. XVI. st. do poč. XVIL, kdy písmo
vlivem polsko-německým nabývalo gothického rázu, 3. v XVII. st, kdy
písmo se měnilo vlivem písma latinského, 4. změna písma v XVIIL st.
vlivem severoruským. A. y Sobolevskij upozornil na staré církevněslovanské verše (z IX.—X. st.) a jejich význam pro poznání původního
akcentu v jazyku staroslovanském.
A7. P. Daškevič pokusil se stanovití na základě pozdějších legend
Kijevských a rozptýlených zpráv letopisných historický typ lije Muromce,
předního bohatýra ruských bylin. Po jeho mínění byl Ilja rodem z města
Morovijska, sloužil v XII. st. severním knížatům a skončil svůj život
v Kijevé, jak o tom tamní legendy vypravují. D. y Abramovič zabýval
se otázkou o objemu a charakteru literární činnosti Nestora Letopisce,
probíraje důkladně Kijevo pečerský Paterik, důležitý to pramen k poznání
literární činnosti Nestorovy.
N. V. Volkov uvažoval o významu starých církevně-slovanských knih
s notami. Důležitým .úkolem slovanské filologie jest stanovití ráz církevní
slovanštiny v době cyrillo-methodějské. Jedním z hlavních pramenů k určení
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tomu jsou knihy opatřené notami; mnohé z nich již svým stářím (z XI.
a XII. st.) jsou důležitý, ale i v pozdějších (z XIII. st.) zachovány mnohé
archaistické tvary, jakých nenalézáme ani v rienotovaných památkách
z XI. st. (Jak známo, užil již prof. Miklosich notovaných textů k vy
světlení mnohých fonetických zákonů církevní slovanštiny.)
P. V. Vladimírov vysvětloval vzájemný vztah apokryfické ikono
grafie, staré ruské literatury a národní slovesnosti, přihlížeje hlavně k zobra
zování narození Ježíšova. M. IV. Speranskij zabýval se podrobně slovanskoruskými překlady »Pčely« a vztahem jich k rukopisům řeckým; podobně
probíral P. A. Lavrov slovanský překlad >Zonary« a stanovil jeho poměr
k přepracovanému vzdělání chilandarského mnicha Grigorije.
7. Starožitnosti byzantské^ klassické a západoevropské. V. P. Buzeskul
referoval >O úspěchu a hlavních směrech v oblasti řecké historie«. Vytknul
nejvíce charakteristické črty novějších směrů ve vzdělání řecké historie,
ocenil význam nových objevův archaeologických a vysvětlil nové názory
na předmět, úlohu a methodu historické nauky. Vlastní úkol historika
Řecka v naší době záleží dle jeho slov v kombinaci dříve známých dat
s nově odkrytými a ve vzdělání řecké historie v tom duchu a směru,
v jakém už tuto práci začal E. Majer* bez jednostrannosti a se stano
viska obecně historického. B. V. Farmakovskij referoval o učených
pracích podniknutých na půdě drive byzantské ruským archaeologickým
institutem v Cařihradě; v jiné schůzi oceňoval byzantský rukopis s minia
turami, získaný ruským arch, institutem v Cařihradě. K. Horman popisoval
staré římské ležení v Magerollo (blíže dalmatských hranic v Hercegovině
na ř. Naroně), pocházející z dob cis. Nerona. V. E. Focht analysoval
astrologické údaje týkající se narození Caesara, Agrippy a Tiberia,
a poukázal na jejich důležitost při řešení archaeologických, numisma
tických, biografických a jiných sporných otázek.
A. Kulakovskij
>K historii Bosporu (Kerče) v XI —XII. st.« dokazoval, že město toto
patřilo původně k území Tmutarakanského knížectví, jednoho z údělů
po smrti Vladimíra sv., a po r. 1094 dostalo se v moc Byzancie.
8. Starožitnosti jižních a západních Slovanů. V oddělení tomto
přednášeli také členové sjezdu z Čech: Niederle (srv. Č. Č. H. V. str. 391)
a Kadlec (viz dále). Kromě toho byly ještě dvě přednášky pro nás
Čechy zvláště zajímavé. A. y Sobolevskij zabýval se >Církevně-slovanskými texty moravského původu«. Vycházel z předpokladu, že u Mo
ravanův obrácených na víru křesťanskou Němci, dříve než k nim přišli
sv, Cyrill a Methoděj, existovala zvláštní křesťanská terminologie latinskoněmeckého původu, lišící se od křesťanské terminologie řeckého původu,
která byla přinesena slovanskými věrozvěsty, a že tato latinsko-německá
terminologie zároveň se zjevy moravského nářečí musila se zřejmě projeviti u překladatelův moravských z latinského jazyka. Na základě tohoto
předpokladu hleděl určití texty moravského původu mezi starými církevněslovanskými překlady z latiny. Určil texty tyto: 1. Besedy na evangelia
3*
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papeže Grigorije Vel.; 2. Kijevské zlomky hlaholské; 3. Žití sv. Benedikta
a 4. Nikodémovo evangelium. Lexikální stránka jejich značně se odchyluje
od slovníka jak cyrillo-methodéjských překladů, tak i církevně-slovanských
textů bulharského původu. Typická jsou zvláště slova: aaKomniKT» = du
chovní, ptut — dílo, paními = ráčiti, iitjk L· ~ lid. Okolnost, že lexi
kální zvláštnosti textů těch mohou se snadno objasniti za přispění západo
slovanských jazyků (edarco aliquid — č. ledaco; TOJbueKa tantum srv. č.
kolvěk; nonenaKC — č. poněvadž) ukazuje na moravský jejich původ.
Z textů převedených z řečtiny dosud není ani jeden znám, v kterém by
slovní materiál byl blízký materiálu překladů z latiny, ač o několika
textech takových po zvláštnostech lexikálních a z jiných ještě důvodů
možno předpokládat), že byly přeloženy na Moravě. Z původních památek
bylo asi napsáno na Moravě staré žití Cyrilla a Methoděje, jak možno
z důvodů lexikálních usuzovat). (Po přednášce ujali se slova Lamanskij,
A. L. Pogodin, Kulakovskij, Polívka a j., přičinujíce k ní jednotlivé po
známky.)
Na Moravu obrátil svůj zřetel také Z. Z). Florinskij v přednášce
»O původe a jménu moravských Valachů«. Vymeziv nejdříve bydliště
a počet Valachů mor., velebil bohatství jejich národní tradice a ryzost
jazykovou. Po té dotkl se hypothes o jejich původě. Jedna skupina
učenců (bratří Jirečkové, D. J. Martianu, Miklosich, Bartoš, Pastrnek,
Malinowski a rumunský učenec Burada) spatřuje v mor. Valaších stopy
rumunské krve a počítá je k Rumunům více neb méně slavisovaným.
Druhá skupina (Píč, Škultéty, Václavek) popírá zase jejich ethnické pří
buzenství s Rumuny a pokládá je za národ čisté slovanský. Florinskij
přidává se k mínění této druhé skupiny a podporuje své tvrzení těmito
důvody: 1. Fysická stránka, zvláštnosti života, tradice, písně a sám jazyk
mor. Valachů ukazují na to, že představují typ čistého národa slovan
ského, nalézajícího se v blízkém příbuzenství s jedné strany k druhým
větvím moravského plemene, s druhé k uherským Slovákům. 2. Známky
jazyka a života brání, aby se mohli vyloučit) z oblasti uherských Slo
vákův a přilehajících oblastí moravských. 3. Není žádných historických
zpráv ani podání o usazení se Rumunů na území mor. Valachů. 4. Ně
která slova rumunského původu v jejich jazyku nemohou býti ještě
důkazem, že na území mor. Valachův usadily se rumunské kolonie,
neboť a) slov takových jest málo a při tom skoro všecka se odnášejí
k pojmenování předmětů z pastýřského života; b) slova tato nalézají se
u větším ještě počtu v řeči sousedních slovanských plemen Slováků,
polských horalův a j. Existence jejich ukazuje toliko na styk jmeno
vaných plemen slovanských s pastýři rumunskými. 5. Jméno jejich »Va
laši« nemůže dokázat) jich rumunský původ. Ono původně neznačilo
zvláštního názvu národa, nýbrž to bylo pojmenování dané jim podle
jejich zaměstnání pastýřského. Dosud ještě u mnohých slovanských ná
rodů pastýři slují Valaši. (Také po této přednášce rozpředla se delší
debata, které se účastnili: Polívka, Lamanskij, Filevič a Můrko.)
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V. /V. Zlatarskij (ze Sofie) zabýval se řešením otázky, kde třeba
hledati první bulharskou residenci. Obyčejné se tvrdívá, že to byl Presláv
(20 km. na j. z. od m. Šumly); přednášející však na základě hojného
materiálu archaeologického dokazoval, že původní residence bulh. knížat
do přijetí křesťanství nalézala se u vsi Aboba (5 km. na s. z. od m.
Nového Bazaru), kdež možno určití dosud zbytky tří skupin shořených
budov uprostřed čtyřúhelného valu. Presláv stal se však residencí bul
harskou teprve na konci 2. pol. IX. st. za knížete Borisa, kterážto změna
souvisí bezpochyby s pokřtěním Bulharů.
V. 7. Lamanskij podal výklad o Jasech-Alanech. Národnost tato
povstala později sjednocením zbytků Skythův a Sarmatů, kteří usazeni
byli dávno v dobách předkřesťanských v jižním Rusku, a jichž část i za
převahy Gothův a potom Hunův, Avarů, Pečenegů, Polovcův a j. v těchto
krajinách nikdy úplně nevyhynula. Na jihu Rusi zůstali Alanové i tehdy,
když různé jejich čety rozptýlily se po světě; část jich odešla s Gothy
daleko na západ (v Gallii, Hispánii) a bez pochyby také s Huny a Avary.
Později vzdálila se ještě část jejich s Polovci do Multanska a do Uher
{za Bely IV.); stopy jejich v Uhrách Lamanskij hleděl podrobněji do
kázali.
9. Starožitnosti východní. V sekci této byl čten referát L. Z. Mseriance
■o Vanských lexikálních elementech v arménském jazyce. A. S. Chachanov
objasňoval život a literární působení Antonia I. (careviče Tejmuraza
nar. 1721), arménského arcibiskupa v Gruzii. B. A. Turajev zabýval se
výkladem kopských textů získaných expedicí V. G. Boka do Egypta.
N
Veselovskij pojednal o posledním spustošení m. Samarkanda (v 2. pol.
XVIII. st.) a zničení při tom starých památek tamních.

10. Památky archaeografické. V oddělení tomto probrána byla
dlouhá řada významných otázek archiválních. D. V. Cvětajev zabýval
se archivy Varšavskými, jichž jest veliký počet (nejméně 20) při různých
institucích a ústavech, a dovozoval, jaký bohatý materiál pro dějepisce
a právníka jest v nich obsažen. A. N. Lvov podal přehled zákonodárství
ruského vztahujícího se k ochraně a uspořádání archivů. Vytýkal zákonům
těm neúplnost, nejasnost a neurčitost. D.
Bagalěj vyložil nejdříve,
jaký význam mají historické památky v archivech uložené pro archaeologii
vůbec, a potom to objasňoval speciálními doklady z archivu ministerstva
osvěty a Charkovské university. A. P. Voronov vykládal zřízení fran
couzských departementských archivů.
M. Kamanin »O zkoušení
starých padělaných dokumentův« odporučoval, aby mladí archivisté již
ve školách byli důkladně obeznámeni s padělanými listinami v archivech,
ježto jen s touto přípravou bude jim možno prospěšně v archivech pracovati. G. N. Smelev zabýval se kritikou dosavadního popisování archivův
a nazval je neuspokojivým; potom vyložil své mínění, jakého druhu má
býti takový popis. Má se vyznačovat! systematičností, největší stručností
a při tom dbáti hlavně zájmů historické vědy.
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D. J. Samokvasov promluvil v obšírné řeči >O centralisaci říšských
archivů v záp. Evropě ve spojení s archivní reformou v Rusku«. Začat
svou přednášku výkladem o centralisaci archivního zřízení ve Francii za
Napoleona I., jehož grandiosní projekt nezdařil se úplně. Po Francii
následovala Anglie, která těžila z plánů Napoleonových. Po té vysvětlen
postup archivní reformy v Švédsku, Itálii, Belgii a zejména v Prusku.
Toliko v Rakousko-Uhersku a Hispánii nedospělo se ještě k myšlence
o centralisaci dokumentův, ač v Rak.-Uhersku již otázka o reformě po
čala se hýbati. Další část přednášky věnována byla obmýšlené reformě
archivů ruských a na konec přečetl Samokvasov svůj návrh k provedení
archivní reformy v Rusku, přijatý odbornou komisí sjezdovou, jejž také
sekční schůze schválila.
V referátu E. F Smurla bylo upozorněno na bohactví archivního
materiálu důležitého pro dějiny Ruska v museu Vatikánském a podán
návrh, aby po příkladu jiných států zřízena byla v kímé archivní komise
ruská. D. J. Bagelej odporučoval a zdůvodňoval potřebu zříditi centrální
archiv v Charkově, J. M. Kamanin pojednával o Volyňských a Podolských
archivech a p.
Několik přednášek konalo se též v schůzích všeobecných. M. F.
Dovnar-Zapolskij podal přehled činnosti gubernských archivních komisí
za poslední 3 léta; V. M. Vittyg odporučoval zříditi ve Varšavě archaeologickou společnost a museum. A.
Markevič stěžoval si do nešetření
památek kulturních a podával některé praktické návrhy, jak bylo by
možno jich chrániti Hr. P. S Uvarova^ neúnavná předsedkyně sjezdu,
odůvodňovala svůj návrh, aby na ruských universitách zavedeno bylo
pravidelné a systematické vyučování archaeologii a to nejen ruské, nýbrž
všech národností, které mohly míti vliv na rozvoj ruské kultury.
K přednáškám družily se zajímavé výstavky^ největší z nich v bu
dově universitní, skládající se ze tří oddílů: starožitností praehistorických^
výstavky kartografické a výstavky rukopisův a starých tisků. Dále bylo
členům přístupno bohaté museum městské, museum kijevské duchovní
akademie, museum J. A. Chojnovského, umělecká sbírka B. J Chanenka
a bibliotheka v Kijevo-Pečerské Lavře. O povšechný výklad starožitností
praehistorických ve výstavkách uložených postaral sé V. B. Antonovi^
v městském museu objasňovali některé zajímavé předměty P. y Annaševskiý A. M. Pokrovskij a náš krajan Chvojka^ jenž vykopal v Kijevě
a v okolí mnohé vzácné památky. K výstavce kartografické podal vy
světlení F. A. Kordt, k sbírce rukopisův a starých tisků 7. M. Kamanin^
Poučné byly vycházky do Pečerska k prohlednutí chrámův a pa
mátek tamních a k mohylám 70 verst od Kijeva po Dněpru, kdež F. F.
Chvojka rozkopky prakticky iliustroval.
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O potřebě vydati zprávy byzanckých spisovatelův
o Slovanech.
Návrh dra. Karla Kadlce, učiněný na XI. archaeologickém sjezdu v Kyjevě.
Celé století minulo od té doby, co se počalo studium slovanské
minulosti. Zajímavo jest, že se počalo dějinami, archeologií a filologií,
kdežto nyní slavistika přestává takořka výhradně na filologii. Na historii,
zvláště historii právní jako bychom zapomínali. A přece zůstává slavistika
kusou, dokud se nerozšíří na všecky vědy, které mohou nám vysvětlit!
minulost slovanskou, zejména pak dokud se nedostane náležitého místa
dějinám slovanského práva.
S úspěchem počali studovati slovanské právo Rusové, kde se přednáší
historie ruského práva na všech universitách. Hned za Rusy chopili se
onoho studia Poláci a Čechové a částečné i jižní Slované. To však, co
vykonáno v tomto oboru, daleko nás nemůže uspokojovat!. Příčin toho
jest několik. Jednou z nich jest okolnost, že není dostatečné organisace
vědecké činnosti ve zmíněném oboru Není především základních prací,
bez nichž dlouho ještě nebude lze ani pomyslit! na racionální vědeckou
činnost. Nemáme na př. díla, které by podávalo obzor všech důležitějších
pramenů, týkajících se minulosti jednotlivých slovanských národů, ba
prameny ty jsou z většiny dosud ještě nevydány, ač v našem století
a zvláště ve druhé jeho polovině učiněn poměrně veliký krok ku předu.
Nemoha v tomto případě dotýkati se všech otázek v příčině studia
pramenů slovanských dějin, přestanu na jedné. Prvá perioda slovanské
historie, kde jednotlivá slovanská plemena nezaložUaTještě větších trvalých
států a žila ještě kompaktně, jsouce pohany, postrádá obšírné a úplné
sbírky pramenů, která by slovanskému historikovi usnadňovala studium
této epochy slovanské minulosti. Prameny ty sestávají, jak známo, ze
zpráv cizích, jmenovitá byzanckých a západoevropských spisovatelů o Slo
vanech. Odborníci znají sice jména těchto byzanckých kronikářů a histo
riků i západoevropských autorů, kteří psali o Slovanech, oni vědí také,
ve kterých sbírkách třeba hledati nutné zprávy, avšak zmíněné sbírky
jsou neobyčejně obšírné a přinášejí zprávy nejen o národech slovanských,
nýbrž i o jiných neslovanských plemenech, tak že ony publikace podávají
slovanskému historiku mnoho zbytečného balastu, který mu nedovoluje,
aby postupoval rychle ku předu, nemluvíc již o tom, že jednotlivá vydání
zmíněných pramenů, na př. Pařížský Corpus Scriptorum Historiae By
zantinae nebo Schefferovské vydání Stratégiky Maurikiovy náleží k ve
likým vzácnostem. Chceme-li usnadniti historikům prvé periody Slovanstva
vědeckou práci, musíme jim opatřiti taková vydání starých spisovatelů, {
která by obsahovaly jen místa vztahující se k Slovanům, a v nichž by
bylo vynecháno vše, co se Slovanů netýká.
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Karel Kadlec:

Podobný pokus učinil již v minulém století Johann Gotthilf Stritter
v díle Memoriae populorum olim ad Danubium, Pontum Euxinum . . .
incolentium e scriptoribus historiae Byzantinae erutae et digestae (v Petro
hradě r. 1771 a násL), avšak dílo toto, které bylo své doby prací ne
obyčejné důležitosti, nevyhovuje již moderním požadavkům. Neposkytuje
úplného přehledu všech zpráv byzanckých spisovatelů o Slovanech (po
čínajíc od minulého století nalezeno bylo mnoho pramenů dříve zcela
neznámých) a kromě toho nemůže nahraditi sbírku pramenů, jsouc spíše
zpracováním pramenů, ač ne v pravém slova smyslu. Prameny, které
jsou tam uveřejněny, uvádějí se nikoli v řeckém (byzanckém) originále,
nýbrž v latinských překladech, spočívajících mnohdy na nesprávném vý
kladu. Čím více vykladačů, tím více výkladů — interpretationes pro
interpretum diversitate diversae sunt — praví sám Stritter — a tím
i veliká nepřesnost smyslu.
Vada tato bude odstraněna, budou-li vydány byzancké prameny
o Slovanech nejen v překladě, nýbrž i v originále.
Co se týče překladu, mám za to, že není třeba překladu latinského.
Našim potřebám mnohem spíše bude vyhovovat! překlad ruský. Excerpta,
která by byla podáná ve zmíněné publikaci, sloužila by jen účelům
slavistiky, a užívali by jich proto všichni slovanští učenci, kteří znají
ruský jazyk. Dnes nepokládám už za vhodno vykládati jeden mrtvý
jazyk pomocí jiného jazyka mrtvého.
Sbírka byzanckých pramenů musela by se však pro účely slavistiky
uspořádat! jinak, než to učinil Stritter. Především bylo by nutno za
nechat! methody, které se drží Stritter. Text jednotlivých spisovatelů
nesměl by se drobiti na kousky a uveřejňovat! v chronologickém po
řádku vypravovaných událostí. Nesměly by se také uveřejňovat! vedle
sebe zprávy několika historiků. Práce, kterou v této příčině podnikl
Stritter, učinila z publikace jeho nikoli sbírku výpisů z byzanckých pra
menů, nýbrž spíše nový spis, který se zakládá na zprávách byzanckých
historiků. Bylo by nezbytno, aby osoba vydavatelova ustupovala do po
zadí, a aby v publikaci oné byl uveřejňován text výpisů z každého
jednotlivého spisovatele zvláště. Pořádek, ve kterém by se texty vydávaly,
odpovídal by době, v níž každý spisovateľ žili tak že na prvém místě
byly by uveřejněny výpisy ze spisů onoho autora, který nám podává
prvé zprávy o Slovanech, na to text spisovatele jemu nejbližšího dobou
svého života i působnosti atd. v nenáhlém přechodu ke spisovatelům
pozdějším.
Chronologická data uváděná Stritterem nejsou zcela přesná a za
kládají se jen na vědeckém dohadu. Jest známo, že byzančtí letopisci
a historikové neužívali stejné chronologie. Jedni počítají roky od stvoření
světa, druzí od narození Kristova (při čemž jedni berou zcela jiné datum
narození Kristova než druzí), jiní opět uvádějí pouze indikce dané udá
losti, a jiní zase léta vlády panovníkovy nebo léta služby patriarchů
a biskupů. Užívání různých způsobů letopočtu mělo za následek velkou
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nejistotu toho, kterého roku po narození Kristové stala se ta která
událost Stritter snažil se odstraniti tuto nejistotu, avšak vždycky se mu
to nepodařilo. Proto bude lépe, budou-li výpisy z byzanckých pramenův
uveřejňovány bez umělého drobení dle let. Sluší vydati je v té podobě,
jak je každý autor napsal.
Publikace, která by byla skutečnou sbírkou byzanckých pramenů
o slovanské minulosti, byla by také mnohem obšírnější než druhý svazek
díla Stritterova, obsahující byzancké zprávy o Slovanech. Nová publikace
zahrnovala by i prameny Stritterovi neznámé; kromě toho měla by tu
výhodu, že by podávala nejen originál, nýbrž i ruský překlad a v ně
kterých případech také výklad míst ne zcela srozumitelných.
Ruský překlad slušelo by poříditi na základě nejlepších překladů
latinských a na základě moderních výkladů. Tam, kde by se vyškytala
jakákoli neshoda mezi latinskými překlady a moderními výklady, slušelo
by upozorniti na to v poznámkách pod čárou.
Nové vydání byzanckých pramenů slušelo by vůbec zaříditi tak,
jak to učinil V. V. Latyšev v díle Scythia et Caucasia (H3BtCTÍn
xpeBinixi, uucaTejeň ŕpe'iécKHXT» n jraTinicKiix'b o Ckubíii h KaBKaat
1893 a 1896), přestávaje ovšem na sestavení svodu zpráv týkajících se
jen severního a východního pobřeží Černého Moře a jižního Ruska.
Podobně jako Latyšev chystá se podniknout! nové vydání byzanckých
zpráv o Rusku Chr. M. Loparčv. :) Ačkoli myšlénka obou zmíněných
spisovatelů zasluhuje plného uznání, myslíme přece, že bylo by lépe,
jestliže už někdo chopí se vydávání sborníka zpráv byzanckých spiso
vatelů pro účely slavistiky, aby rozšířil svůj úkol a sebral zprávy vzta
hující se nejen k Rusku, nýbrž i k jiným slovanským národům.
Zbývá ještě otázka o tom, kdo by měl podniknout! vydání zmíněné
sbírky. Myslím, že nikdo není způsobilý úkol tak úspěšně provésti jako
některý z ruských vědeckých ústavů, na př. císařská Akademie nauk,
která před více než sto lety vydala dílo Stritterovo. Ruské vědecké
instituce vládnou k tomuto účelu dostatečnými hmotnými prostředky,
a ruští učenci jsou způsobilejší než Jiní chopiti se řečeného vydání vý
pisů z byzanckých pramenů. Z pochopitelných příčin ruští učenci věnují
se mnohem horlivěji než učenci jinoslovanští studiu řeckého, zvláště
pozdějšího byzanckého jazyka, a není divu, že Rusko má celou řadu
byzantologů, kteří si získali světové jméno. Pro^p ruským byzantologům
a ruské vědecké instituci náleží úkol spojití duševní i hmotné síly a býti
iniciátory v publikování neobyčejně důležitého sborníka.
Podobnou sbírku slušelo by sestaviti i ze zpráv západoevropských
spisovatelů o Slovanech, avšak pro tentokráte přestáváme jen na sborniku zpráv ze spisovatelů byzanckých.
Předkládaje laskavé pozornosti tohoto učeného shromáždění svůj
návrh a žádaje, aby byl posouzen, vidím už předem, že bude nutno

l) Srovn. Č. Č. H. V. str. 389.
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Jos. Šusta:

vypracovat! též program k provedení mého návrhu o vydání sbírky
byzanckých zpráv o Slovanech. Program nevyhnutelný jest již proto, že
jednotliví spolupracovníci, kteří by mezi sebou úlohu rozdělili — síly
jednotlivcovy na tento úkol ovšem nedostačují — museli by pracovati
podle společného plánu.l)

Machiavelli a Boccaccio na koncilu Tridentskému
Napsal Jos. Šusta.

První, v Římě roku 1559 vydaný index zapověděných knih (index
librorum prohibitorum) nedošel sice mimo hranice církevního státu skoro
nikde plného uznání, an jeho původce Pavel IV. byl v zásadním odporu
s většinou nositelů veřejné moci, vzbudil však přece značný rozruch
v kruzích literátův a jejich příznivců, hlavně v Itálii. Všichni bibliophilové
byli tam postrašeni, a Latinus Latinius varoval své přátele, aby nepsali
v době, kdy knihy se jen pálí. Proskripční seznam ten neobmezoval se
pak jen na literaturu náboženskou, nýbrž zasáhl také do jiných odborů
a hlavně do krásného písemnictví. Čteme v něm jména, která byla
chloubou vzdělané Itálie a základními kameny jejího duševního života,
jména mužů jako Niccolo Machiavelli a Giovanni Boccaccio.
Positivistický duch Machiavellův byl ovšem přímým protikladem
hierarchických názorů, a veškery jeho plody ohrožovaly co nejostřeji po
stavení papežského Říma. Proto zakročeno proti němu summárně; byl
postaven v indexu Pavlově mezi autory první třídy, jejichž veškera díla
bez rozdílu zatracována. Za to naloženo s jeho starším krajanem, Boccacciem, poněkud mírněji. Z jeho četných spisů uvádí se jen >Decamerone« mezi zapověděnými knihami druhé třídy, a to ještě s obmezující
poznámkou >pokud byl vytištěn s nesnesitelnými vadami a pokud by
příště s takovými ještě tištěn byl.« Byl to jediný tak podmíněný příklad
v celém prvním vydání indexovénh a ukazuje nám i nechuť, s jakou
tato oblíbená kniha od kuriálů byla mezi zapověděné vřazena, i dobrou
vůli připustit! ji s případnými korrekturami. Neboť obscénní nálada celého
díla nebyla vlastním kamenem úrazu, nýbrž spíše a více některá dogma
ticky podezřelá a klérus hanobící místa.
Byla-li tedy taková koncesse možná i v přísném Římě Pavla IV.,
není se diviti, že v jiných ohniscích renaissančního života vládlo tím
mocnější přání, zachovati katolickému čtenářstvu tuto oblíbenou lekturu.
Hlavně pak vzdělané knížecí dvory vlašské byly zákazem nemile dojaty.
’) K návrhu tomu promluvili professor ruských právních dějin v Moskvě
a archivář Samokvasov i historik Ilovajskij. Oba návrh podporovali. Samokvasov jej rozšířil tím, že by se měla vydati netoliko excerpta byz historiků,
nýbrž celé texty. Návrh byl přijat.
-----
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a z nich vyšlo záhy hnutí směřující k vybavení veledíl domácí prosy
z kacířské společnosti.
Nové zpracování indexu koncilem Tridentským poskytlo k tomu
výhodnou příležitost.1) Nástupce Pavla IV., papež Pius IV., uznal totiž
záhy potřebu napravit! neúspěch díla předchůdcova novým pokusem a
užiti k tomu široké autority oekumenického shromáždění. Přepracování
indexu stalo se tak jednou z úloh otců r. 1561 do Tridentu svolaných;
koncil měl nahradit seznam z roku 1559 novou prací toho druhu.
Taková záležitost se ovšem nemohla projednávat v plenu, a proto
ustanovena sborem v sedění dne 26. února 1562 zvláštní kommisse, jíž
byl ten úkol přikázán. Pražský arcibiskup, Antonín Brus z Mohelnice,
jí předsedal, a vedle něho zasedali v ní tři arcibiskupové, devět biskupů,
dva generálové řádů a jeden benediktinský opat. Deputace ta pak
pracovala zcela samostatně s pomocí několika theologů, užívajíc hlavně
péra svého sekretáře, portugalského dominikána Františka Foreira, a
měla předložití celému sboru teprve hotový elaborát k schválení. O po
drobném jednání jejím máme však jen velmi skrovné zprávy. Jednací
protokoly nejsou zachovány, a většina účastníků psala o ní ve svých
listech z Tridentu jen velmi zřídka; jsme odkázáni skoro jen na na
hodilé zmínky v listech Brusových. Víme však, že se k ní obraceli
všichni, kdo mínili, že jim bylo indexem ublíženo; tak Židé stran
talmudu, španělský král pro práva své inquisice, císař v zájmu tištěných
sněmů říšských a italští vévodové stran zmíněných toskánských klassiků.
Urbinský dvůr proslul již od polovice quattrocenta jako středisko
bibliophilských a literárních snah ; humanism a vlašská poesie tam stejné
podporovány, a také vévoda Guidobaldo II. snažil se zachovati tyto
tradice svých předchůdců. Zákaz spisů nejslavnějšího státníka renaissance
působil na něho zvláště nemile, a proto se snažil záhy vymoci jeho od
volání. Zachránit! veškeré spisy Machiavelliho nebylo ovšem možno.
Díla jako »Principe« nebylo lze jen pouhými opravami smířiti ^s novým
názorem v Římě zavládším, ale u jiných nebyla tato možnost zcela vy
loučena; šlo také hlavně o to, aby vysvobozen byl slavný prosaista
z apodiktického zavržení první třídy do mírnějšího předpeklí druhé,
kde z jeho spisů proskribovány pouze některé. O to se pokusil tedy
vévoda Urbinský.
Někdy na podzim roku 1562 2) předstoupil jeho zástupce v Tri
dentu před indexovou deputaci a předložil dvě díla Machiavelliova s ná
vrhem oprav, na základě kterých by bylo lze jejich tisk dovoliti. Byly
to »Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio« a »Arte delia
guerra«; místa, která vzbuzovala pohoršení a podezření klerikálního

’) Reusch, Der Index der verbotenen Bucher I. 387, 390 zná takové
jednání o Machiavelliho teprve z doby Řehoře XIII. a o Boccaccia z doby
po koncilu. Naše pojednání jest tedy doplňkem jeho sbírky. — 2) Příloha I.,
která jest jediným naším pramenem, neuvádí určitého data.
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světa, byla patrně prostředkem dvorních literátů Urbinských x) změněna
a vypuštěna, takže dílo tak upravené nehrozilo již zkázou křesťanským
duším. Ale pokus ten se nepotkal se zdarem. Nemáme o něm sice
dalších zpráv, ale právě ta okolnost svědčí tomu, že byl prostě od
mítnut. Horror církevních otců před jménem autorovým byl patrné
příliš veliký, a korrektury stíraly snad jen nedostatečně základní ráz spisů;
tak zůstal slavný sekretář republiky až do dnešního dne mezi autory
nejpřisněji zapověděnými, ač se ještě za pozdějších pontifikátů znovu
kroky k jeho zachránění dály. Pokus ten měl však jiný zdárnější vý
sledek: obrátil totiž pozornost interessovaných kruhů na druhého slavného
Florenčana, Boccaccia. Několik nejmenovaných účastníků koncilu uznalo,
že by bylo prospěšno podniknout! něco pro něho, a obrátilo se s tím
návrhem k vyslanci vévody Florentského, který se jim patrně zdál
býti nejpovolanějším k hájení zájmů spisovatele-krajana. Jako většina
katolických mocností udržoval obratný vládce Toskany Kosimo I. stá
lého zástupce při shromáždění církevních otců, jenž měl jeho souverénní
postavení representovati a po případě také zasahovat! činně v běh
jednání, kdykoliv toho Florentské zájmy žádaly. Vyslancem tím byl
člen známého rodu Strozzi, Giovanni, jenž byl již častěji působil v diplo
matických službách vévodových. Strozzi přijel do Tridentu 15. března
1562 a psával pak odtud pravidelně dvakráte týdně, zpravuje vévodu
jak o veřejných bězích na koncilu, tak i o vlastní činnosti; Kosimo I.
mu pak rovněž často odpovídal kratšími instrukcemi.2)
Giovanni Strozzi uchopil se záležitosti Boccacciovy opravdu s nej
větší horlivostí a hleděl jí především získati také zájem svého pána.
Jeho dopis vévodovi ze dne 24. září 1562 3), kde se záležitost ta po
prvé projednává, jeví celý zájem vzdělaného vlastence pro chloubu
domácí básnické produkce. Vylíčiv svému pánovi nejprve celé zařízení
indexové kommisse, vypravuje také o pokuse vévody Urbinského i o tom,
jak sám k myšlence zachránit! Decamerone byl přiveden, a končí žá
dostí, aby vévoda dal sám podnět k vypracování opraveného vydání,
které by bylo lze deputaci k schválení předložití »jak pro čest Flo
rentské řeči a spisovatele, jenž jest Florentským rodákem, tak pro
spásu mnohých duší, které váží více četbu knihy tak, jak jest, než
duchovní tresty, do nichž tím upadají«. Aby byl Decamerone ve
Florencii návodem vévodovým upraven, jest prý proto nutno, že otcové
l) Zda již tehdy vnukové spisovatelovi Niccoló Machiavelli a Giuliano
de’Ricci, kteří za Řehoře XIII. upravené vydání znova nabízeli, této akce
se účastnili, nevíme — ’) Dopisy ty, částečně v přílohách otištěné, jsou naším
hlavním pramenem a nalézají se vesměs ve státním archivu ve Florenci. Origi
nály depeší vyslancových jsou jen neúplně zachovány v Arch. Médie, filza 4014;
úplnou sérii podává však expediční rejstřík vlastní rukou jeho psaný, cho
vaný v Carte Strozzi-Uguccioni 115, kde jest přiložena také řada listů a
instrukcí vévodových v originálu. V 17. století zhotoveny z korrespondence
té také výtahy, jichž užíval Pallavicini, a které se chovají v Římě v bibliothece
Barberinské pod signaturou XVI. 75 — ’) Příloha I.
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koncilu pokládají za nedosti důstojno, aby se tou věcí obírali sami;
a mimo to nenalézají prý k tomu času. Bude tedy třeba předložití
jim již hotovou práci k schválení, což nezpůsobí žádných obtíží vé
vodovi, jenž má ve Florencii značný počet učených mužů, a třebas
že z téch starších, kteří se úpravou Decameronu zabývali, již jen
Pietro Vettori *) žije, jsou prý tam mnozí mladší znalci a celá akademie
vévodská. Proto jest nutno, aby se vévoda v té věci rozhodl a vyslance
o ní instruoval.
Vřelá přímluva Strozziho se neminula s cílem Jsa na cestách, nemohl
sice Kosimo hned odpovéděti, ale potom z Fuccechia psal 17. října do
Tridentu2), že si přeje, aby byl Decamerone restituován »pro užitek,
jenž plyne z čistoty a hladkosti jeho slohu, a pro slavné jméno spiso
vatelovo«. Proto nařizoval, aby vyslanec v té otázce u kommisse veškery
nutné kroky učinil, a sliboval, že se v čas postará o provedení žá
daných oprav některou schopnou osobou.
Strozzi opravdu tak učinil a obrátil se hned k členům kommisse.
Již 26. října 1562 3) odpovídá vévodovi, že neopomine v té záležitosti
ničeho, že však všecko záleží na opravách, které ve Florencii budou
provedeny, a to hlavně na místech, která urážejí věrouku nebo zbožnost.
Ostatně prý bude o dalších pokrocích psáti, jakmile se něco nového
dozví.
V skutku však o tom již nepsal, neboť jeho pobyt při koncilu
trval jen do května 1563, a do té doby celá záležitost asi mnoho nepokročila. Nástupcem Strozziho stal se biskup Kortonský, jeho dopisy
však většinou chybějí4); nicméně není nesnadno i při úplném nedostatku
přímých zpráv rekonstruovat! další průběh věci. Otcové církevní, jak
svrchu již bylo řečeno, odmítli zásadně zabývati se přímo expurgací a
přenechali dílo to Florentským filologům. Avšak tato práce ne
pokračovala tak rychle, aby se dílo bylo mohlo opravdu v novém
přistřižení ještě během koncilu předložití. Kosimo byl nucen spokojiti
se jen tím, že indexová deputace svěřila formálním usnesením práci
tu jeho učencům a slíbila vyškrtnout! Decamerone z řady zapověděných
děl po vykonání jejím. Tak se stalo, že novelly Boccacciovy stály v in
dexu od kommisse vypracovaném a Piem IV. v březnu 1564 publiko
vaném s poznámkou »quamdiu expurgatae ab iis, quibus rem Patres
commiserunt, non prodierint«; a zůstaly tam až do roku 1573, kdy
došlo konečně ku prvnímu vydání emendovaného textu. Teprve pak se
mohlo publikum opět baviti četbou devětadevadesáti povídek, neboť
jedna zcela nenapravitelná perla Decameronu padla censuře úplně za
oběť.
*) Slavný filolog Florentský; žil v letech 1499—1585. Že se opravdu
aspoň později o Decamerone zajímal, ukazuje Reusch, 1. c. 391 pozn. 2. —
’) Příloha II. — ’) Příloha lil. —4) Jen některé jsou zachovány v Arch. Med.
filza 4014.
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Giovanni Strozzi vévodovi Kosimovi I.
Trident. 24. září 1562.
(Autogr. rejstřík Carte Strozzi-Uguccioni 115 f. 304—5. Výtah Barb. XVI 75
f. 29—30)
»Occorremi da dirli ehe, avanti ch’ io venissi qua, furono dal synodo de
putati alquanti preláti, ehe con diligenza rivedessino 1'indice di Paolo IV.
circa libri i quali sempře sono iti sequitando questa impresa per riferire
di poi al sinodo. Hora é accaduto, ehe il ducá ď Urbino ha mandate loro
i »Discorsi« e »Libro dell’ arte de la guerra« del Machiavello racconcie, cioe
levatone quel ehe era scandoloso e contro ä la nostra religione, e pregate loro
SSric ehe sieno contente ridurlo cosi purghato in uso. Da questo exemplo
hanno detto alcuni ehe, se il Boccaccio non hara chi pensi a lui, ehe resterá
dannato, ma ehe, se fusse racconcio e levatone quel ehe pare ehe vi sia in
derisione e scerno della fede et Christiana religione e anche certe parole
brutte e discorsi d’opere disoneste, ehe cosi sarebbe riconcesso in luce. Le
quali cose sentendo io e conoscendo ehe questa faticha dei correggere queste
opere cosi fatte non la vogliono questi padri sopra di loro, si perche non
pare ehe si convenga a la maesti del concilio emendare o rassetare tali
cose ma approvare le racconcie, come anche quando volessino non potrebbono per la copia grande ehe ne harebbono, m’ é parso mio debito farlo noto
á V. Ecc. Jllma, si per ľ onore della lingua Fiorentina e di lui Fiorentino,
come anche per salute di molti ehe forse stimano piu il tenerlo cosi ä leggerlo ehe le censure in ehe si truovano. Ella potri risolversi di quel ehe le
piacerá ehe se ne faccia et non li mancheranno in Firenze molti sufficienti
ä questo negocio, perche, se bene di quelli ehe gia molti anni sono, secondo
ehe ho inteso, lo riveddono, benche per altro rispetto, non ne vive se non
Μ. Piero Vettori, ne sono di poi venuti su tanti altri servitori di V. Ecc. Jllma
peritissimi e in Firenze ella ha la sua Accademia, dove sono tanti ingegnosi
e accurati spiriti. Dico questo perche, se ella si risolvera di risuscitare questa
opera, bisogna ehe costi sia purghato da le cose dette di sopra e cosi purg
hato mandato quá á questi Revmi deputati, ehe lo veghino e aprovino e come
cosa buona lo presentino al synodo; e, se a V. Ecc. Jll,na occorre ehe circa
questo io faccia qua opera alcuna, comandi.«

Příloha II.

Kosimo I. Strozzi-mu.
Fucecchio. 17. října 1562.
(Originál Carte Strozzi-Uguccioni 115 f. 420 )

»Noi desideraremmo che il Decamerone di M. Giovanni Boccaccio fusse
restituito i luce per il frutto che si cava dalla purity et eleganza della lingua
et per la gloria di quell’ huomo. Perd desideriamo che ve ne interponiate
honestamente fare con quei reverendi padri deputati, et, perche voi ci scriveste che, se da loro si trovava in alcuna parte degno di dannatione, eglino
1’ haveriano lassato nella medesima pena nella quale fu posto per 1’indice di
papa Paolo IIIL, si dari fra tanto di qui carico di rivederlo i qualche per
sona diligente et dotta, che levi et corregga quello che si giudicasse neces
sario d apparisse offender piu 1’ animo di chi lo deve censurare, accid che si
possa in ogni caso proporre cosi emendato et domandarne 1’ approvatione.«

Drobnější články.
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Příloha III.

Strozzi vévodovi Kosimovi I.
Trident. 26. října 1562.
(Autogr. rejstřík. Carte Strozzi-Uguccioni 115 f. 307.)
»Quanto al Boccaccio non mancheró di fare diligenza con questi Rev^i
deputati in quel modo ehe ella mi commette. Dico li bene ehe tutta la cosa
sua depende da le correzioni ehe co stá saranno fatte di quello, ehe offende
la religione ö la pietä, il ehe potranno facilmente rassettare quelli, ä chi
V. Ecc. Jllma commettera questo negozio, imponendo loro ehe usino sollecitudine, perche pare ehe questi Revmi Signori sollecitino questa impresa
assai gagliardamente. E se altro circa questo ne caverö da loro, gliene darö
aviso.«

drobnější články.
1. Stavba dvorského a státního archivu ve Vídni. V Praze
a v Cechách jest otázka umístění různých archivů stále aktuální. Nebude
bez zájmu, seznámíme-li se s podnikem, který bude na půdě rakouské
prvním pokusem vzorného rozluštění těžkého problému. — Pro tento
archiv, jako pro všechny ostatní, platí zásada, že se budova postaví se
zřetelem k obsahu; opačná cesta, všeho druhu adaptace a třebas
ideální budova, ale bez přizpůsobení povaze archiválií, byl by faux
pas. Jest to zásada samozřejmá; teprve od ní počínají obtíže. Nejprve
všeobecného rázu: jak zjednat poměrně největší bezpečnost proti ohni.
Osamocení budovy bylo by nejjednodušší. Výmarský (Sasko-Ernestinský)
archiv, který jest úplně v zámeckém parku osamocen, jest ideálem;
ovšem nejen pro polohu, nýbrž i pro ostatní zařízení účelná a čistě
provedená. Kde však není isolace možná, tam stačí ohnivzdorná zeď,
oddělující archiv od sousedních budov a repositáře v archivu od pra
covních místností. Dvorský archiv bude též jen přístavbou k ministerstvu
zahraničních záležitostí, jehož jest dependencí.
Podstatnou okolností jest materiál stavební. Archiválie, ač jsou
většinou papír, nejsou dobrou hořlavinou, jak se obyčejně soudí. Svazek
aktů v tuhých deskách vůbec nehoří, léčby naň padly hořící massy,
a i v tom případě, nerozpadne-li se v jednotlivé listy, ohoří jen na
krajích. Ze středu archiválií nebezpečí nehrozí, než jen z okolí, z dře
věných součástí síně. Nutno tedy stavětí bez dřeva, z cihel a železa.
Poprvé British Museum provedlo zásadu, že repositáře, schránky archi
válií odděleny jsou ohnivzdorně od ostatních místností a že jsou kon
struovány ze železa. Odtud se rozšířila po Německu, kde v posledních
letech postaveno mnoho archivů a bibliothek, a kde anglická reforma
dále se vyvíjí a zdokonaluje.
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Navrhovatelé Vídenské stavby měli poměrně hojný materiál srov
návací i příležitost přesvědčit! se na vlastní oči o výhodě podobných
zařízení.x) Ve Vídni jest nutno získati dostatečné místo pro archiválie
na dané, regulační čarou ohraničené ploše. Pracovní místnosti jsou tudíž
na nejnutnější omezeny, při tom vybývají však přec dva sály pro hosty,
jeden v prvním, druhý v druhém poschodí, i pro knihovnu, která tedy
nebude umístěna s archiváliemi, nýbrž při ruce.
Akta a listiny státního archivu vyžadují dnes sedm kilometru vý
stavní plochy; do této výše vzrostly za 150 let. Dlužno však pamatovat
i na přírůstky; ukládají se v archivu po určitém období registratury
ministerstva, vyslanectev a konsulátů. Vzhledem k těmto ohromným
požadavkům nebyla volba mezi známými druhy repositářů těžká.
System sálový^ nejstarší a již zastaralý, vyžaduje velkých prostor;
mimo to stojí archiválie při zdi, tedy trpí vlhkostí; ne náhle, za to však
trvale. Ku postavování a snášení fasciklů je třeba žebříků. System tento
lze spatřit v Goethové a Schillerově archivu ve Výmaru; to však jest
elegantní, stkvělý palác, šlo při něm o hlediska především aesthetická a
místem nebylo třeba šetřit. Při rozsáhlosti státního archivu nelze vůbec
naň pomýšleti. Pokud byla umístěna tak zv. filiálka (větší polovice archivu)
v nynějších místnostech dvorní bibliotheky, spotřebovala dvanácte vel
kých sálů.
System galleriový (v Magdeburku král. prus. stát, archiv, ve Frank
furtu měst, archiv) vyžaduje méně místa, avšak přece není racionální.
Gallerie stojí po stranách, dovolují dokonalé využití místa po stěnách,
ale uprostřed zůstává neupotřebený prostor. System magazínový konečně
není než důsledné rozšíření systému galleriového od stěn po celé šířce
a hloubce místnosti. Všude stojí gallerie, resp. stojany na fascikle, zá
bradlí gallerií odpadá, a půda gallerie jest rozšířena v podlahu celé
místnosti. Kol stojanů lze choditi, lze dokonale využiti celé prostory.
Podlaha se skládá z roštů umístěných nad sebou ve výšce 2'20 m až
2*5
m, lže tudíž vysáhnout na nejvyšší místo bez pomůcky. Tímto
systémem získává státní archiv v skladišti jedenáct kilometrů výstavní
plochy. Roštová podlaha umožňuje rozdělení prostoru v linii kolmé
na větší počet oddělení, než má budova poschodí. Státní archiv
bude mít tři poschodí, jako ostatní ministerstvo, avšak repositář jich
bude čítat jedenáct; při tom lze podržeti zevní architektonické rozdělení
souhlasné s ostatní budovou, dosti dobrého slohu z doby Marie Teresie.
Uvnitř skladiště, ve výši jednotlivých poschodí místností pracovních, na
hrazena vždy roštová podlaha cementovou. Tím je usnadněna kommunikace mezi pracovními místnostmi a sklady. Spojovací dvéře jsou železné.
Oddělení skladiště spojena jsou točitými schody a vytahováky pro akta.

*) Ředitel archivu, dvor, rada Winter a stavební rada při ministerstvu
zahranič, zálež, architekt Pokorný podnikli cestu po archivech a bibliothekách
v Drážďanech, Lipsku, Magdeburku, Výmaru, Frankfurtu a Normberku.
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Bezpečnost požárovou zvyšuje i sklo okenní, které má uprostřed
vrstvy zalitou jemnou kovovou síť; konečně ústřední topenia osvětlení
elektrické. Sklo se sítí má několik výhod: tlumí paprsky sluneční přímo
dopadající, které právě tak ničí písmo a papír, jako vlhkost; tím odpadá
celý systém záclon a žaluzií nepohodlných a nepraktických. Sklo s ko
vovou mříží se nerozbije, leč pod nárazem prudkým, a tu se neroztříští
celá tabule, nýbrž jen místo zasažené.
V nízkých odděleních bylo by větrání nedokonalé, kdyby nebylo
roštových podlah. Ústředním topením lze teplotu velké místnosti dobře
regulovati. V universitní bibliothece Lipské ohřívají vzduch v skladišti
na 6—8° R., což velice svědčí papíru a pergamenu. Ještě výhodnější
než vyhřátý vzduch jest vzduch smíšený s vodními parami. Nevysušuje
archiválií a dýchacího ústrojí.
System magazínový jest posud nejvýhodnější pro velké archivy.
Možnost požáru snižuje na míru nejmenší, jest v svrchované míře úsporný,
chrání trvanlivost archiválií nanejméně jako jiné systémy a konečně
ani přehlednému rozdělení archiválií nepřekáží.
Pro bezpečnost proti ohni navrhli a provedli jinde ještě více, a sice
proti požáru, který by vypukl: odstranitelné mříže (krajský arch,
v Normberku) a štolu vedoucí z hlavní síně do sklepa, kam by se
archiválie naházely. Cena mříže i štoly zdá se mi však yelmi proble
matickou. Pro tento případ stačí prostorný vchod přímo z ulice do pří
zemí skladiště, kudy i vůz projede. Tak bude zařízeno v stát, archivu.
System má jedinou vadu, a to jen při archivech velikých: nečiní lehkoú
vlastní archivní práci úřednickou z technických ohledů; v repositářích
nelze pracovat a při registrování a rovnání často třeba míti celou řadu
fasciklů po ruce. Tomu odpomůže jediné větší počet pomocných slu
žebných sil. Za to má všechny výhody pro hosty archivu. Mohou mít
úplný klid k práci. Jest třeba dobrých nervů k intensivnímu studiu
v archivech hojně navštěvovaných, kde pracují hosté společně s úředníky.
Doplněním a nemálo důležitou novotou jest zařízení atelieru foto
grafického a galvanoplastického. Sklenník a temné komory, síň pro vy
volávání positivů, síň pro sádrové a galvanoplastické odlitky budou ve
střeše nad pracovními místnostmi a zase ohnivzdornou zdí od střechy
skladiště odděleny. Státní archiv Drážďanský si na tomto poli dobyl již
dobrého jména. Priorita mu náleží. Perspektiva, která se státnímu archivu
otvírá, není tím zkrácena. V budoucnosti připadne fotografii a mecha
nické reprodukci velká role i ve vědeckých publikacích i v používání
archivů. Bohatý archiv, opatřený výbornými stroji, může se snadno státi
střediskem publikací palaeografických a sfragistických.
Stavební náklad půl millionu zlatých kryje t. zv. rozširovací fond
městský. Vznikl, jak známo, koupí hradeb a valů městských, které si
netroufala městská rada získati za 300.000 zl. od vojenského aeráru.
Správu jeho má ministerstvo vnitra, a z něho postavena od r. 1873
universita, radnice, ohromná dvorní musea, z něho se staví nový dvorní
č. č. h. ví.
-
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hrad. Tentokráte poslouží produkt minulých věků k záchraně a ucho
vání památek zase věků minulých.
Václav Kratochvil.

2. Fotografování palimpsestů. Zmínili jsme se již v posledním
čísle předešlého ročníku, jak starší písmo palimpsestů fotografováním
může býti rozluštěno. Ježto pak v protokolle Drážďanské archivářské
konference, vydaném nyní v tisku, o methodě Pringsheinové obšírnější
návod jest podán, než se stalo při konferenci samé, neváháme trcsť
jeho pro naše kruhy tu vypsati. Palimpsestů zhotoví se dva negativy
A a B, přesně geometricky shodné, ale v podání obou písem velmi
rozdílné. V prvním ohledu jest třeba, aby i komora i fotografovaný
předmět na témže nehybném stojanu nepohnutelně připevněny byly
a aby deska do kasety a tato zase do komory u obojího fotografování
v tutéž polohu přišla. Užilo-li se při zhotovování negativu A žlutého
skla, třeba u B je bezbarevnou sklennou deskou stejné tlouštky nahraditi.
Aby obojí písmo nestejně intensivně vyšlo, aby A starší písmo co nej
slaběji, novější jasně, B obojí písmo co možná stejně podalo, zhotoví se
negativ A na desce eosinové (od Schleussnera) skrze žluté sklo, exponuje
se dlouho a vyvine mdle. Negativ B zhotoví se skrze sklo bezbarevné
na obyčejné bromostříbrnatogelatinové desce, exponuje se dobře a se
značným přidáním bromkali tvrdě se vyvine. Od negativu B udělá se
hodné krátkým exponováním v rámu a co nejtvrdším vyvinutím dia
positiv B'. Na to se pomocí lupy negativ A a diapositiv B' tak na sebe
položí, aby se citlivé vrstvy sebe dotýkaly a korrespondující části obou
obrazů se přesně kryly, a sevrou se do rámu. Díváme-li se skrze tyto
na sebe položené desky proti světlu, uvidíme toliko starší písmo na
světlejším pozadí. Neboť je-li
u negativu A pozadí tmavé, starší písmo tmavé a mladší písmo světlé,
u diapositivu B'
>
světlé,
»
> tmavé
>
» tmavé,
bude průměr obou pozadí tmavosv., st. písmo tmavé a mladší písmo světlotmavé a, ježto barva tmavosvětlá a světlotmavá hnedle jsou stejné, neliší
se mladší písmo od pozadí a vystoupí toliko starší písmo tmavě na méně
tmavém pozadí. Od obou na sobě ležících desek může se potom k dal
šímu kopírování negativ C udělati, jenž toliko starší písmo ukazuje. Ale
ježto obě desky A a B' neleží v úplně stejné ploše a ježto se tedy jen
při kolmo vpadajícím světle dokonale kryjí, musí se při zhotovení ne
gativu C k tomu hleděti, aby se nalézal objekt v dostatečné vzdálenosti
od objektivu.
Je na bíledni, že tímto způsobem přečteme nejen písmo téměř
nečitelné, nýbrž odkryjeme i četná falsa a vše bez poškození originálů. r)
Frant. Mareš.
*) Kdo by se o tom obšírněji poučiti chtěl, tomu odporučujeme Ver
handlungen der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin 1894 (13. roč.) p. 58—60
a Jahrbuch der Hamburger wissenschaftlichen Anstalten XV.
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Jana Amosa Komenského na spis proti Jednotě bratrské od Sam,
Martinia z Dražova Ohlášení. Připojen spis Samuele Martinia z Dražova: Třicet pět důvodů v, pro které všichni evang, Cechové za jedno
bjti povinni jsou. Vydal a úvodem opatřil Dr. Jos. Müller, Praha 1898.
ve Spisech Jana Amosa Komenského č. 3. vyd. Českou Akademií pro
vědy, slovesnost a umění. Str. XXXI., 216.
Vydáním Komenského spisu shora uvedeného zjednal si prof. Müller
novou zásluhu o prohloubení vědomostí našich o dějinách Jednoty bratrské.
Kdo se poněkud vpravil do studia pramenů historie bratrské, sezná právě
ze spisu tohoto, jakým znalcem dějin Jednoty byl Komenský. Spis jeho
obsahuje množství materiálu jednak známého, jednak však úplně nezná
mého. Komenský velmi jasně přehlíží jednotlivé fáse rozvoje své Jednoty,
a i tam, kde *svým* okem na ně pohlíží, jsou názory jeho pozoruhodný.
Historik mnoho najde tu o jednání, jež se vedlo mezi českými utrakvisty
a bratřími r. 1575 a 1609. Tomuto jednání z r. 1609 jest Komenský
velice blízko, a tudíž to, co o něm a dalších následcích jeho píše, jsou
vlastně jeho paměti, tedy prvotný pramen historický. Vydavatel opatřil
oba spisy, jak Martiniův, tak Komenského pěknými poznámkami, z nichž
patrna jeho veliká sečtlost a znalost předmětu. Vydání svému předeslal
pěkný úvod, v němž líčí vnější průběh sporu mezi Komenským a Martiniem, vysvětluje vznik jeho jednak z poměrů, v jakých žili exulanti
čeští v Perně a Lešně, ale zachází v dalších odstavcích až k vysvětlení
principiálního rozporu mezi oběma stranami. Jest tu mnoho trefného, na
hlubokém studiu založeného. Úvahy Müllerovy však mohou se státi před
mětem sporu, neboť dosavadní literatura ještě nestačí k vysvětlení po
měru bratří k lutheránům a k přívržencům reformace švýcarské. Prof.
Müller již v tomto malém pojednání sáhl k rukopisům, a bez studia
literatury rukopisné nebude lze se obejiti. Z jednotlivostí nesouhlasil
bych s výrazem >programm Blahoslavův« v tom smyslu, jak se rozumí
>programmu Augustovu«, ježto Blahoslav není jeho původcem — byl
to programm vlastně Krajířův; programm ten vyskytl se sám přiro
zeným během okolností; jiný nebyl možný. Velmi sporná mohla by býti
otázka, byla-li Jednota *cirkvi laiků*. Mám za to, že tu názory bratrské
a ovšem i názory jiných o jejich církvi velice se kolísaly, kdežto církevní
prakse Jednoty spíše odporuje než nasvědčuje tomuto názoru.
J. Bidlo.
Niederle L., Starověké zprávy o zeměpisu východní Evropy se
zřetelem na země slovanské. (Descriptio Europae regionům quae ad
orientem spectant veterum scriptorum locis illustrata). Rozpravy Č. Aka
demie. Ročník VIII. č. 1. Třída I. Praha 1899.
4*
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R. 1795 vydal K. Männert 4. díl své všeobecné geografie starověké
pod titulem »Der Norden der Erde von der Weichsel bis nach China«,
a svazek tento vyšel znovu o sobě později r. 1830. O něco později
vydal F. Ukert 2. část III. dílu své geografie starověké pod speciálním
titulem >Skythienu (Výmar 1846), a A. Forbiger ve svou příruční knihu
zeměpisnou vložil stať stručnou, ale bohatou na citáty (III. p. 1112 nsl).
To jsou jediné práce, které přinášely obšírnější popis starověkého země
pisu východní Evropy na základě všech starověkých pramenů. Od té
doby za celých posledních 50 let nevyšlo úhrnné zpracování. Co po
dáno, jsou buď stručné přehledy, v nichž je viděti, že vědomosti jinak
znamenitých badatelů jsou v tom bodu nevalné, nebo to jsou ovšem
mnohé monografické popisy, nejvíce výklady zpráv Herodotových. Kniha
hrab. Dzieduszyckého »Wiadomošci starožytnych o geogr. ziem polskich«
(Krakov 1887) je rázu zcela jiného. Bylo proto samo sebou vděčným
úkolem, po takové přestávce a po tolika speciálních studiích shrnouti
znovu všechno, co starověk věděl o geografických poměrech východní
Evropy. Spisovatel, použiv veškeré příslušné literatury, předvádí obraz
celkový v 6 kapitolách. V úvodu podává historický vývoj vědomostí
starých, spolu s vymezením pojmu Skythie a Sarmatie starověké, a hlavní
příslušnou literaturu. V kap. následující líčí stručně povahu kraje, v kap.
3. detaily obou břehů mořských, mezi nimiž se rozkládá Skythie — Sar
matie, v kap. 4. poměry hydrografické ve vnitrozemí, to, co staří znali
o jezerech a řekách pontských i baltických, v kap. 5. poměry orografické a v 6. osady starověké v Skythii, o nichž jsou zachovány zprávy
nebo aspoň jména.
Sluší však podotknouti, že kniha není jen úryvkem povšechných
vědomostí geografických starého světa, nýbrž zároveň a hlavně před
běžnou studií počátků historie národa slovanského. Tento její ráz a účel
je též přímo v předmluvě vyznačen. Stará sídla Slovanů spadají z nej
větší části do objemu staré Skythie — Sarmatie, — a přirozeně vědo
mosti starých o této zemi jsou z velké části i prvé vědomosti o territoriu starých Slovanů; že pak pro nás poznání těchto vědomostí je
jedním ze základů pro pochopení nejstarších dějin slovanských, je na
bíledni. Tím se také vysvětluje, že spisovatel na místech, kde se zprávy
zeměpisné těsně pojí s jednotlivými záhadnými otázkami historie, už
v této knize obšírněji na né reagoval. Srv. na př. zprávy o existenci
Slovanů u Baltu v době Pytheově a Ptolemaiově anebo zprávy o Gelonu
v zemi Budínů.
L. N
Deutsche Lieder auf den Winterkönig, herausgegeben von Dr. Rudolf
Wolkan. (Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen, 8. Band)
Prag. 1898.
Theobald Hock, Schönes Blumenfeld. Abdruck der Ausgabe von
1601. Herausg. von Max Koch. (Neudrucke deutscher Literaturwerke
des XVI. und XVII. Jahrhunderts Nro 157 —159) Halle. 1899.
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Oba tyto novotisky souvisí více méně těsně s historií odporu
českých stavu. Jasno jest to při díle prvním, publikaci společnosti pro
pěstování německé vědy a umění v ('echách, obsahující výbor písní
složených na zimního krále. Mezi historickými písněmi války třicetileté
zaujímají písně o Fridrichovi Falckém místo první, jak ujišťuje vydavatel
a jak poznáváme z bibliografie, která, obsahujíc také básně jinojazyčné,
čítá 202 čísla z roků 1618— 1632, z nichž 63 je v knize otištěno.
Dostáváme tím úplný celkem obraz veřejného mínění německého o po
vstání českém, o přemrštěných nadějích, kterými bylo uvítáno, o velkém
sklamání, o jásotu odpůrců a o posměchu, provázejícím zimního krále
do vyhnanství. Písně ty representují všechny druhy písně historické,
prosté vypravování, výklad obrazů, allegorie, parodie, dialogy, chronogramy, akrosticha ba i rébusy. Neslouží celkem píseň v této době již
k tomu, aby roznesla zvěst o událostech politických ; jsouc nahražena
prosaickými relacemi, odpovídá spíše úvodníkům našich novin nebo nej
častěji listům humoristickým. Odtud menší jejich cena historická, co se
událostí samých týče, kdežto pro poznání hnutí politických jsou tím
cennější. Ze zajímavého úvodu Wolkanova uvádím zvláště jeho pozorování
stran původu písní: je překvapující, jak písně o českých záležitostech
nezjevují se jen v Čechách a v Německu, nejen česky, německy a la
tinsky, ale též a to velmi četně v Nizozemsku, ba i ve Francii a Itálii,
a jak písně se šíří nápadně rychle. Tak v témž r. 1631 píseň posměšná
vyškytá se s texty ve všech těchto uvedených jazycích: právem asi
vykládá Wolkan tento zjev tím, že nebyly výronem všeobecného mínění,
nýbrž že je měly říditi ve prospěch vítězné strany; a z velkého ná
kladu, kterého strana nelitovala — písně tištěny částečně skvostně
s drahocennými často mědirytinami — souditi lze na obtíž, kterou měla.
S tohoto hlediska je velmi zajímavý výsledek bádání Wolkanova, že
písně příznivé zimnímu králi téměř všechny v Cechách vznikly a zde
byly tištěny, kdežto písně proti němu, mimo dvě v Praze tištěné, po
cházejí z Bavorska, Rakouska z ostatního Německa a Nizozemska, což
je zajisté významno.
Výbor Wolkanův přináší především >dvě české písně zněmčené«,
z nichž první je Šimona Lomnického Sedlské vítání, originál druhé
nebylo lze nalézti, jiných písní českých uvedeno několik v bibliografii.
Mimo podobiznu Fridricha Falckého reprodukovány na 7 světlotiscích
rytiny při písních, jako Abriss des böhmischen Löwens (český lev raněný,
jak se z trní vyprostí a od lékaře Fridricha byv vyhojen, následuje ho
pak věrně), Confirmirter Winter und Sommer-Löw (Fridrich jako lev
rýnský), což upomíná na jméno zimního krále dávané mu nejprvé od
přívrženců, protože vláda jeho počala v zimě — a jiné obrazy allegorické. Různé paskvily tvoří souvislou literaturu, jeden dovolává se
druhého, odpovídá na nepřátelské, paroduje jejich tituly, je zdánlivým
pokračováním jich. Pro historii českého povstání nebude lze nedbati
materiálu zde otištěného anebo zaznamenaného.
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Spadá-li většina písní sbírky Wolkanovy v dobu po bitvě bělo
horské, uvádí nás publikace Kochova do příprav a předzvěstí velkého
hnutí. Jsou to básně Theobalda Hocka, prvního renesančního básníka
německého, prvního, který psal německé verše pro vznešené a učené,
troufaje si zápasiti s Vlachy a Francouzy, téhož Hocka, který i českým
historikům je dobře znám, ovšem ne jako básník. Máť Hock prazvláštní
osud u potomstva: dvě stránky jeho života projednány, jedna v literární
historii německé, druhá v historii české, aniž jedna o druhé věděla.
A přece by se v obou byl úsudek o Hockovi měnil, kdyby jeho činnost
na poli druhém byla bývala známa, němečtí historikové literární nebyli
by brali mravná naučení v jeho básních za bernou minci a za příspěvek
k jeho karakteristice, a čeští historikové byli by měli mírnější slova pro
drzost tohoto služebníka dvorního, vědouce, že byl mužem skutečně
učeností a básnickým nadáním vysoce vynikajícím.
Koch sám ještě v historii německé literatury {Vogt-Koch 1897)
praví: »Von Hocks Persönlichkeit wissen wir nicht viel mehr, als dass
er Grund gehabt haben muss, sich über seine üblen Erfahrungen im
Liebeswerben und Hofleben zu beklagen.« Naproti tomu nové vydání ob
sahuje nástin životopisný na 32 stranách, oba proudy vědomostí o Hockovi
zde konečně splynuly. Patří asi část zásluhy o to p. archiváři Marešovi,
který mne, pátrajícího po stopách Hockových, upozornil na dotyčnou
historickou literaturu českou (srv. A. Rybička v CČM. sv. 55. a Sedláček
Hrady a zámky III., 246—251).
Za takových okolností je však nanejvýše nespravedlivo, praví-li
Koch (str. XIII.) jaksi káravě: »Hocks dichterische Thätigkeit wird
freilich von seinen beiden czechischen Biographen nicht mit einem
Worte erwähnt,« jako by se to stalo úmyslně, a za to zcela pomíjí
neomluvitelné počínání Wolkanovo, který ve své historii německé lite
ratury v Cechách o Hockovi jen reprodukuje staré zprávy, ač přece
mohl a měl věděti, kde se informovat! o rožmberském úředníku!
Škoda, že Hockova sbírka »Schönes Blumenfeld auf jetzigen allge
meinen ganz betrübten Stand atd. atd.« vyšla již r. 1601, kdy básník
jistě teprve zcela krátký čas byl ve službách Petra Voka z Rožmberka,
a že není tedy možná, z narážek v ní souditi o poměrech na dvore
rožmberském; jisto je, že už na titulu jejím se podpisuje »Bermergisschen
(t. j. Rosembergischen) Secretarien«. Přešel do této služby z kanceláře
císařské v Praze, slouživ už před tím Kristiánu Anhaltskému, jemuž
i později stále konal služby politické a osobní.
Od r. 1602—1610 pozorujeme snahy Hockovy, aby byl uznán za
šlechtice a dosáhl českého inkolátu; zdá se nepochybno, že k tomu
účelu dopustil se se svým bratrancem Hanušem H. falšování listiny
Karla V. (Koch považuje to za nerozhodnuté), zločinu, na který ovšem
nelze přiložiti mravního měřítka doby jiné než jeho vlastní. Byl to jediný
prostředek, kterým mohl dojiti cíle svého, nabýti totiž v Cechách
majetku pozemkového, což cizinci nebylo možná. Hned r. 1610 koupil
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pak Hock se svým bratrem a bratrancem od Petra Voka statek Žumberský za 1000 kop — byl to asi vlastné dar, zasloužený tajnými
politickými službami, vyjednáváním s Anhaltem a jinými knížaty prote
stantskými.
Dva dopisy ve Vídni zachované, které Koch otiskuje, ukazují Hocka
činným též pro knihovnu rožmberskou — ve Vratislavi nalezeno objemné
latinské dílo Hockovo, »Commonitorium« proti spisům Roberta Bellarmina
tištěné r. 1606. Hock později připisoval si zásluhy o zamezení vpádu
pasovských, a rozhodně byl jednatelem politickým a stranníkem dosti
důležitým, aby na se uvalil nenávist katolické strany v svrchované
míře ; sám Petr Vok, jak vysvítá z dopisů bratru Hockovu psaných,
to cítil a snažil se chrániti Hocka před zodpovědností za kroky na jeho
rozkaz podniknuté. Učinil tak v závěti své, kterou Theobalda Hocka
vřele odporučuje stavům českým, v oné závěti, která, když r. 1615
katolická strana opanovala, stala se Hockovi tak osudnou. Byla totiž
vznesena na něho žaloba, že závěť posledního Rožmberka zfalšoval,
žaloba, kterou prof. Sedláček prostě považoval za úplně pravdivou,
kdežto Koch se kloní k tomu, dáti za pravdu Hockovi, jehož spis
obhajovací nalezl v knihovně Vratislavské. Nepředpojatému pozorovateli
jeví se skutečně celý proces pří politickou, »každým případem ukazuje
na podřízeném jednotlivém případě rozhořčené vlnění nábožensko-politických protiv, ke konci vlády Matyášovy Čechy rozrývajících«.
Půdu odpůrcům připravoval ovšem spor Hockův s bídáckým.
bratrancem jeho Hanušem Hockem, s nímž od r. 1611 se soudil o statek
Žumberský, a který pronesl už r. 1612 ono nařknutí a r. 1617 přímo
vznesl žalobu, zároveň co arcibiskup Pražský žaloval Hocka pro odpor
kladený ve smyslu majestátu inkvisitorním úmyslům opata Vyšněbrodského; Hock byl uvězněn a vyslýchán arcibiskupským sekretářem Ponzonem a sice na mučidlech; žaloba týkala se nejen závěti nýbrž i falšování
diplomu šlechtického i korrespondence s Anhaltem, ke které se ovšem
přiznal, prohlásil však Voka za oprávněna k ní a sebe za pouhého vy
konavatele rozkazů. — Přece dne 23. března 1618 byl odsouzen
k smrti, hlavně, aby závěť mohla býti zrušena, ale než rozsudek byl vy
konán, udála se pražská defenestrace, po které Hock mohl s klidem
čekati, až bude osvobozen, ač nemohl jako královský vězeň býti ihned
propuštěn. Trvalo ještě rok, než věc byla ukončena, pak prý — ani
Rybička ani Koch necitují pramene — stal se Hock ve službách stavů
českých velitelem pluku, a o jeho dalších osudech nevíme ; statek jeho
propadl po bitvě na Bílé Hoře konfiskaci.
Hock ve službách Vokových nezapomněl ani na zájem Anhaltův
a tím méně na svůj, ale sloužil vždy straně jen jediné, a tím se ke
svému velkému prospěchu liší od mnohých jiných dobrodruhů doby
své. Zločinu však, z něhož byl obžalován, asi bezpečně nespáchal, a je-li
dokonce pravda, že druhé vlasti své v nejtěžší době sloužil statkem
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i krví, ba padl snad za její svobodu, tu véru uznáme, že Hockověpaměti bylo ještě více křivděno než jemu samému.
Básně Hockovy samy nemají zjevných narážek na věci české,
jednou je jmenována Vltava (str. 126), a ve své rýmovačce »Von
Ursprung der deutschen Sprach < přidal k udáním svého pramene
(Aventina), že po zmatení jazyků Tuitschon (Tuisko) si podržel dva,
německý a slovanský (windisch), tento dodatek :
Daher auch noch der Kaiser hoch,
Carl der vierdt, verordnet doch
In seiner golden Bull, dass auch
Nach solchem Brauch
Ein jeder Fürst soll künnen
Die beide Sprach ....
Úsudek na str. XLII. citovaný není od Rybičky, nýbrž od referenta,,
a je to omyl nápadný, ježto K. mimo výtah můj měl též úplný překlad
článků Rybičkových a Sedláčkových.
Arnošt Kraus.

Die deutsche Karl-Ferdinandsuniversität in Prag unter der Re
gierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I. — Prag. J. G. Calve
(Jos. Koch) 1899. — 492 str. 4°.
Německá universita v Praze vydala tento spis na oslavu panov
nického jubilea; vyšel však teprv uprostřed r. 1899. Zajímá nás již
proto, že tu máme dějiny také naší české university od r. 1848—1882,
* neb obě Pražské university souvisí s touto starou nerozdělenou univer
sitou. Toho kniha sama nikterak nepopírá, leda že titul, který mluví o ně
mecké již od r. 1848, není správný.
První oddělení knihy obsahuje příspěvky k dějinám university,
opravdu jen příspěvky, ale namnoze dosti zajímavé. První jedná o uni
versitě roku 1848, t. j. o tom, jaké změny v jejím zřízení a složení
přinesl tento rok. Jak snadno rok 1848 rozřešil otázku rovnoprávnosti
národní! Petice studentská žádala za rovnoprávnost všech vyznání ná
boženských a za přednášky v obou jazycích zemských. Akademický
senát se k ní přidal (16. března), a již dne 31. března 1848 vynesením
ministerským dána odpověď, jež zněla: přednášet! se smí česky i německy
— a v každé jiné řeči . . . R. 1882 při rozdělení university stanoveno,
že se na české universitě smí přednášeti jen česky, na německé jen
německy. Tomu, co leží v té příčině mezi r. 1848 a 1882, věnován
zvláštní příspěvek (Änderungen in der Unterrichtssprache der Univer
sität). A tu právě vidíme, že universita před r. 1882 nebyla německá,
nýbrž utrakvistická. Tento přehled, hledící zpátky, připomíná, že uni
versita byla kdysi latinská; za Marie Teresie připuštěny některé před
nášky německé, za Josefa II. universita poněmčována, když místo latiny
zaváděna němčina jako »eigentliche Landes- und Muttersprache!, jako
»Nationalidiom« rakouského státu. A přece také popelce popřán od
r. 1784 kouteček, v pastorálce a babictví. Rok 1791 přinesl kathedru
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české řeči a literatury. Na medicínské fakultě poněmčení bylo prove
deno za Josefa jen částečně, a tak se stalo, že potom až do r. 1848
(dnes si to nesnadno lze představit!) latinsky přednášeny byly patho
logic, anatomie atd.
Zmíněné rozhodnutí ministerské ze dne 31. března 1848 zůstalo
v platnosti i po r. 1848. Universita byla dvojjazyčná (vlastně všejazyčná);
fakticky ovšem měla převahu němčina. Je však zajímavo, že, jak se tu
vypočítává, mezi 1848 -1866 vyskytly se české přednášky o paedagogice a katechetice, o církevních dějinách a dogmatice; o soudním řízení,
přirozeném právu, občanském zákonníku, národním hospodářství, stati
stice, trestním právu, civilním a obchodním právu a filosofii práva;
o speciální pathologii, fysiologii, psychiatrii, diaetelice, medicínské fysice,
porodnictví a soudní medicíně; o srovnávací grammatice jazyků slovan
ských, o jazycích a literaturách českých a polských, o staroslovanském
jazyku a literatuře, o české archaeologii, o dějinách umění a aesthetice
o praktické filosofii a psychologii, o dějinách rakouských, o klassické
filologii, zeměpisu. Převaha němčiny se jevila však nejen ve větším počtu
německých přednášek, nýbrž i v tom, že zkoušky byly německé, a že,
když žádáno za připuštění češtiny při rigorosech právnických, ministerstvo
r. 1861 žádost zamítlo.
Jestliže se r. 1866 na sněmě začíná zápas o rovnoprávnost, je pa
trno, že tu neběželo o princip — leda co se týče zkoušek. Návrh
hr. Lva Thuna většinou sněmu přijatý, (je zajímavo tyto věci dnes polozapomenuté si zase připamatovati) žádati vládu, aby prohlásila, že kaž
dému profesoru, vyjímaje předměty, u kterých ještě se zůstávalo při
latině, je volno přcdnášeti německy nebo česky, byl vlastně jakési —
superfluum, quod non nocebat. Druhá část návrhu, aby se podle možnosti
a potřeby vláda starala o české i německé přednášky, ukazuje, že
upravení jazykové otázky se pokládalo za věc exekutivy. Ani minorita
tomu neodporovala zásadně, žádajíc však, aby dříve slyšán byl akade
mický senát.
Kniha, dokládajíc se Lemayerovým spisem >Die Verwaltung der
osterr. Hochschulen 1868 — 1877«, tvrdí, že se vláda v nejbližších letech
skutečně starala o rovnoprávnost, ovšem (a to je dotčený citát) >soweit
hieíur ein wirklich berechtigtes Bedůrfniss vorlag.« My víme, že se věci
měly jináč, že se vláda těch let (episoda ministeria Hohenwarthova trvala
krátko, a mnoho se v ní nestalo) druhou částí Thunova návrhu neřídila,
sice by bylo — snad (nechci to tvrditi na jisto) — k rozdělení uni
versity později nedošlo. Neřídila se jí ostatek ani vláda Taaffova, sice
by se nebyla stala nejprve každá nová kathedra s českou vyučovací
řečí a potom universitní otázka vůbec předmětem zcela jiných kalkulací,
totiž toho druhu, pro které se rakouskému parlamentu dostalo oné ne
pěkné přezdívky vlašské . . .
Podle knihy, o které referujeme, ozvala se žádost, aby byly v Praze
zřízeny university dvě, hned r. 1866, a sice na straně německé; vy
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slovili ji na sněmě Herbst a Hasner. Na české straně se v podstatě
trvalo při resoluci sněmu z r. 1866, avšak ne bezvýminečně. R. 1872
v petici města Prahy žádá se za provedení rovnoprávnosti třebas roz
dělením; a v tom smyslu se vyslovil na říšské radě r. 1880 prof. Tilšer,
Kniha to vše připomíná, ale potom rychle spěje ke konci, k zákonu
z r. 1882, který, jak známo, ideální kontinuitu české university se starou
zachránil, ale německé ponechal skoro celý bohatý inventář (zvláště
ústavy) společné matky. Máme v paměti, proč k takovému zákonu přišlo,
ale po zkušenosti dlouholeté nemůžeme než litovati, že k němu přišlo,
t. j. že se zákon lépe o českou universitu nepostaral. Ve světě není
university tak velké, která by, co se týče místnosti a ústavů, byla tak
nedostatečně opatřena, jako je ještě dnes naše universita.
Jubilejní kniha na tomto místě o rozřešení jazykové otázky rozdě
lením university vypravuje bez kritiky. Jakousi kritiku našli bychom však
již dříve v příspěvku o reformách 1848 —1898. Zde se totiž připomíná,
že podle návrhu většiny panské sněmovny a jejího zpravodaje Ungra
mělo německé universitě zůstati všechno, i kontinuita se starou, tak že
by se byla zřídila universita česká jako úplně nová. Avšak kniha sama
pokládá to, co přinesl zákon, přece za moudřejší. — Poslední příspěvek
je věnován bouřlivým dnům v prosinci 1897 a tomu, co se potom na
německé universitě dálo.
Druhé oddělení přináší statistiku university, co se týče frekvence,
nadací a p. Ostatek knihy od 57. str. začínaje je věnován jednotlivým
fakultám. Jsou nebo vlastně měly by to býti vnitřní dějiny university
či vlastně universit, staré do r. 1882 a německé od r. 1882. Zde se
spojili — vyjímaje fakultu theologickou — četní spolupracovníci (nynější
držitelé příslušných katheder), a tak vznikla práce velice nestejná, po
dobně jako při jubilejním spise České Akademie. Nejjednotnější práce
je tam, kde byl jeden spisovatel (prof. Schindler), totiž při theologické
fakultě; zde však nejvíce vystupuje panegyrický ton, jenž snadno se do
stavuje při podobných spisech; nejvíce se od souvislých dějin odchyluje
část jednající o fakultě filosofické.
Jak nestejně pracováno, ukázati lze příklady. Tak o celé Dastichově činnosti literární nic více nepřipomenuto, nežli že napsal několik
článků pro >Zeitschrift fur exakte Philosophie«, kdežto při prof. Jiřím
Pražákovi na právnické fakultě se připomíná i jeho literární činnost po
rozdělení university. Ale také u německých professorů a docentů plno
podobných rozdílů; někde najdeme jen jméno, jinde celou biografii,
někde se o literární činnosti úplně mlčí, jinde najdeme bibliografii, jinde
ještě více, ocenění prací; někdy se nynější professor chválí sám (Weinek);
z pravidla se uvádějí čeští professoři a docenti, kteří náleželi k staré
universitě, proti pravidlu tomu tu nenajdeme ani Lad. Čelakovského, ani
A. Friče (při filosofické fakultě), ani Vejdovského, ani Jana Palackého,
ani M. Hattalu, ani Josefa Krále, dokonce ani Jana Gebauera; česko-slo
vanská filologie vůbec chybí. Proti tomu při medicínské fakultě najdeme
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pěkné a zasloužené ocenění významu Jana Purkyně v dobé jeho Vrati
slavské atd. Nemýlím-li se, je oddělení věnované medicínské fakultě
nejbohatší a nejlepší část celého díla. Již z toho patrno, že kniha ne
přináší vlastně úplných dějin staré university 1848 —1882, nýbrž jen
příspěvky k ní, a to nestejné ceny.
Jar. Goll.

Gnirs Anton, Das östliche Germanien und seine Verkehrswege in
der Darstellung des Ptolemaeus. Mit einer Karte. (Prager Studien, Heft 4.)
Prag. 1898.
Práce v celku střízlivě psaná. Spisovatel rekonstruuje na mappě Ptole
maiově to, co jediné je možné a užitečné, relativní vzájemnou polohu
uvedených osad, pátraje po liniích cest je spojujících — slovem rekon
struuje itinerarie pramenů, z nichž svoje tabelly vypisoval Ptolemaios nebo
jeho předchůdce. — Nicméně se nedovede úplně emancipovati z obvyklé
dosud domněnky, že se pomocí různých korrektur a redukcí může po
užívat! i přesných na oko Ptolemaiových údajů mathematických (str. 13
násl.). To jest omyl, o němž se snadno přesvědčí každý, kdo si dá práci,
aby vnikl v mathematický zeměpis Ptolemaiův. To ovšem vyžaduje
mnoho práce, ale jediné tak možno Ptolemaia vykládat a posuzovat. To
je také slabá stránka téměř všech dosavadních pokusů u nás.
Positivní výsledky práce Gnirsovy uloženy jsou na str. 20 a násl.
Jest to stanovení hlavních cest vedoucích od Dunaje východní Germanií
k severu Upozorňuji zvláště: 1. na cestu vedoucí z Kelamantie na Du
naji (Komárno) údolím Váhu a Vláry do Moravy a odtud přes Asanku
a Karrhodunum k Arsoniu na Odře a dále přes Kalisii (kdesi u Opolí),
Setidavu (Konin ?), Askankalis (přechod přes Brahu u Bromberga) a Skurgon
na předělu Brahy a Stĺpy k Rugiu při ústí Stlpy (str. 23—27); 2. cesta
vedla z Karnuntu do Moravy a pojila se zde přes Eburodunum, Eburum
a Felikii s cestou předešlou u Karrhoduna (str. 28). To byly hlavní dvě
cesty obchodu se severním jantarem. Vedle nich vycházela z ArelapyUsbia na Dunaji (u ústí Travný) obchodní cesta solní z Hallštatských
šalin a šla přes Abilunon, Furgisatis a Koridorgis, poříčím Vltavy do
střední Moravy k Felikii na řece Moravě (str. 30—32). Jiná opět dráha
šla z Usbia přes Meliodunon, Strevintu, Kasurgis (obě místa posléze
jmenovaná spadají do Cech, druhé k Budějovicům, prvé jižněji do údolí
Malče) a odtud dvojím směrem, jednak přes Nomisterion a Lupfurdon,
podél toku Labe dále k severu, jednak přes Hegetmatii, Stragonu, Lugidunon k Marionidě nebo Lakiburgiu na Baltu. Hegetmatia, Stragona,
Lugidunum spadají ještě do severních Čech, rovněž Budorigon (Náchod)
na odbočce této cesty ke Kalisii (str. 34 — 38). Nomisterion v záp.
Čechách spojovala s Dunajem cesta, na níž bylo na záp. hranicích Čech
mezi jinými i Marobudum (str. 39—41).
To jsou výsledky, jež pro nás a naše kraje mají zájem. Ostatní
dráhy v Germanii stopované pomíjím. Nemohu říci, že bych souhlasil
ve všem s lokalisací uvedených drah, ale bližší výklad o tom zavedl by
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nás příliš daleko. Jasna, a sice vždy jen relativního jasna ve spoustě
údajů Ptolemaiových sem hledících lze nabýti jen dlouhou a velmi po
drobnou analysí. Autor tak daleko nedošel, ale bez výsledků tato
práce není.
L. N.
Ausgewählte Urkunden zur deutschen Verfassungsgeschichte
seit 1806. Zum Handgebrauch für Historiker und Juristen heraus*
gegeben von Dr. Wilh. Altmann. Berlin 1898. 2. díly.
Altmann na poli, jemuž náleží kniha právě jmenovaná, není no
váčkem. Již dříve spolu s E. Bernheimem nebo sám vydal některé
sbírky, při nichž se vesměs chválila jich spolehlivost a praktičnost. Při
pomínám > Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte Deutsch
lands im Mittelalter«, které se r. 1895 dočkaly druhého vydání, dále
»Ausgewählte Urkunden zu brandeburgisch-preussischen Verfassungs- und
Verwaltungsgeschichte« (1897) a »Ausgewählte Urkunden zur äusserdeutschen Verfassungsgeschichte seit 1776« (1897.) K sbírkám před
cházejícím druží se sbírka nahoře jmenovaná. Na dva díly rozdělil ji
autor, a rok 1867 (poslední listina prvního svazku je »Prager Frieden
zwischen Preussen und Österreich 1866 Aug. 23«) stal se přirozeně
hranicí. Poslední listina dílu druhého a tedy celé sbírky pochází z 10.
dubna 1898, »Gesetz betr. die deutsche Flotte.« Pro dějiny ra
kouské významu většího jest díl první, o době, v které vedl se boj
o předáctví v Německu mezi Rakouskem a Pruskem. Celá sbírka obsa
huje celkem 80 (21 ~ 59) čísel, vybraných se znalostí doby a řádně
vydaných. Vydavatel pořídil otisk listin jednak podle originálů, jednak
podle spolehlivých otisků a ke každému číslu připojil bibliografické údajer
ne-li v úplnosti, tož aspoň nejdůležitější. Listin Pruska se týkajících v této
sbírce Altmannově ovšem nenalezneme, a pochopíme to hned, vzpomeneme-li si, že vydavatel Prusku věnoval zvláštní sbírku, Z maličkostí
bych vytkl jako pochybené: vynechání podpisu při některých listinách..
Zd. V. Tobolka.

Acta Borussici 1892 sl. — Gust. Schmöller, Umrisse und Unter
suchungen. Leipzig 1898.
Acta Bomssica (srv. ČČH. II. str. 195), jež vydává Berlínská
akademie, a jichž obsah naznačuje druhý titul, »Denkmäler der Preussischen
Staatsverwaltung im 18. Jahrh.«, rozdělena jsou ve 2 části. Jedna část, ob
sahu všeobecného, zahájena byla r. 1894 prvním silným (843 str.) svazkem,,
»Behördenorganisation und die allgemeine Staatsverwaltung Preussens im
18. Jahrh. I. 1701—1714. Bearbeitet von G. Schmöller und O. Hintze.«
Schmöller předeslal úvod (143 str.) »Über die Behördenorganisation im All
gemeinen und speciell in Deutschland und Preussen bis 1713.« Druhá řada
se dělí podle jednotlivých odvětví administrace. Dosud vydal (1892) ve
2 svazcích O. Hintzé prameny k dějinám hedvábnického průmyslu, »Die
Preussische Seidenindustrie im 18. Jahrh. und ihre Begründung durch
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Friedrich d. Gr.«; 3. svazek přinesl vypsání dějin tohoto průmyslu, ve
kterém první kapitola úvodem vypravuje o hedvábnictví i jinde (Aus
breitung der Seidenindustrie über die europäischen Staaten). Hned na
počátku se tu připomíná, že založení tohoto průmyslu v Braniborsku,
zvláště v Berlíně, nevyšlo z nějaké osobní záliby panovníkovy, nýbrž jest
jen částí delšího vývoje, který v zemích braniborsko-pruských, 301etou
válkou zubožených, zahájil velký kurfiřt a dokončil velký král, a který
vedl k tomu, že ze země pokleslé stalo se jedno z území tehdejšího Ně
mecka hospodářsky nejvýše stojících. Slova tato objasňují nám zároveň
jednu z příčin, proč konečně Německo zjednoceno bylo Pruskem, a ne
Rakouskem, slova, která i dnes, kdy návrat Rakouska do Německa ne
může býti cílem politiky opravdu rakouské, by mohla varovat a poučit,
kdyby se lidé z dějin učili. — Druhé odvětví, které má býti podobným
způsobem zpracováno, je obilní politika. Zde r. 1896 vydal
Naudé
napřed úvod všeobecnějšího obsahu. > Die Getreidehandelspolitik der
Europäischen Staaten v. 15. bis zum 18. Jahrhundert» (443 str). Obilní
politika je thema, které se tu nevyskytlo ponejprv. Již r. 1884 vydal
ve Schmollerových Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen
Araskaniantz pojednání o francouzské obilní politice do r. 1789, a r. 1894
vyšlo ve francouzském překladě znamenité dílo Afanassieva >Le com
merce des céréales en France au XVIIIe s.< — G. Schmöller* jenž má
při vydávání Akt pruských vynikající účastenství, sebral řadu svých
menších prací a vydal je (r. 1898) pod titulem »Umrisse und Unter
suchungen zur Verfassungs-, Verwaltungs-, und Wirtschaftsgeschichte be
sonders des Preussischen Staates im 17. u. 18. Jahrhunderte«. Na
prvním místě jako jakýsi programm položeno tu známé pojednání
z r. 1884 o merkantilismu (Das Merkantilsystem in seiner historischen
Bedeutung), kde merkantilism podle svého historického vývoje jeví
se jako doklad k větě, že středověké město je předchůdce novo
věkého státu, věta, ke které se hlásí i jiní (srov. na př. pojednání
Below-wv v Hist. Zeitschrift sv. 75., »Die städtische Verwaltung im Mittelalter als Vorbild der späteren Territorialverwaltung«). Největší objem
má pojednání 3., »Die Epochen der preussischen Finanzpolitik bis zur
Gründung des deutschen Reiches.« Na 5. místě otištěna přednáška »Der
deutsche Beamtenstaat v. 16. bis 18. Jahrh.« z téhož r. 1894, kdy
vyšel nahoře uvedený svazek »Behördenorganisation«. Zde máme pěkný
příklad, jak při všem uznávání historické nutnosti, s kterou se dostavily
v novém věku byrokracie, policejní stát, absolutní monarchie, přece pro
historika nepřestává posuzování, kritika, oceňování — i se stanoviska
mravního, co se osob týče. Schmöller chválí a velebí své Prusko 18. sto
letí, svého Fridricha Viléma I. a svého Fridricha V., ale jaký to rozdíl
přece mezi ním a jinými! Delší je 6. práce, »Das brandenburgisch
preussische Innungswesen von 1640 bis 1800«, kde najdeme mnohem
více než dějiny zřízení cechovního; to je právě přednost historické methody, že nic neisoluje, nýbrž všecko spojuje i s minulostí i s ostatním
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současným vývojem. I zde se setkáváme se známým zákonem evropských
dějin (chceme-li to tak nazvat), že jich proud jde od západu k východu;
co ve Francii přinesly již ordonnance z r. 1582 a 1597, to v Prusku
(ovšem jsou při tom také značné rozdíly) provedla reforma v 1. 1732
až 1740; na jiném místě se Schmöller dotýká také Rakouska, a tu se
dovídáme, jak protireformace zasahovala také do těchto věcí. Pojednání 7.
(Die russische Compagnie in Berlin 1724 — 1738) nás poučuje o ho
spodářské stránce starého rusko-pruského přátelství: »ruská kompanie«
dodávalo sukno pro ruského vojáka. Stať 8. je referát o 3 svrchu zmí
něných svazcích Hintzových (Die preussische Seidenindustrie), stať 9.,
»Die preussische Einwanderung und ländliche Kolonisation des 17. und
18. Jahrh«. (sepsaná již 1886), dotýká se věci, o které také u nás bylo
psáno, totiž přijímání a osazování emigrantů, kteří ze zemí českých od
cházeli pro útisk náboženský. Počet všech vystěhovalcův, kteří přišli
z rozdílných stran, odhaduje se pro dobu od r. 1640 —1740 na 150.000,
pro dobu Fridricha V. 1740 —1786 na půl millionu. Cechové (čteme
na str. 582), kteří přišli hlavně 1729—1736, ale také později za Frid
richa a osadili se v značném počtu v Berlíně, Rixdorfu, Nové vsi,
Schöneberku a Köpeniku, z 2000 vzrostli na 4500 (1786). Mimo to
osadili se též ve Slezsku. »Sie waren als hussitische Brüder oder Re
formierte im protestantischen Lande willkommen gewesen, jedenfalls
nicht so fremd, wie es heute eine tschechische Einwanderung wäre.
Übrigens gebot der König 1782, keine Böhmen mehr ins Land zu
ziehen.« Tomu, kdo by této české emigraci chtěl věnovati pozornost,
připomínám, že v přídavku najde bibliografii a tu zvláště knihu BeheimSchwarzbachovu, Hohenzollerische Kolonisation (Lipsko 1874, Duncker
a Humblot) a jeho článek »Geschichte der Hussiten-Ansiedelungen unter
Friedrich II. als Mittelpunkt der böhmischen Glaubenskolonie in Preussen«
otištěný v Zeitschrift für preussische Geschichte und Landeskunde sv. 13.
(1876). Kniha Schmolleroya se končí referátem o knize Naudého (Die
Epochen der Getraidehandelsverfassung und -politik). — Na pracích
Schmollerových a jeho školy je zvláště pro 18. stol, založena kniha, na
kterou ještě tuto upozorňujeme. Je to Emila Wolffa Grundriss der preus
sisch-deutschen socialpoiitischen und Volkswirtschaftsgeschichte vom Ende
des dreissigjährigen Krieges bis zur Gegenwart (1640—1898). Kniha
(232 str. v Berlíně 1899 u Weidmanna) zdá se býti určena, jak již
svědčí její úprava, k doplnění jiných školských knih hlavně pro učitele
i pro žáka vyšších tříd; spisovatel její je gymnas. ředitel ve Šlesviku.
7. G.
Robert Davidsohn, Geschichte von Florenz. Erster Band: Aeltere
Geschichte. Berlin 1896. 867 str.
Florencie nenáleží toliko Itálii; náleží světu. Je toměst o Dantovo,
město Michelangelovo. Tomu odpovídá literatura o Florencii a dějinách
Florentinských, dějinách Florentinských vůbec, nejen dějinách literatury a
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umění vyšlých z města nad Arnem. O dějinách Florencie psali a píší vedle
Vlachů Francouzové, Angličané, Němci. V literatuře francouzské máme
několikasvazkové dílo Perrensovo, v literatuře německé přibývá dílo
Davidsohnovo, jehož první svazek, čítající bezmála 900 stran, nesáhá
obsahem dále než do počátku 13. století. Je to dílo znamenité, zalo
žené na rozsáhlých studiích, psané s láskou k věci; všude patrno, že
spisovatel zná půdu, na které se pohybuje jeho vypravování a líčení,
že na ní zdomácněl, že ji zná netoliko z knih, nýbrž ze života. Snad
to bude na dlouhý čas hlavní dílo o dějinách středověké Florencie, až
dosáhne konce středověku. Ale kdy se to stane ? A když se to stane,
nevím kolikátým svazkem, bude to velké rozsáhlé dílo, klesající pod
břemenem své velikosti. Rozsáhlost díla již v prvním svazku vysvětluje
se ovšem tím, že tu máme dějiny Florentinské s universálně historickým
pozadím. Avšak v tom spisovatel šel příliš daleko. Je to chyba v kom
posici; pozadí je často tak podrobně vypracováno, dostalo se mu tolik
barev a světla, že vystupuje do popředí, ačkoli spisovatel je v slohu
umělec (asi jako Gregorovius). Neplatí to hned o prvních kapitolách,
nejméně o první, jež vypravuje o Fiesole a o Florencii etrurské a římské.
Tak mělo býti komponováno dílo celé. Čím dál však jdeme potom, tím
více tlačí se pozadí do předu. Než ani tím se ještě vypravování tak
se šířící nevysvětluje; je to jen jedna příčina. Vlastní předmět sám,
dějiny Florencie a dějiny Toskany, pokud a jak se stává Florentskou
(a to ovšem náleží do dějin Florentských), vypracovány tu do takových
podrobností, že oko unavují. To vše lze ovšem — vysvětlit. Svádí tu
rostoucí hojnost pramenů, ale svádí tu ještě více lokální interess. Při
městě jako Florencie (podobně asi jako při Římě a Athénách, jako při
Paříži) zajímají také podrobnosti, ale přece ne do té míry. Taková po
drobnost a zevrubnost může zajímati přece jen Florenčana. Proč něco
z toho spisovatel neuverejnil raději zvláště, jako vydal zvláště učený
apparát svého díla (kritické rozbory pramenů a pod.) s titulem: »For
schungen zur älteren Geschichte von Florenz«? — Tyto vady kompo
siční vystupují nejvíce při prostředních kapitolách knihy. Rovnováha se
dostavuje na štěstí zase na konci, zejména v poslední, 100 stránek číta
jící kapitole: jsou to kulturní dějiny nejstarší Florencie v nejlepším slova
smyslu. Obsah její naznačen zvláštním titulem: »Die Stadt und ihre
Bauten. — Bürgerliches Dasein. — Landwirtschaft, Handel, Gewerbe,
Kunst und Litteratur.«
Jar. Goll.

Fr. Μ. Mayer, Geschichte Österreichs mit besonderer Rücksicht
auf das Culturleben. Zweite* vollständig umgearbeitete Auflage. Erster
Band·. Von den ältesten Zeiten bis zum Jahre i520. — 639 str. vel.
osm. — Ve Vídni a Lipsku, 1900, u Viléma Braumüllera. Cena 6 zl.
Druhé vydání Mayerovy příručky Dějin rakouských — neboť tak
možno práci plným právem nazvati — vychází právě v dvacátém pátém
roce po vydání prvém; autoru knihy z r. 1874, nyní řediteli zem. reálky
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v Št. Hradci, bylo dopřáno práci svou po celém čtvrtstoletí podati veřej
nosti v nové podobě. Dvoudílná, poměrné stručná a přece obsažná práce
Mayerova byla dlouho oblíbenou pomůckou studentstva v studiu dějin
rak. na všech universitách rakouských; vytlačila úplně starší příručku
Pöllitzovu-Lorenzovu a i českým studentům a professorum doplňovala
s prospěchem příruční knihy Tomkovy. Během dvacítiletí, v němž poznání
dějin rakouských států a zemí učinilo takové pokroky, v němž vyšla
velká díla Kronesovo a Huberovo, ovšem zastarala — vychází-li nyní
ve vydání druhém, jehož prvý díl, tedy polovina, je právě dokončena,
je pochopitelno, že je to práce z velké části pozměněná a rozšířená.
Jako vynikající přednost Mayerových Dějin rakouských bývala
vytýkána jejich přehlednost, dále jejich poměrně dostatečný zřetel k věcem
českým a uherským a konečně zvláštní zřetel k t. zv. dějinám kulturním.
Ve všech těchto směrech zasluhuje nové vydání pochvaly, jíž sc dostalo
vydání prvému. Dějiny zevnější jsou vyloženy velmi stručně; za to
věnována většina místa vylíčení »vnitřního vývoje« základních skupin
říše: poměrům státoprávním, společenským a hospodářským v nejširším
slova smyslu, zvykům a obyčejům, náboženství, vědě a umění. Lví podíl
při tom mají ovšem alpské země rakouské: v první knize, jež obsahuje
dobu od poč. 10. st. do konce 13. (starší doba keltsko-římská a doba
stěhování národů až do příchodu Maďarů je vyložena v stručné »Vor
geschichte«), je věnováno vnitřním poměrům zemí alpských 87 stran,
zemí českých již jen 50 str., uherských 25 stran. V knize druhé (1283 až
1526) obsahuje část politická 123 stran proti 225 stranám, jež věno
vány jsou dějinám kulturním; z toho zase připadá asi 130 stran zemím
německým, 53 českým a 40 uherským. Zde je ovšem poměr mezi částí
»českou« a »německou« již nepříznivější, ale pochopíme jej konečné
u práce německé a především pro Němce rakouské psané; český děje
pisec rakouský má právo obrátiti jej ve prospěch věcí českých v témže
poměru.
Ale tím, co pověděno právě s pochvalou o rozdělení látky a, řekl
bych: o dobré vůli autorově ve vylíčení dějin kulturních, jsou dobré
stránky novépráce Mayerovy takořka vyčerpány. První vydání její přes
mnohé nedostatky bylo přece na svou dobu prací dobrou; o vydání
druhém nelze to říci bez velkých výhrad. Autor totiž jednak neužil po
kroků historického bádání v posledním čtvrtstoletí v té míře, jak bychom
očekávali, jednak pak vzrostly požadavky, jaké kladou se na práci
podobnou, v době vytčené měrou takovou, že jim autor práce z let
sedmdesátých již nedovedl stačiti. Nejvíce překvapuje, že právě hlavních
dél o dějinách rakouských z poslední doby, Kronesova a Huberova,
užito bylo velmi málo; ostatek z literatury některé věci velmi důležité
pominuty, a práce a články druhého a třetího řádu byly užity a registro
vány, nehledě k tomu, že kostra práce a líčení, založená na zastaralé
literatuře, namnoze zůstala zachována. Nejméně platí výtky ty o ra
kouských dějinách v užším slova smyslu a tu zase především o jejich
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<ásti kulturní; nejvíce o dějinách českých, a to nejen o dějinách poli
tických, ale i t. zv. kulturních. Autor v jednotlivých kapitolách pokouší
se v poznámkách shrnouti hlavní literaturu pramennou i pomocnou; je-li
to někde »pokusem« i při dějinách německo-rakouských, je to zcela ne
dostatečné u věcí českých. Mayer na př. nezná v práci své nezná »Fontes
rerum bohemicarum« (nezná jich, ač o nich ví; cituje je jednou i v textu,
mluvě o Dalimilovi, ale na základě referátu v MVGDB.); v třístránkovém
přídavku k své práci pod titulem »Quellensammlungen« uvádí je sice
(ale jen 4 svazky!), ale za to na př. ve výčtu rakouských akademií
nezná České akademie a o Českém Časopisu Historickém, jejž si
zmátl s Čas. Čes. Musea (toho vůbec nejmenuje), praví, že je to orgán
musejní společnosti a že vycházel s počátku česky a německy.
Neznalost české literatury, ano dílem i literatury, o Čechách vůbec
patrna je všude a je ovšem na velkou újmu ceny práce. Jsou to nedo
statky, jichž by se byl autor z největší části uvaroval, kdyby byl věci
české líčil aspoň na základě práce Huberovy. On však spokojil se starší
prací svou, již doplnil tu a tam zcela nahodile a jen zevně, na př.
pokud jde o Husa a husitismus jen pracemi Loserthovými; Lindnera
zná a cituje, ale Karel IV. v knize jeho je starý Karel z prvého vy
dání. Jakási jednota názoru, již bylo lze chváliti v prvém vydání, je tím
zcela porušena; nová práce ve věcech českých nemá takořka stanoviska
a namnoze ani jednoduchého pragmatismu; spravedlnost nebo aspoň
indifferentismus v posuzování dějin českých musila poněkud ustoupiti
rozhodnějšímu stanovisku nacionálnímu.
Autor ovšem klade hlavní důraz na část kulturní. Taje také lepší;
poměrně velmi dobrá v části německo-rakouské, kde zejména práce
Luschinovy autoru byly výbornou pomůckou, ale nedostatečná v hlavních
svých partiích ve věcech českých. Starší doba ještě ujde; tu užito přede
vším Dudíka a Lipperta a pak až příliš výdatné článků v MVGDB. Českých
prací tu ovšem neužito vůbec (jen Tomek, Dějepis Prahy, se cituje),
a co do poměrů kulturních, je to historie vlastně německé kultury
v Čechách. Tak na př. dějiny literatury »české« v prvé knize jsou
výtahem z — Wolkana; k tomu přidáno několik řádků o českých pracích
napodobujících předlohy německé, a zcela podobně dopadlo to v druhé
knize, kde se dovídáme jen něco málo o Dalimilovi. Nejslabší je to, co
tu podáno o »poměrech církevních« ; tu se nedovíme ani, jaké byly
v Čechách strany náboženské, a že byla také nějaká Jednota bratrská.
Rakouskému básnictví doby starší za to věnován celý arch. Kulturní
dějiny, s nimiž Mayer chce své čtenáře seznámiti, nesmíme ovšem
rozuměti v hlubokém významu slova: kniha jeho neklade důraz na vývoj
kulturní, nezná kulturních period a jejich karakteristiky, ani namnoze
souvislosti, eventuálně totožnosti kulturních stavů a forem v jednotlivých
státech pozdější říše (což by bylo vděčným thematem pro rakouského
kulturního historika); — je to v podstatě popis zřízení, forem a zjevů, se
řazených podle určité doby a určitého druhu, popis se zvláštním zřetelem
č. č. h. ví.
5
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pro drobný detail interessantní, rázu třeba anekdotického. Uvažme jen,
jaké místo by v pravé rakouské historii kulturní, která chce obejmout»
i země české, musilo zaujmouti české hnutí náboženské a národní sto
letí 14—15! Ale pochopení tohoto stanoviska je autor, jenž neví nic
o Štítném, Matěji z Janova, Chelčickém, o Jednotě Bratrské, jehož výklad
husitismu stojí na výši učebnice pro nižší střední školu, jenž nezná,
vypravuje o české reformaci, ani Bezoldova »Zur Geschichte des Hussiten
thums« — vzdálen příliš. Za to otiskuje ze svých výpisků úsudek o Češích
(není to jediný citát toho druhu a té tendence) z Meisterlinovy kroniky,
jenž prý vznikl pod dojmem českých válečných výprav za hranice
v posledních letech války husitské: »das Volk des Lands Böhmen ist
Trinker, Fresser und begehrt alweg etwas Neues anzufahen; sie verpindet sich zusammen an ein Zech, dieweil das Fass ein Tropfen hat;
sie seint hinterlistig und unstet, Räuber und sprechen, sie kernen von
Alter her von Sclaven . ..«
Kniha Mayerova ovšem nemá velkých aspirací; chce býti předem
pomocnou knihou studujícímu. V tom, směru pak vyhovuje jen v své části
německo-rakouské; českému studentu stačiti nemůže nikteraká nemůže
stačiti ani německému, jenž by hledal základního poučení o kulturních
dějinách českých.
J. Pekar.

Introduction á la chronologie du latin vulgaire. Etude de philologie historique par F. George Mohl^ lecteur ä ľuniv. imp. et roy. de
Prague. Paris, Libr. E. Bouillon, éditeur 1899. (Forme le 122e fase, de
la Bibl. de ľÉcole des Hautes Études). XII. a 339 str. v 8°.
Kniha zajímavá i historiku. Ne jen proto, že věnována jest vývoji
vulgární latiny jakožto matky jazyků románských, tedy jazykovým udá
lostem v osvětových dějinách evropských vysoce důležitým, nýbrž i proto,
že se v ní vykládá o celé řadě údajů a věcí, souvisících s osvětovými
i politickými dějinami staré Itálie a Římské říše.
V hlavě I. podává sp. přehled posavadní práce vědecké, věnované
jeho problému a otázkám methodickým. Hlava II. věnována počátkům
a prvnímu vývoji latiny vulgární. Prvním zdrojem jejím je Mohlovi
(v souhlase se Sittlem) mluva prostých vrstev obyvatelstva Latia, jež
přenášela se z Latia prvními vystěhovalci latinskými do jiných krajův
italských a v těchto rozličnou měrou podléhala vlivu jazyka dřívějších
obyvatelů toho kterého kraje. Takovýto vzájemný vliv latiny a jazyka
druhého hledá Μ. v podstatě jen v Itálii, kde stýkaly jazyky se mezi sebou
těsně příbuzné. V Itálii polatinování dálo se nenáhle, přirozeným z nej
větší části vyrovnáváním rozdílů jazykových mezi latinou a příbuznými
jazyky italskými, kteréž vyrovnávání vůči rostoucímu kulturnímu a poli
tickému významu latiny přirozeně dělo se tak, že konečně vedlo k opa
nování latiny: v provinciích, hlavně počínaje Augustem, latina šířila se
systematickým odnárodnováním kmenů podrobených. Μ. shledává zprávy
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o životě jednotlivých jazyků, později podlehlých latině: během asi IV. st.
po Kr. celkem celá ríše Římská byla polatiněna. Latinění nedálo se ovšem
všude stejnou rychlostí: vysoká osvěta vlastní na př. udržela jazyk
řeckých osadníků v Itálii a na Sicílii až do středověku; jazyk etruský
žil ještě v IV. st. po Kr., houževně držel se v Itálii jazyk oský, zvi.
v Kampanii, jazyk messapijský, mimo Itálii jazyk punský, až po dnes
udržely se zbytky jazyka iberského, atd. M. v polatiňování provincií
římských rozeznává 3 periody. Během I. st. po Kr. obyvatelstvo nově
získaných provincií pomalu zvykalo rozuměti novým pánům, dorozumí
valo se s nimi hlavně skrze tlumočníky a jen nejbližší okolí sídel řím
ských pomalu se učilo i mluviti latinsky. Koncem st. I. a počátkem II.
byla jakási doba přechodní: latinu znali někteří domorodci v provinciích,
ale byla jim stále ještě jazykem cizím; působením rozličných momentů,
hlavně také škol, připravována doba další, skutečného polatinění. Latina
v ústech cizích národů byla zprvu ovšem namnoze nesprávna: ale cizinci
učili se stále správněji mluviti, a po případě i se naučili latině přesnější
než vlastní Italikové (sp. ukazuje na ryzost mluvy toskánské, v území
pův. etruském, neitalském): míšení jazykového mezi latinou a jazyky
cizími, málo anebo dokonce nijak příbuznými s ní, zůstalo omezeno jen
některými skrovnými úkazy. Latina polatiněných provincií byla z prvá
celkem stejná: teprv později, když stala se skutečnou mluvou provincií,
samostatným vývojem v rozličných provinciích se vyvíjely nové rozdíly
dialektické.
V hl. III. sp. podrobněji obírá se ustálením latiny v Itálii samé.
Prvním zdrojem vývoje italské latiny byly, jak již řečeno, styky nej
starších osadníků latinských s příbuznými kmeny italskými. Během času
však celý vývoj utvářel se v rozličných krajích italských, dle různosti
momentů při něm spolučinných, velmi rozmanitě. Zvláště kritickým mo
mentem v historii latiny v Itálii byla válka spojenská; zkušenosti, jaké
z ní čerpali Římané, přirozeně vedly je k tomu, aby se snažili všemi
prostředky učiniti z obyvatelstva Itálie národ jediný, jediný dle jazyka
i zřízení. Zejména jih Itálie byl v té příčině Římu zdrojem nesnází, tím
větších, že zde měli zápasiti i s momenty, plynoucími ze staré kultury
domácí, řecké a oské. Zde polatinění bylo usnadněno zpustošením krajů
oských, zvláště samnitských, za Sully, které umožnilo, ba naléhavě žádalo,
aby kraje ty byly znova zalidňovány kolonizací z Itálie severnější: vý
chodiskem této kolonizace byla vedle Picena zejména Umbrie, velice
hustě obydlená, v níž latina již velmi záhy nabyla pevné půdy. Držel se
sice v Umbrii i poměrně pozdě starý domácí jazyk umberský (vznik
desk eugubinských hledá M. v 1. pol. I. st. po Kr.), ale jen jako jazyk
určitých vrstev, který kromě toho jakýs takýs význam měl jen v ná
boženských obřadech: sice umberština již velice záhy počala se assimilovati latině a smíšený dialekt umbersko-latinský (jehož doklady v ná
pisech se zachovaly) ustupovat! latině ryzí. Itálie jižní byla v příčině
národní Římu vědomě nepřátelská a Řím nepřátelství tomu vědomě
5*
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čelil, s výsledkem ovšem teprv po válce spojenské. Ale i tu vítězství latiny
bylo velmi pomalé, zvi. v Kampanii; ještě z I. st. po Kr. zachovaly se
nápisy oské z okolí neapolského, v krajích strannějších zajisté jazyk oský
držel se ještě i později, a proto přirozeně v dnešní vlaštiné zachovaly se
dosti významné stopy oské. Také v krajích spolku marského latina měla
zprva těžký boj s jazyky domácími: latina, jakožto jazyk officialní, byla
kmenům marským dle M. vnucována, aby tak potlačen byl u nich duch ne
klidný, stále přístupný pokusům odboje. Tím vysvětluje si M. skoro úplný
nedostatek domácích mincí z krajů marských: jen Vestinové měli své
mince s nápisem VES (Volskové razili si měděné assy bez legendy !). —
Počátkem 1. století před Kr. byl dle Mohla stav latiny v Itálii asi tento:
Itálie střední byla celkem polatiněna, mluvíc jazykem, jehož základem
byla mluva římského venkova, jenž však stále se sbližoval více a více
s mluvou městskou; i na severu latina již dávno vítězně pokračovala
(přes přechodní stadium nářečí smíšených); na jihu za to staré dialekty
žily plným životem, ovšem též do jisté míry podléhajíce vlivu latiny.
Latina, která krokem nenáhlým, ale pevným šířila se po Itálii, byla
ovšem hlavně latina úřední, knižná. Úřady římské užívaly latiny knižné,
a i kolonisté jí skoro naskrze užívali. Ovšem latina knižná neopanovala;
bylo jí vésti boj s jazykovými prvky vulgárními, které byly by asi za
nikly, kdyby osvětovým proudům, bojujícím proti nim, bylo bývalo do
přáno dosti času. Ale přišlo křesťanství, které lidové mluvě dodává
platnosti vůči klassicismu mluvy úřední a knižné. Hlava IV. spisu Mohlova
obírá se oněmi momenty, které pomáhaly utvářeti na základě latiny
knižné jednotnou mluvu říše římské v Itálii i v provinciích. Byly to
význam knižné latiny jakožto řeči státní, zřízení armády římské s brannou
povinností, opětovné translokace obyvatelstva a kolonizace rozličných
území říše Římské, literatura římská, a v řadě neposlední i škola.
Zejména škole římské věnoval sp. několik zvláště zajímavých stránek,
k nimž řadí se na doklad významu podobných osvětových momentů
u vývoji jazykovém výklad o celé řadě mluvnických tvarů.
Hl. V. věnována latině provincií (nesnadná otázka o původě zvlášt
ností provincialných, pokud byly importovány již z Itálie či se vyvinuly
teprve v provincii samé) a Itálie (zde důležitý jsou zbytky dialektů
předlatinských), jakož i zvláštnímu postavení Dacie v celém vývoji, v níž
dobyvatelům římským nestálo v cestě nijaké cizí obyvatelstvo, a v níž
tedy latina armádní je základem dalšího vývoje jazykového.
Hlava poslední konečně obšírně odůvodňuje následující čtyři hlavní
doby ve vývoji latiny vulgární: 1. Vytváření dialektů smíšených latinskoitalských (od prvních počátků až asi do doby po Hannibalovi, zvláště
pak až do války spojenské a do Sully); 2. Vytvoření společné latiny
italské (od Hannibala a zvi. od války spojenské do Augusta; v tuto
dobu padá hlavně uplatnění jistých změn u vyslovování latiny); 3. zjednotnění latiny císařské (od Caesara a Augusta do rozkladu knižné latiny,
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t. j. asi do počátku IV. st. po Kr.); 4. rozklad vulgárni latiny císařské
(asi od Antonínů) hlavně od IV. st. do konce říše Římské a dále).
Jos. Zubatý.
*

♦

*

Vestník České Akademie VIII. číslo 6—7. — Jos. Truhlár, PabČrky
z rukopisů Klementinských. XXVI. Zlomek akt inkvisice Valdenské v Čechách
z L 1393—4 (přilepen na desce ruk. z 15. století; zde se otiskuje s poznám
kami; je to konec protokollu obsahující odvolání tří osob obviněných z ka
cířství Valdenského); XXVII. Český překlad meziřádkový Aratorových »Skutků
apoštolských« z r. 1411; XXVIII. Hus proti stěhování Němců z Prahy r. 1409
(v úvodu k výkladu 4. knihy Petra Lombarda z r. 1409 Hus dokazuje, že
přísaha, kterou se Němci k odchodu zavázali, závazná není); XXIX. Kopiář listů
arcijáhna Jiřího Netolického z 1. 1564 — 1575 (Netolický působil na rozličných
místech, a korrespondence jeho, zdá se, že by byla hodna podrobnějšího pro
studování); XXX. Trchova žaloba na Husity z r. 1421 (»Luctus Treboniensis«,
otištěný u Hoflera II. str. 74, má chybný nápis, vzniklý chybným čtením vy
davatelovým; Truhlář přináší i jiné opravy. Skladatel žaloby Trch byl r. 1421
někde plebánem a nechtěl podle rozkazu arcib. Konráda, když Konrád od
padl, rozdávati podobojí'. — O, Wagner, Slovanské látky u Lenaua (článek
jedná zároveň o polonofilství v německé literatuře).
Časopis Musea království Českého, roČ. 73 (1899). — K V. Tomek,
První rok panováni císaře Maximiliana II. (ukázka z příštího dílu »Dějin města
Prahy«; jedná zejména o žádostech Českých bratří a stavů u nového panov
níka a o pohřbu Ferdinandově). — Z. Winter, Život v pražském Ungeltě
r. 1597 (Winter v poslední době v studiu české městské kultury st. 15—17.
dostal se, zdá se, na pole nejvíc dosud zanedbávané a přece tak důležité,
k poměrům obchodním a průmyslovým. V tomto článku na základě »Register
ungeltních« z r. 1597, jež nejsou v podstatě ničím jiným než podrobnou stati
stikou Pražského obchodního obratu, dovozu i vývozu za celý rok, seznamuje
nás netoliko se »životem v Ungeltě«, ale s věcí mnohem důležitější, se stavem
obchodu Pražského, ano částečně českého vůbec a mnoho i s poměry prů
myslovými a hospodářskými v zemích českých i v sousedství. K dějinám če
ského průmyslu, zejm. plátennictví a soukennictví, a k dějinám zemědělství
najde se tu mnoho). — VI. A. Francev, Ku poměru F. L. Čelakovského
k V. Hankovi (otiskuje se list rus. vyslance Tatiščeva k Hankovi z 3. led. 1836,
mající Hankovi dosvědČiti, že neudal Čelakovského na ruském vyslanectví
pro známou zmínku v Pražských Novinách; autor, zdá se, přičítá listu příliš
důvěřivě moc důkaznou; zároveň však otiskuje nedat, list Čelakovského ne
jmenovanému hraběti, kde Čelakovský patrně na Hanku jako na udavače
ukazuje). — J. V. Novák, Jana A. Komenského první latinská mluvnice ku
»Bráně« z r. 1681 (autor našel v městské knihovně Vratislavské prvotní text
Komenského lat. mluvnice (v LeŠně 1631); v článku svém seznamuje s ne
známou prací podrobně, předmluvu celou překládaje do Češtiny). — A. 1 atera.
Dopisy J. A. Komenského k Drabíkovi z let 1664—1670 (11 českých listů;
jeden z nejcennějších pramenů k životopisu Komenského v době vytčené
i k dějinám emigrace; ne tak Komenský učenec, jako Komenský Čech a Ko
menský stařec-blouznivec vystupuje tu před námi se vší svou úzkostí o roz
ptýlenou církev »u vichřicích, kteréž se na všechnu Evropu valí«. Poznáváme
ovšem více: Drabíka a jeho peněžní starosti, také finanční situaci Komenského).
— V. J. Nováček, Pavel Pistorius z Lucka (zcela nová podrobná data o životě
a práci vynikajícího katolického horlivce doby předbělohorské, se 4 přílohami
listinnými). — O. Zachar, Z dějin alchymie v Čechách I. Bavor ml. Rodovský
z Hustiřan, alchymista český (autor seznamuje nás s obsahem tří spisů Ro-
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dovského, chovaných v musejní knihovně, zejména s »Řečmi filosofskými«
a »Alchymií českou« a vykládá stanovisko Rodovského ve světle tehdejších
myšlenek alchymických; na str. 253—271 otiskuje se celý druhý díl Rodov
ského spisu »Vo Hermesově filosofii«, kde se líčí život alchymisty Bernarda
z Tarvis (r. 1490); otištěn je, jak autor chce, ke karakteristice tužeb a snah
Rodovského). — C. Z/brt, Z bibliothekářské Činnosti P. J. Šafaříka (autor do
plňuje svou práci o zápiscích Šafaříkových o pracích bibliothečních (zvi. otisk
z časopisu »Sběratel«, roč. III) dalšími zprávami z pozůstalosti Šafaříkovy
o Šafaříkových návrzích o zařízení knihoven vůbec a dvorní Vídenské a uni
versitní Pražské zvláště. Základem jsou dvě dobrá zdání Šafaříkova z června
1851 (návrh k organisaci dvorní knihovny) a z října 1858 (návrh katalogisování rukopisů univ. knihovny). — Kamil Krofta. O některých spisech
M. Jana z Příbramě (spisovatel seznamuje nás na základě rukopisů Vid.
dvorní knihovny s neznámým dosud — přes zmínku F. Procházky z roku
1784 — traktátem M. J. z Příbramě proti bludným článkům Pikardů asi
z r. 1420, dále s jiným traktátem, o něco pozdějším, de ritibus misse, jejž
přičítá rovněž Příbramovi, a s traktátem »de quinque prioribus ecclesiae sacramentis«. Článek Kroftův je velmi cenným příspěvkem k dějinám theo
logických polemik této doby). — Fr. Mareš. Norbert Heermann a Václav
Břežan (Co byl archivář Mareš stručně naznačil v tomto časopise, roč. V.
str. 124, ,v svém posudku Klimeschova vydání domnělé N. Heermannovy
Rosenberg’sche Chronik, to zde vykládá podrobně, určitě a jasně: probošt
Heermann v Třeboni (f 1699) není ani spisovatelem ani překladatelem ně
mecké Rožmberské kroniky. Tato kronika je starší, měl ji již Balbín; rukopis
Novohradský, nejstarší, je patrně autograf. Je to překlad z Češtiny, jak za to
má Mareš, překlad pořízený Němcem z ciziny, jehož však prozatím zjistiti
nelze. Český originál byl spis Březanův. ale nebyla to jeho pětidílná, dosud
většinou neznámá historie Rožmberská. Tato byla mnohem obšírnější. Nebyl
to také nějaký snad stručnější koncept Březanův k pozdější velké práci (na
důkaz a pro srovnání otiskuje autor v příloze str. 231 -243 Březanův koncept
životopisu p. Jana z Rožmberka, jenž f r. 1472). Autor ke konci upozorňuje
na jiné spisy Březanovy, o nichž dopátral se zpráv, a jichž také neznáme,
a nabádá zejména k pátrání po jeho velké historii Rožmberské). — Jos. Salaba. K dějinám někdejšího augustiniánského kláštera v Třeboni (historie
sporu mezi klášterem Třeboňským, restaurovaným r. 1681 králem Ferdi
nandem IIL, a panstvím Třeboňským, předem přehled akt sporu toho, potom
výklad právního poměru kláštera a panství v době předhusitské a historie
kláštera v 16. st. a konečně obšírné vylíčení zápasu probošta Heermanna za
krále Leopolda o statky a práva vrchnostenská. Článek je zároveň polemikou
proti Dru. Klimeschovi, proti jeho článku o téže věci v MVGDB., 1898). —
Karel Adámek. O Janu Kupeckém (doplňky, opravy a především polemiky
s maďarskými spisovateli k biografii znamenitého malíře, jehož rodiče byli
z Ml. Boleslavě; díla jeho a rytiny podle nich). — V. Schulz. Z minulosti če
ského učitelstva, 1533—1633 (autor otiskuje z musejního archivu 50 listů
sebraných z rozličných stran, zajímavých pro dějiny Školství českého v době
udané). — Jos. Teige. Adamové z Veleslavína (prameny z městského archivu
Pražského k životopisu Jiřího st. a ml. Melantrycha a Daniele i Samuele Ad.
z Veleslavína). — Ant. Tomiček. Následky tolerančního patentu na městském
panství Litomyšlském (velmi zajímavé zprávy k udanému thematu z měst
ského archivu Litpmyšlského z let 1781—1808 s poznámkami i pro dobu
starší). — Frant. Černý. Fragmenta Bočkova (pozůstalost Bočkova, jež přešla
do zemského archivu moravského, Čítá neméně než 13.000 Čísel; mezi nimi
jsou též zlomky rukopisů; zde se vypočítávají, popisují a částečně i otiskují
zlomky české; otištěn zejména t. zv. slovník Brněnský). — Zd. Nejedlý. Mládí
M. Jana z Rokycan (pěkná práce, ve které se kriticky probírají všecka
životopisná data až do r. 1429; zejména — vytýkáme jen některé kusy — se
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dokazuje, že R. byl nějaký čas v Augustiniánském klášteře v Rokycanech,
že vysvěcení jeho na kněze od arcibiskupa Kunráta, slepého a mrtvicí raně
ného, bylo pochybné platnosti; probírá se podrobně jeho činnost na univer
sitě atd. Zprávu Eneáše Sylvia, že r. 1424 Rokycana jménem Pražanů s Žižkou
jednal o mír, spisovatel bez potřeby zavrhuje úplně; řeč, kterou Eneáš Rokycanovi při tom do úst klade, jest ovšem jen rhetorický šperk. Zprávy o jeho
zdraví — R. byl r. 1456 raněn mrtvicí a již se úplně nezotavil — probrány
až do konce jeho života. Jako příloha otištěny žaloby pánů pod jednou, proti
Rokycanovi r. 1445 do Říma poslané, podle opisu v diplomatáři musejním;
k tomu třeba připomenout!, že předloha v archivu Třeboňském je úplnější). —
Karel Lábler, Odpověď paní Ludmily Celárové z Rozentálu na stížnosti
faráře v Trojovicích r. 1666 (po krátkém úvodě kus ten otištěn; farář se v něm
objevuje ve světle nepříznivém; paní Ludmila byla paní na Hrochovu Týnci). —
Z četných »Drobných příspěvku« vytýkáme Marešův příspěvek k životopisu
bratra Žižkova Jaroslava (byl sťat v Budějovicích asi 1428 k rozkazu krále
Sigmunda), Schulzovy příspěvky z mus. archivu k historii věznění Augustova
na Křivoklátě, Zibrtovo upozornění na zápisník Václ. Budovce, chovaný v Museu,
jehož důkladnější užití by bylo pro poznání Budovce velmi žádoucno, zejména
pak A. Podlahuv excerpt ze zápisků P. E. Jiřího Košetického: Žalm lkající
města Prahy k císaři Leopoldovi z r. asi 1680, zajímavý velice svými liberálnědemokratickými projevy proti šlechtě, pánům, jesuitům a kněžím a pro osvo
bození sedláků od robot a pánů, a Ot. G. Paroubka otisk České písně
radostné o novém králi Českém. Karlu VIL, »králi Bavoru« (ze »zápisků
historických« autorova otce). Kromě toho je tu řada podobných výpisků od
K Schulze (Náklad na sochu Panny Marie ve štítě kostela Týnského; Z pražské
censury r. 1602; Krištofa Haranta z Polžic žádost za výhradné právo pro
»Putování do země svaté« z r. 1607; Falešný vladyka ze Semanína), Z.
Wintra (Mistr Koldín a židé; Počet obyvatel v Praze r. 1594; roku 1594
spočítáno v Pražských městech 44.540 podruhů), F. Tadry (Ukazování sv.
ostatků v Čes Krumlově ve. XIV. věku), A. Podlahy (Jakub Jan Dukát),
O. G. Paroubka (Pláč a naříkání země rakouské r. 1683); J. V. Simák z pra
menů archivu Turnovského vybral životopisná data o písaři Mikoláši Bytešském, jenž složil některé písně v kancionále bratrském, rovněž o bratru Janu
Poustevníku, Vojt. Xováček z archivu Bělského dva přímluvné listy Μ. Petra
Godicilla za učitele Fabricia Albina u sv. Štěpána na Novém městě Pražském
radě města Bělé, by jemu dědictví jeho bylo vydáno. — Větší referáty jsou :
Památník Palackého a Jubilejní Památník Akademie (V. Schulz), Winiarz
A., Polskie prawo maj^tkowe matženskie w wiekach šrednich (K. Kadlec),
L. Leger, Russes et Slaves (V. E. Mourek), J. L. Píč, Starožitnosti země
české I. (V. Schulz), Μ. Djakonov, Očerki iz istorii selskago naselenia v Mosk.
gosudarstvě v 16—17. v. (K. Kadlec), Lützow, A History of Bohemian Litera
tuře (Č. Zíbrt), Nagl-Zeidler, Deutschösterr. Literaturgeschichte, II. (V. E.
Mourek), Archiv Český XVII. (V. Schulz), Fr. Drtina, Nástin dějin vyššího
školství ve Francii (Jan V. Novák), Ot. Zachar, Μ. Antonio z Florencie Cesta
spravedlivá v alchymii 1457 (Zíbrt; spis vydán podle rukopisu musejního s úvo
dem a slovním ukazatelem), George Macaulay Trevelyan, England in the age
of Wycliffe (Lützow). — Ve všech Číslech podává Č. Zíbrt obsahy slovanských
časopisů.

Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
Ročník 37., .seš 4. — Rudolf Knothe, Ein mantuanischer Gesandschaftsbericht
aus Prag 1383 (Frantisek Gonzaga, jenž po smrti otcově r. 1382 v Mantově ná
sledoval v panství, ucházel se o uznání jako vikář říšský u Václava IV., k ně
muž r. 1383 vyslal zvláštního posla, Bonifacia di Cuppis. Obšírná zpráva jeho
z Prahv ze dne 27. máje t. r. se zachovala v archivě v Mantově a je v Mitth.
otištěna. Uznání Františkovo mělo svou finanční stránku, t. j. měl za ně zaplatiti
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značnou summu peněz. Ve zprávě poslově jsou zajímavé podrobnosti
o Václavu a jeho dvoře; vidíme zejména, jak nesnadný byl přístup ke králi,
když se král časem cele věnoval honbě v lesích Křivoklátských. »Ilio tempóre (praví ve své zprávě) dominus rex aliquando erat in uno loco, aliquando
in alio nemore, nec ipsi scíebant de die ubi deberet esse de nocte.«) —
Mayer, Wallensteins letztes Quartier (Mayer nalezl v Chebském archivu
úřední seznam o ubytování osob jenerálního štábu a dvoru vévody Fridlandského
a plukovního štábu Trčkova z dvou dnů Chebského pobytu vévodova v osud
ných dnech 24—25. února 1634. Otiskuje oba seznamy a na základě jich
zjišťuje z knih městských, jež k tomu cíli s velkou pílí prostudoval, v kterých
domech jednotliví členové průvodu ValdŠtejnova byli ubytováni, a sleduje
změny v majetnictví domů těch až do doby nejnovější. Valdštejn zavražděn
v domě Pachelbelově (dnešní radnici); na náměstí také byli ubytováni lilo,
Trčka, Kinský. Seznam dvoru vévodova je zajímavý sám sebou. Výklad spi
sovatelův, že Valdštejn bydlil v pokoji do náměstí, a nikoliv ve větším pokoji
do dvora, nepřesvědčuje zcela, poněvadž nepřesvědčuje jeho praemissa). —
J. Simon, Aus der Geschichte der Egerer Lateinschule unter Rector Goldham
mer (Goldhammer byl rektorem 1560—1595). — Jos. Neuwirth, Die Ordnung
der Krummauer Steinmetzen, Maurer und Zimmerleute aus dem J. 1564 (na zá
kladě německé listiny Viléma z Rosenberka, kterou se práva tohoto bratrstva
potvrzují; listina v příloze otištěna). — Ad. Horčička, Ein »Chronicon breve
regni Bohemiae saec. XV.« (Z rukopisu kláštera Drkolenského; písař a podle
HoťČičky také skladatel kroniky byl Martin z Běliny, Člen některého řádu,
křižovnického neb praemonstrátského; kronika se počíná od r. 1310 a sáhá
až do r. 1422, Tištěna je již v 5. svazku Dobnerových Mon. podle jinéhorukopisu, ve kterém kronika opsána z rukopisu nyní Drkolenského; v pří
loze otištěn text kroniky podle rukopisu tohoto.) — V literární příloze se
referuje mimo jiné o Máchalově článku »Hankovy ohlasy písní ruských« v Li
stech filolog, (srvn. ČČH. V. str. 131), který se v našich časopisech umlčuje,
o 8. a 9. svazku Sněmů, o Klimeschově vydání kroniky Rosenberské (srv.
ČČH, V. str. 123), (Herrmanna nepokládá referent Val. Schmidt za autora,
nýbrž jen za opisovače), o publikacích Slezského historického spolku. —
Ročník 38., seš. 1. Val. Schmidt, Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der
Destschen in Südböhmen IV. Zur Geschichte des Brauwesens. — Jos. Neu
wirth, Zur Geschichte einiger Prager Kirchen aus einem Testamente v. J.
1392 (je to závěť měšťana Novoměstského Mareše, zachovaná v rukopise
Vídenské dvor, knihovny, obsahující odkazy na stavbu některých kostelů na
Novém Městě; z ní patrno, že r. 1392 kostely P. Marie Sněžné a sv. Štěpána,,
jakož i klášter na Karlově ještě nebyly dostavěny). —A. Herzen-Müller, Wallen
stein-Dramen und Aufführungen vor Schiller, srvn. ČČH. V. str. 290. —
J. Hrdy, Blankenstein (dějiny hradu Blanska u Ústí n L). — A. Morath,
Deutsche Grabdenkmäler am ehemaligen Friedhöfe bei der St. Veitskirche in
Krummau. — V. Schmidt, Bausteine zur böhm. Kunstgeschichte 'z jižních
Čech). — F. Menčik, Zwei Leitmeritzer Urkunden (z r. 1372 a 1506; první
kus zde otištěný přinesl již Čelakovského Codex iuris mun. II). — V lite
rární příloze se mimo jiné referuje o novějších publikacích týkajících se Lva
Thuna, o knize A. Teichla, Geschichte der Herrschaft Gratzen mit Zugrun
delegung des Urbars v. J. 1553. — Z jiného referátu vyjímáme, že ve spi
sech Řezenského hist. spolku (ve sv. 51.) vydán začátek písně Oswalda
z Wolkensteina o útěku Domažlickém z r. 1431. — Roč. 38., seš. 2. Jul. Jung,
Heinrich von Zeissberg. — Ad. Haufien, Zur Geschichte der deutschen Uni
versität in Prag (je to referát o jubilejním spise německé university — na
jednom místě vlastně polemický, totiž tam, kde referent klade zvláštní důraz
na to, že Pražská universita je nejstarší némecká universita, co jubilejní spis
přece netvrdí, a kde referent proti výslovnému znění zákona jen v německé
universitě chce vidět pokračování staré university, srovn. referát svrchu oti-
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šténý; v přídavku je obsažena bibliografie dějin university). — Jos. Neuwirth,
Die Wandgemälde in der Wenzelskapelle des Prager Domes und ihre Meister
(jedná o výzdobě kaple vůbec, pak zvláště o malbách; co se týče maleb,
soudí N., že nejsou dílem těch umělců, kteří malovali na Karlštejně a v Emauzích; při tom se obrací proti Grueberovi, jenž je připisoval Wurmserovi; také
nemá za to, že by pocházely od Dětřicha neb školy domácí; N. sám vidí
malíře kaple v Μ. Osvaldovi; přidány illustrace;. — Rud, Knothe* Ein Bericht
über Prag und seine Bewohner aus dem J. 1531 <je to zpráva posla Mantovského; počíná se popisem Prahy, při čemž se most prohlašuje za nejkrásnější
na světě; co se dále vypravuje o Adamitech, ač se udává svědek, sotva
lze uvěřit; obyvatelstvo — pro Prahu se počet jeho uvádí na 60000 — se
chválí, ale častěji ještě haní; obchody se umlouvají jen v hospodách atd.). —
Z. Schmidt* Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Deutschen in Südböhmen
(pivovarnictví, pokračování). — Ad. Horčička, Zur Geschichte des Nürnberger
Handels nach Böhmen 1512 (Normberk měl obchodní spojení se západními
Čechami, s Chebem, Plzní, Stříbrem; o obchodu s Ústím n. L. se našla jen
jedna listina, která se tu otiskuje). — Z referátů otištěných v literární příloze:
Hans Lambei. Aus Böhmens Kunstleben unter Karl IV. (Ad. Horčička: je to·
otisk z Oesterr. Revue XXIV.; práce založena na publikacích Neuwirthových,
ale spisovatel přidává i mnoho vlastního); David von Schönherrs gesammelte
Schriften. Herausgeg. v. Mich. Mayer I. Inns. 1900 (práce zde otištěné při
nášejí též mnoho pro dějiny umění v Čechách v 16. století); Adolf Franz,
Der Mag. Nicolaus Magni de Jawor (Ad. Hauffen, srovn. Č. Č. H. V. 23).

Časopis Matice Moravské. 1899. — Bartoš Fr.* Příspěvky k textové kri
tice lidových písní; Podlaha A.* List z kroniky jesuitských kollejí moravských
(pamětihodnější příběhy r. 1677 sběhlé z jesuitských »annuae litterae« řeče
ného léta); Malovaný J.t Skladba nářečí císařovského; Kořínek K, Ksté ročnici
narozenin Fr. Ladislava Čeiakovského; Jtreček H., Vácslav Mladějovec z Mladějova, zemský písař moravský a nástupci jeho (1373—1418). Příspěvek
k vnitřním dějinám Moravy (sestavení zpráv z vydaných desk zemských mor.
a CDM.); Adámek K. F., Vácslav František Hřib (životopis jednoho z budi
telů moravských, vrstevníka Kynského, Sychry, Fryčaje a j. Psal do »Prvotin«
a vydal i práce samostatné; zemřel v Brně 1827); Cvrček J.t Paměti o sbo
rech bratrských na Moravě ze stol. XVI. (pokračování; jsou to opět výpisy
z Herrnhutských foliantů XU. a XIII., zabírající dobu 1570—1582. Zajímavé
jsou zápisy o poměru biskupa Jana k bratřím z r. 1576 a 1577 a některé
události z Přerova, z Ivančic a z Prostějova); Salaba J.* Pověst o bílé paní
v Čechách a na Moravě u pánů z Rožmberka a z Hradce (pokusil se o vy
světlení vzniku a historické podstaty pověsti); Janovský R.* K dějinám ře
mesel v okresním hejtmanství Holešovském (otiskují se tovaryšské artikule
při cechu soukennickém ve Vyzovicích z^r. 1641 s některými zprávami po
zdějšími i předchozími o témž cechu); Kubíček Ant., Opavský žaltář (popi
suje pergamenový rukopis ze XIV. stol., který se chová v musejní knihovně
německého gymnasia v Opavě, otiskuje jeho kalendář úplně a rozbírá věcný
obsah žaltáře); Kramoliš C, Robota v okresu Bučovském před r. 1848 (údaje
hlavně z druhé polovice minulého věku, váženy z archivu města Bučovic a
z výkupních listin jednotlivých obcí). — Umělecké a vědecké zprávy: R.,
Zpěvník novokřtěnců (německý, chovaný v zem. arch, mor.); Houdek V.,
Stručný soupis historických a uměleckých památek (popisuje památky cír
kevní i světské v Jihlavě a Znojmě); Šilhavý Fr.t Obnova kostela sv. Barto
loměje v Opatově (zpráva o restauraci barokového chrámu r 1898 prove
dené); Jurek Fr. VI.* List poslance k voličům z r. 1848 (Josef Kučera, zvo
lený ve venkovských obcích okresu Velkého Meziříčí a Třebíče, posílá jej
z Vídně svým voličům, kde líčí, co v říšské radě se koná, a zásady, jimiž se
řídí on); Peřinka F. V* Farář Ondřej Panczner (data životopisná kněze bu-
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ditele, který působil v Mikulovicích u Znojma); Marzy V. L> Ze zápisků
farního archivu Jimramovského (o mistru popravním a zločincích z 1. 1611
až 1640, artikule cechu řeznického města Jihlavy z r. 1567); Tvarůbek Jt V,
Chvališov (historická topografie); Peřinka F. V.. »Series abbatum canoniae
Lucenae« a její spisovatel (zpráva a kritické poznámky o knize, kterou na
psal B. Troschl a vytiskl ve Znojmě 1738); Bretholz B.t Listina daná klášteru
sv. Kláry ord. s. Franc, v Olomouci r. 1412 (otiskuje listinu zajímavou jak
věcně, poněvadž jde o zajištění jeptišek, kdyby abatyše zapomněla své ma
teřské víry, tak jazykově, neboť patrný tu vliv polštiny.)

Zeitschrift des Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens
1899, 2-4. — Schulz H.t Neue Briefe Karls von Zierotin an Hartwich von
Stitten aus den Jahren 1010—1612 (z pruského archivu státního otiskuje
30 nových dopisů Žerotínových, jimiž rozhojňuje dosavadní korrespondenci vy
danou od Chlumeckého; dopisy uvádějí nás do samého sporu obou bratří, cis.
Rudolfa a Matyáše. Adressovány jsou Hartwichovi v. Stitten, zemskému hejt
manu v Krnovsku a tajnému radovi Jana Jiřího, markrabí Brandenburského,
který Žerotína tak si vážil, až se 1610 vyskytl i plán zasnoubiti jej s dcerou
rodu hohenzollernského. Vydavatel dotekl se těchto poměrů již ve své mono
grafii Markgraf Johann Georg v. Brandenburg-Jägerndorf, Generalfeldoberst.
Halle). — Hawelka E.t Die Gerichtsbarkeit der Stadt Sternberg (1381—1754) mit
besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zum Olmützer Oberhofe und
zur ťrager Apellationskammer (popisuje nejprve prameny, potom právní po
měry v městě, magistrát a jeho složení, soudní budovy, vězení, regestuje na
učení z Olomouce do Šternbetka daná 1558—1566, 1598—1635, pak právní
případy z »knihy černé« a z radního protokollu modrého a žlutého; zakon
čuje třemi listinami, jimiž uznává se Olomouc za vrchní stolici pro Štern
berk). — Lechner K.t Beiträge zur Frage der Verlässlichkeit des »Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae« (pokračuje z minulého ročníku a zakončuje
své opravy ke čtení a doplňky k popisu listin v CDM. sv. XIL a XIII. Sr.
s tím v Hlídce 1899 článek Snopkův »K opravám diplomatáře moravského«). —
Bretholz B^ Zur Biographie des Markgrafen Jodok von Mähren (dokazuje
pomocí nového pramene, městské knihy Brněnské z 1. 1343—1361, že držený
posud rok narození Jodokova 1351 nutno přeložiti do r. 1353; rozhojňuje
vědomosti o stycích Jodokových s Florenckým humanistou Salutatim ze tří
dopisů atd. 1393 a 1397, které vyšly v nové edici Novatiliho; listy znova se
otiskují). — Schulz Hf Bericht Hartwigs von Stitten an Johann Georg von
Jägerndorf über eine Unterredung, die er in des Markgrafen Auftrage zu
Drzewohostitz mit Karl von Zierotin hatte (vyjednávání r. 1615 dotýkající se
politické situace především v zemích rak.; akt otištěn ze státního archivu
v Berlíně). — Wottke K.t Der Olmützer Bischof Stanislaus Thurzó von Béthlenfuíva (1497—1540) und dessen Humanistenkreis (podává vlastně zprávy o rodu
biskupově a jeho snahách z nejstarších tisků až do publikací moderních,
připojuje některé poznámky, nové zprávy pro družinu humanistickou kol
biskupa jsou vzaty namnoze z inkunabulí; nakonec otiskují se dopisy Stani
slavovy a Erasma Rotterdamského již známé). — Rzehak A.t Ueber einige merk
würdige, vor- und frühgeschichtliche Alterthümer Mährens (popisuje starožit
nosti zdoby bronzové, těneské a nálezy římské); Eschler Jn Zur Geschichte
der Besiedelung Südmährens durch die Deutschen (shrnuje zprávy o osazení
poříčí Dyje, filologické důvody zaujímají v článku přední místo). Drobnosti:
Grolig Μ* Testamente zweier protestantischer Dorfpfarrer aus den Jahren
1563—1575; Welzl H* Ueber mährische Pfarrmatriken; Schram Wu Der Abt
von Kloster-Bruck Freitag v. Cziepiroh (1573—1585); Raab A.t Christof
Schwarz im Lichte seiner Zeit; Grolig Μ., König Friedrich II. von Preussen
in Mährisch-Trübau 1742 und 1758 Literatura.
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Památky archaeologické a místopisné. Dílu 18. sešit 1—5. (1898—
1899). — ,J. L. Pič) Mohyly Bechyňské II. — 7· Felcman, Archaeologický
výzkum »Údolí Svatojiřského«. — K. Chytil) O Mat. Rambouskovi, domnělém
maliřiv — Ed. Šitler a A. Podlaha) Loretánský poklad na Hradčanech. —
Jos. Šimek) Brány a věže Kutnohorské (s iHustracemi podle starých vyobra
zení . — Theodor Antlt Další příspěvky k cechovnictví v jižních Čechách
(o řádech cechů Třeboňských v 16. století). — F. A. Borovský) Český tištěný
obrázek z 15. století. — 7· K. HraiC) Náboženská reformace na Náchodsku
po r. 1650. — Ant. Tomíček) Zřízení městské v Litomyšli (jsou to pravidla
a nařízení vrchnosti ohlášené purkmistru a konšelům r. 1584 a r. 1608). —
J. Nedoma) Mladice jinak Klementice (v Palackého Popisu se Mladice počítají
k osadám, jichž někdejší polohu na ten čas určiti nelze ; hrabě Frant. Taaffe,
který koupil panství Nalžovské r. 1769, založil vesnici novou — Klementice
— tam, kde bývaly zaniklé Mladice). — Martin Kolář) Pohřebiště na Hájku
u Dobovic. — Frant. Marci) Materialie k dějinám umění, uměleckého prů
myslu a podobným (výpisky z pramenův nejvíce archivu Třeboňského 1610
až 1648, 1448, 1480, 1555). — Jan Emler) Jana Šuda z Semanína Paměť
o žalostivé dvojí zkáze města Nymburka (k r. 1631—1640; Šud byl syndikem
městským). — Boh. Matějka) Stříbrné roucho pro sochu Madonny v Dolním
Ročově. — Boh. Hellich) Praehistorické lebky v Čechách. — 7- L. Pič)
Archaeologický výzkum ve středních Čechách 1897—1898. —vJ. K. Hrase,
Sídliště u Dobřan — Em. Neumann. Nálezy praehistorické v Řeporyjích. —
V. Dokoupil) Starý zvon v Červené Třemešné. — Boh. Matějka) Kamna z pol.
15. stol, s vyobrazením husitských bojovníků a jejich vozu (s vyobrazením;
jsou to zlomky kachlíků ve sbírce musejní, které spisovatel tohoto článku
klade do doby kolem r. 1450.) — Jos. Siblik) Erbovní rody v Kasejovicích. —
Jos. Smolík) Nález mincí z 13. století v Strmilově. — K. Chytil) Monstrance
sedlecké. — Fr. A. Borovský) Psalterium z r. 1515. — Zprávy a drobnosti (mimo
jiné): Boh. Matějka) K dějinám kostela sv. Mikuláše na Malé Straně. —
L. Domečka) Obrazy Českých panovníků v zámku Jindřichohradeckém.

Časopis vlasteneckého Muzejního spolku v Olomouci. Z ročníku XV.
(1898) vytýkáme: K Houdek) Hradní kaple Znojemská; In. Lad. Červinka)
Denáry údělných knížat moravských. Z ročníku XVI. (1899) dokončení obou
vytčených prací, jiné pojednání Houdkovo) Dvojitá kaple Znojemská, a článek
Jana V. Nováka F. L. Čelakovský a naše příslovnictví. Mnoho článků se týká
předhistorické archaeologie.
Věstník. Rozhledy historické, topografické, statistické, národopisné,
školské jo Poděbradsku a sousedních okresech. Ročník II. <1899) č. 1—12. —
Z článku vytýkáme: Rod rytířů Trmalů z Toušic (spisovatel se neudává;
v listině archivu Kouřimského se vyskytuje r. 1480t,panoše Jan Trmal z Túšic);
Jan Hellich) Budiměřice (ves u Nymburka); Ant. Štijler) Kuncberk (u Křince);
Jan Hellich) Paměti chrámu Páně v Činěvsi;'7^« Hrnčíř) Dragonada v Po
děbradech r. 1862 (podle současných zápiskův a soudních akt); Jan Hellich)
Dvorec Opršalovský v Poděbradech; Jan Hellich) Zkomolená jména řek na
Poděbradsku (zejm. Mdlinná místo prvotního a správného Mrlina). — Vedle
článků historických Věstník přináší také Články zvykoslovné, historické drob
nosti atd.

Český Lid, ročník 8. seš. 3—6. — Z hojného obsahu vyjímáme tyto
články: Ant. Tomíček) Sedlák v století 16. na Litomyšlsku. — Jos. Klvaha)
1 nových studií o kroji lidu moravského. — ^Paběrky z archivů domácích
i cizích (rozličné drobnější příspěvky). — V. Řezníček) Lidové písně o válce
1866. — Fr. Šilhavý) Pranýř. — Zd. Nejedlým Český dům. — E. Hofier* Zpráva
orMoravě a Čechách z r. 1730 (z cestopisu vydaného 1740—1 v Hanoveru). —
C. Zibrt, Pokusy o přirozený výklad pověr Českoslovanských na sklonku 18.
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a na začátku 19. věku. — A. Afalec, Chorvatské osady na Moravě. — Ant.
Podlaha, Kozmanecia lidové hry z 1. 1644—1645. — Ant. Podlaha, Píseň
o útrapách selského lidu z druhé polovice 17. století (z rukopisu Strahovské
knihovny). Ve všech číslech zaznamenává se velmi pilně literatura kulturní,
historická a ethnografická 1898—1899; někdy k titulům knih a rozprav se
připojují též poznámky o obsahu. Tato bibliografiie vydává se též ve zvláštním
otisku.
Časopis katolického duchovenstva, ročník 40. (1899). — F. H. Novák*
Církev a stát uherský od r. 1848 (s úvodem: církev katolická na Uhersku
před r. 1848). — Vavř. Wíntera, Paměti kláštera Kladrubského z doby před
husitské (na základě rukopisného díla z konce předešlého stcletí v klášteře
Broumovském »Chronológia seu ortus et progressus monasterii Cladrubiensis«, za jehož skladatele spisovatel pokládá jednoho z posledních Bene
diktinův Kladrubských, Krištofa Lôwa, jenž zemřel r. 1824 jako farář v Damnově; spisovatel však pro nejstarší dobu rukopisnou kroniku doplňuje a
opravuje). — Z referátů ve Směsi uvádíme referát A Podlahy o Snopkově
pojednání »List papeže Hadriana II. a bulla Jana VIII.« ve Sborníku Vele
hradském 1897; dále Math. Vojáčka nekrolog věnovaný Fr. Hiplerovi, kanov
níku Frauenberskému (f v prosinci 1898); mezi jeho pracemi, které se tu
vypočítávají, na prvním místě třeba připomenout vydání (spolu s V. Zakrzew
ským) listu Hostových; některá jeho pojednání se týkají sv. Vojtěcha.
Hlídka, ročník 4. (1899). — Vine. Vávra, Dr. Ignác Hanuš a Dr. Jan
Helcelet (výňatky z korrespondence s úvody a poznámkami vydavatelovými).
A. Malec, Odkud povolal Krištof z Teufenbachu Hrváty na Moravu (ne z pří
moří, nýbrž nejspíše z Chrvatův uherských). — J. Rypáček, Josef Krasoslav
Chmelenský a Morava. — Jan Sedlák, Počátky křesťanství a vzdělanost řecká
a římská (křesťanství vyšlo z Palestiny, které tato vzdělanost byla téměř cizí;
Pavel prošel sám Školou této vzdělanosti, jak ukazují také jeho listy, ale
choval se k ní odmítavě; křesťanství zaujímá k ní aspoň v počátcích stano
visko odporu). — V rubrice Písemnictví a literatura přináší F. Snopek velmi
podrobné opravy a doplňky k 2. a 3. svazku Moravského diplomatáře (srovm
výše ZGM.J. — Ze zpráv o nových publikacích se dovídáme, že spis AI. Slo
váka o bitvě u Slavkova vyše! r. 18*8 v 2. vydání. Dědictví sv. Cyrilla a
Methoda vydalo 1898 Jana Tenory Život M. Středy, podle referátu cenný pří
spěvek k dějinám katol. reformace. — Obšírnější referáty tu najdeme o 2. díle
knihy MarkoviČovy Gli Slavi ed i Papi, o knize A. Vřestála, také pro historika
zajímavé, Lichva a úrok ve světle mravouky katolické.
Museum. Časopis bohoslovcu českomoravských 1899. — Z obsahu vy
jímáme: Ferd. Merna, Byl li sv. Petr v Římě? (v úvodu se uvádí mnoho z lite
ratury této otázky se týkající; spisovateli, který se přidává k mínění, že pří
tomnost Petrova v Římě je úplně jista, otázka jest více než historickou; na
Irenaea právě ve prospěch kladné odpovědi, lze položili ještě větší váhu,
než se tu stalo, jakož i na ty protestantské historiky -- zvi. Harnacka —
kteří >k otázce naší zaujali příznivé stanovisko«). — Emil Procházka, Souboj
ve světle rozumu, historie a práva církevního i světského.

Mittheilungen des Instituts fur oesterr Geschichtsforschung, ročník
XX. (1899), sešit 3. H. Spangenberg, Die Kônigskrônung Wratislaws von
Bohmen und die angebliche Mainzer Synode des J. lOSó.
Důležitý příspěvek ke kritice Kosmovy zprávy o udělení titulu králov
ského knížeti Vratislavu r. 1086, především k její chronologii. Kosmas praví,
jak známo, že Vratislav byl korunován králem Českým a Polským na synodě
v Mohuči r. 1086. O synodě v Mohuči r. ÍOW však nikde jinde není zmínky;
za to je dosti zpráv o synodě v Mohuči r. 10^5. Spangenberg ukazuje, že
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listina potvrzující zakládací listinu biskupství Pražského, datovaná 29. dubna
1086, jež podle Kosmy vydána byla na téže synodě Mohučské, svědčí obsahem
svým pro to, že synoda, kde věc byla projednána, byla dříve, před dubnem
r. 1086, a že spojení Olomouckého biskupství s Pražským v době vydání listiny
bylo již hotovou věcí. Ukazuje dále, že itinerář Jindřicha IV. nepřipouští ně
jaké synody Mohučské na jaře r. 1086 za přítomnosti císařovy, a ze všeho
uzavírá, že je pravdépodobno, že Kosmas se zmátl v roce, že Učeni jeho
vlastně se vztahuje k synodě Mohučské z r. 1085. Podrobnosti, jež Kosmas
o návštěvě synody zaznamenává, shodují se vskutku se zprávami jinými o sy
nodě z r. 1085. Také nepovšimnuté dosud svědectví annálů Altenzellských
(M. G. St. XVI. 41) praví k r. IO85·. Heinricus III. Imperator Maguncie in
presentia electorum tam spiritualium quam secularium principem Wratislaum
ducem Bohemie magnifice decoravit. Spangenberg míní, že tato zpráva, třebas
pocházela z přípisku vsutých do textu annálů rukou 15. st., může míti vedle
Kosmy cenu samostatnou, zejména vzhledem k nejisté chronologii Kosmově.
K tomu přistupuje, že listina z 29 dub. 1086 je vskutku vydána t. j. »actum«
■opatřena v Řezně, nikoliv v Mohuči, jak by se zdálo z Kosmy. To je hlavní
resultát Spangenbergovy práce, a to resultát, jenž přesvědčuje. Autor spojuje
s vývody těmito však i úvahy o zakládací listině biskupství Pražského a
o sporech a otázkách s tím souvisících, jež. založeny jsouce jednostranně na
jedné části literatury (Kalouskovy prácevČČH. I. např. nezná), přesvědčovali
nemohou nikterak K řešení toho je třeba práce zvláštní, na širším a solid
nějším základě. Zmínky o »panslavistické myšlence«, jež se přežila s pokusy
Svatoplukovým, Boleslava Chrabrého a Břetislavovým, a také výklady o duchu
-a cílech Kosmovy kroniky (395 pozn) mají patrně původ v naší době víc
než v poznání historickém. — Ferd. Wagner> Die europäischen Mächte in
der Beurtheilung Friedrichs des Grossen 1746—1757. — A. Fournier, Zur
Geschichte der polnischen Frage 1814 u. 1815, první část: Vor Eröffnung des
Wiener Congresses s řadou příloh z Vídeň, stát, archivu, z nichž nejzajíma
vější jsou Metternichovy projevy z 1. srp. 1814, projevy proti organisaci zvlášt
ního ruského »království Polského«. Tím by, píše, bylo Rakousko i Prusko
ohroženo v svých državách polských a konečně i Rusko — »La Russie, loin
ďavoir fait une conqucte assurée, aura sacriíié pour des apparences trompeuses son repos et ses intéréts les plus chers« — V drobných zprávách
dr. B. Stubel ukazuje, že domnělá modlitba Gustava Adolfa pa jeho přistání
v říši 28. června 1630 je bajkou, H J. Hermann píše o dvou neznámých
pracech nizozem. malíře miniatur Jiřího Hoefnagela. Z referátu vytýkáme
Horčičkův o posledních pracích Neuwirthových (srv. ČČH. V. 238 sq.), S.
Μ. Premuv o histor. črogrammech středních škol rakouských (práce programmu
slovanských jsou odbyty pouhým seznamem) a dokončení Bretholzova refe
rátu o historické periodické literatuře zemi českých v L 1805 — 97. Tentokráte
je registrován obsah Notizenblattu hist. stát, sekce moravské společnosti ho
spodářské, Časopisu Matice Moravské, Annálů Musea Franciscea a Věstníku
Matice Opavské.

Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in
Oesterreich ročník 20. (1899'' přináší 8. pokračování práce Scheuffterovy Der
Zug der oesterreich. Geistlichkeit nach und aus Sachsen, ve které se vypočí
távají s životopisnými daty ti, kdo se ze zemí rakouských, také z Uher, pro
víru vystěhovali nebo kdo v Sasku ordinaci přijali nebo ze Saska do zemí
rakouských přišli. Najdeme zde mnoho osob z Čech; práce je zvláště důležitá
pro dějiny emigrantův a přináší doplňky i opravy k známým spisům Peškovým ;
ale na mnoze se přece jen opakuje, co najdeme již v nich. — Ferd. Menčik*
Zwei Acten zur Biographie des Daniel Krmann (životopis Krmanův uveřejnil
Menčík již r. 1887 ve Věstníku Spol. nauk 1887; o Krmanovi v. též Jar. Vlčka
Děj. české lit. II. 105). — Bibliographie über die den Protestantismus betref-
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fenden Erscheinungen des J. 1898 registruje též publikace české neb zemí
českých se týkající s kratšími neb delšími referáty o nich; nejobšírněji refe
rováno o Kvačalově vydání korrespondence Komenského.
Osvěta, ročník 29 (1899), č. 3-12. — Z literární pozůstalosti V. Gablera
pochází poněkud belletristicky psaná episoda z doby Pařížské hrůzovlády
r. 1794, »Červená mše<. — H Jireček pokračuje ve svých studiích »Čechové
a civilisace«: 9. Válečné umění Žižkovo, 10 Jednota bratrská a 11. Koldínův
občanský zákonník; jako studie předcházející nesplňují ani tyto, co slibuje
titul, a také jinak nepřinášejí nic nového; s mnohým, co tu pověděno, jest
těžko souhlasiti. — Fr. Bílý, Z mládí Frant L. Čelakovského (pečlivá
a pěkně psaná ukázka z chystaného spisu většího; obsahuje Čelakovského
život v domě otcovském a dobu studií v Budějovicích^ — Ad. Srb, Český
národ a říšská rada (přehledný zlomek historicko-politických studií auto
rových z doby konstitučního Rakouska). — R. Tyršová, Jak se u nás psalo
o Mánesovi (poučný a zajímavý příspěvek k historii české umělecké kritiky;
proti obecnému nedoceňování a nechápání vynikají pro Mánesovy počátky
zejména zásluhy Mikovcova »Lumíra« a pro dobu pozdější zásluhy Mir.
Tyrše). — V. Flajšhans, Husovo mládí (autor shrnuje výsledky svých dosa
vadních studií, nedotýkaje se kontrovers a neuváděje pramenů; příliš jedno
stranně přehrazuje mládí Husovo od jeho pozdější činnosti reformační, a také,
co praví o Husově neznalosti t. zv. »předchůdců«, nedostačuje). — J. J. Touiimský, Stoleté jubileum A: S. Puškina. — F. Tlajšhans, Nově objevené spisy
Husovy (oznamuje podrobněji z Petrohradské carské knihovny úplný rukopisný
výklad Husův na všecky čtyři knihy sentencí Petra Lombarda z let 1408
a 1409 a rukopis jeho vstupních řečírektorských, všeobecně pak se dotýká
četných, nově objevených kázání Husových). — K Vlček, K jubileu prof.
Ignáce Axamita (řada vzpomínek od žáku jubilantových; z nich nejzajímavější
jest, co vypravuje prof. Alb. Bráf). — V. Flajčhans, Ze Strahovské knihovny
(zásluhou nového bibliothekáře se konečně i ta reviduje a nově katalogisuje;
hned v počátcích se ukazuje naděje na nové objevy). — K Kadlec podává
obšírnou zprávu o jedenáctém archaeologickém sjezdu v Kijevě. — B. Rieger,
Nynější stav parlamentarismu (je to obsah zajímavé rektorské řeči Edgara
Loeninga v Halle »Die Repraesentativverfassung* im 19. Jahrhundert« s pozoru
hodnými karakteristikami parlamentarismu anglického, amerického, románského
a německého). — Z nekrologů, kterých pod rubrikou »Nové rovy« přináší
»Osvěta« hojnost, třeba zvláště vytknouti Elišky Krásnohorské vzpomínku za
Karolínou Světlou a prof. J. Kalouska za J. Emlerem. Z posudků uvádíme
Er. V. Vykoukala, J. V. Jahna a V. Flajšhanse o jubilejním Památníku Aka
demie a V. E. Mourka o spisu hr. Lútzowa »A History of Bohemian Litera
tuře«. — »Osvěta« přináší také v každém Čísle rubriku »Rozhledy v dějinách
současných.«

Obzor literární a umělecký L, číslo 1—10. — Ze článků vytýkáme:
O. Hostinský, Boj o starou Prahu; F. Táborský, K jubileu Frant. Lad. Čela
kovského ; A. Kraus, Gerhart Hauptmann; obšírnou studii F. A. Šuberta, Po
Čátky české dramaturgie na rozhraní věku 18. a 19. a článek Jana Krejčího,
Nová nauka literárně historická, jenž je zároveň referátem o knize Elsterově
»Prinzipien der Litteraturwissenschaft«, vydané 1. svazkem r. 1897. — Z úvah
a referátův: L. Čech referuje o korrespondenci Palackého I. (životopisec Palackého v referátu najde pokyny, jak užiti denníku), o Jakubcově vydání
básní, F. Drtina (pochvalně) o knize Šafránkové Za Českou osvětou, jež obsahuje
příspěvky k dějinám středního školství, Zd. V. Tobolka o Toužimského dě
jinách r. 1848 v zemích českých, vyšlých s titulem Na úsvitě nové doby (mezi
díly populárními o roce 1'848 se této knize přisuzuje první místo, nejsou to
však dějiny, nýbrž spíše kronika té doby; illustrace jsou namnoze pochy
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bené), K J. Nováček o Čihákových Pamětech města Jílového (při tom se
podává přehled české mistopisné literatury), J. Jakubec o Quisově vydání
básnických spisů Havlíčkových, Jindřich Vančura o Tomanově Husitském
válečnictví (referent knihu chválí podle zásluhy, ale ne bez kritiky; srovnává
se s ní v tom, že by řád Hodětínuv byl nemohl povstati před válkami husit
skými; co se týče synod Táborských z r. 1422—1424 přichází proti ní k té muž výsledku jako Článek otištěný v 3. čísle ČČH. m. r.), Břet. Foustka
o Drtinově Nástinu dějin vyššího Školství ve Francii, Zd. Tobolka o Ma
sarykově Havlíčkovi (referent se nesrovnává s knihou v tom, že by byl
Havlíček stál »úplně a vědomě na principu české reformace«), Jar. Kamper
o Srbových Politických dějinách národa českého 1861—1895, Rudolf Dvořák
o Lacinově Obecné kronice I. a o Jaroslava Kosiny Illustrovaných dějinách
světových I. (referát zvláště o druhé knize jde do podrobností; první knihu
pokládá za dobré dílo populární, při druhé chválí sloh, lituje však, že na
mnohých místech jeví známky chvatu), Fr. Krejčí o 2. vydání Draperových
Dějin konfliktů mezi náboženstvím a vědou v překladě S. Mokrého (referát,
který překlad chválí, je zároveň kritikou knihy samé, s jejímž stanoviskem
referent se nesrovnává), E. Smetánka o Líitzowově A History of Bohemian
Literatúre, Jos. Pekař o Bidlově Jednotě bratrské v prvém vyhnanství (z re
ferátu vyjímáme: Kniha tato přiléhá těsně k práci Gollově »Čechy a Prusy« ;
je to kus české a zároveň polské historie a příspěvek k dějinám českopolských styků. Těžiskem práce Gollovy je vylíčení poměru mezi husitskými
Čechami na jedné a Polskem a řádem Německým na druhé straně, kniha
Bidlová líčí nám poměr Pruska a zejména Polska k Jednotě bratrské. Bylo
by zajímavo postaviti vedle sebe výsledky obou prací, okázati na rozdíl dob
a situace v poměru Polska k Čechům nekatolickým . . .« To pak referát v ně
kolika rysech vytýká).

Moravská revue, ročník I. — K. Kadlec, O poddanství a robotě v zemích
českých (přednáška v Moravsko-Slezské Besedě). — T. G. Masaryk, Německé
vlivy a naše obrození (poznámky ke knize Murkově Deutsche Einflüsse, do
plněný poněkud překlad z Vídenské »Zeit« 1898, č. 137—139). — Vlád. Jos.
Procházka, Museum Francisceum Annales (o národním, resp. podle mínění spiso
vatelova protičeském směru »Musea Františkova« i jeho »letopisů«). — Jindřich
Dvořák, Moravské vojsko zemské (příspěvek k vojenské samosprávě Moravy
v 1. 1744—1748; autor otiskuje základní patent ze 7. května 1747 a jedná
podrobně o organisaci tohoto »lidového vojska«, zřízeného vedle vojska pravi
delného). — Týž, Pragmatická sankce a markrabství Moravské (o schválení
pragmatické sankce sněmem Moravským 17. října 1720). — Začátky brněnských
továren (zkrácený překlad práce G. Deutsche Die Anfänge des Fabrikswesens
in Brünn z »Österreichisch-Ungarische Revue« 1898, XXIII.) — J. Dvořák,
Moravská zřízení zemská (autor podává obšírné výtahy z »Knihy TovaČovské«,
jedná o zemských zřízeních moravských z let 1535, 1604 a 1628 a na konec
se dotýká moravského sněmování r. 1848). — T. G. Masaryk, Vývoj evropské
společnosti v XIX. století (referát J. Kamenáře o Masarykových přednáškách
v lidových kursech universitních; obšírnější výtah přinášela »Česká Stráž«).—
B. Lepař, Beccaria a jeho doba.
Květy 1899 červenec — prosinec. — Lad. Quis, Z venkova let šede
sátých (ze života studentského v Táboře). — Pavel Durdik, Smrt Puškina.
Jeho manželství a postavení u dvora. — Frant. Kvapil, Mickiewicz v Moskvě. —
F. X. Jiřík, Manes. — Lad. Quis, Z Prahy ke konci let šedesátých a na po
čátku sedmdesátých (zvláště z literárního života té doby na př. v Umělecké
besedě, o Hálkovi a j.). — Jos. Holeček, Bosna a Hercegovina za okupace. —
Boh. Bause, Skot, jeho účast v dějinách civilisace.
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Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 1899
seš. 1. — H. Kaiser* Zu1 den Quellen der summa cancellariae Karoli Quarti
(12 kusuv přejato s některými změnami z listáře Petra de Vineis).

Analecta Bollandiana XVIII. (1899) fase. I. — Alb. Poncelet* Lauteur
et les sources de la Passion des Ss. Gorgone et Dorothée (biskup Adalbert,
který Umučení posla! biskupu Mindenskému Milonovi, nebyl, jak Kolberg tvrdil
— srovn. ČČH. IV. 136 — sv. Vojtěch. Poncelet aspoň neuznává jeho důvodu,
že to nemohl býti než Vojtěch, a uvádí sám jeden důvod protivný — ovšem malé
váhy — Že totiž list Adalbertův složen je prosou rýmovanou, homilie na počest
sv. Alexia proti tomu, která se Vojtěchovi připisuje, prosou nerýmovanou. Co
mimo to v článku Čteme, srovnává se s tím, co pověděno také v ČČH.) —
Sešit 2. téhož ročníku přináší referáty o rozpravě K^trzyňského o životopisech
sv. Vojtěcha (srovn. ČČH. V. str. 280); referent se ke K^trzyňskému nepřidává.
O díle Kráslově a Ježkově referent soudí podobně jako referent našeho
časopisu.

Neues Lausitzisches Magazin sv. 74 (1898). Vytýkáme Články a pří
spěvky i pro nás pozoruhodnější: Hermann Knothe* Das Görlitzer Hofgerichts
buch 1406—1423 (organisace jeho a kompetence na základě rukopisu z mi
nulého století t. j. výtahu ze staré soudní knihy); Bötticher* Stammbuchblätter
Oberlausitzischer Gelehrten vorzugsweise des 17. Jahrh. (ze štambuchů cho
vaných v městské knihovně Žitavské; často se tam vyskytují též zápisy Če
ských exulantů. Majitel nejstaršího štambuchu této sbírky byl Wenceslaus
Posthumius Bydziovinus: tento štambuch je však Lipské vydání lat. žaltáře
z r. 1368: zápisky latinské i České jsou v něm in margine z 1. 1583 — 159 5.
Zápisky z pozdějších Štambuchů se otiskují v abecedním pořádku zapisovatelů
na př. zápis Jiřího Dykasta z r. 1622 »jam miserrimus exul<; po tom, co
řečeno v úvodě, očekávali bychom více zápisů exulantských). — Na konc i
ve zprávách nekrolog a životopis Mosiga z Ährenfeldu, známého pŕekladate’e
Starožitností Šafaříkových. — V ročníku 74. (1899) v 1. sešitě: Herm. Knothe*
Die im Weichbild Zittau gelegenen Güter der einstigen Herrschaft SeidenbergFriedland und die ältesten Besitzer (na základě r. 1896 na zámku Frýdlandském nalezených kopiářu, jichž regesta vydal 1897 v NLM. Jul. Helbig). —
R. Jecht* Jakob Gottlieb Kloss in seiner Bedeutung für die Oberlausitzer
Geschichtsschreibung (napřed se podává přehled skladatelův kronik lužických,
ze starších je nejznamenitější Scultetus f 1614, z dějepisců hornolužických
v minulém století nejznamenitější byli Knauthe a Kloss f 1789; z jeho prací,
které se tu vypočítávají, vyšlo tiskem 27, z nich je nejdůležitější Histor.
Nachricht von dem Hussitenkriege in Oberlausitz v Provinzi alblätter der Ober.
Gesell, der Wiss. II. a v NLM. XXVI.; rukopisných prací chová Milichovla
knihovna v Zhořelci 35; z nich jedna, Genealogische Nachrichten Oberlau
sitzer adlicher Familien, neméně než 18. svazků; jiná ruk. práce jedná o lu
žických fojtech a zase jiná 4 svazková o době husitské; dále tu najdeme
Diplomatarium i Inventarium diplomaticum Lusatiae superioris. Z těchto
sbírek bylo později ovšem mnoho vydáno a čerpáno). — Týž svazek přináší
na konci Regestenbeiträge zur Geschichte des Bundes der Sechsstädte der
Oberlausitz von 1516—1530 (první část vyšla v NLM. sv. 72).
Izvestja muzejskega drustva za Krajnsko 1899. roč 9. seš. 5 ■: R Kos*
Cesar Arnulf kot vladař po slovenskich pokrajinah (Styky Slovinců s Arnulfem
sestaveny v chronologický celek. Arnulf nepřál Slovincům, ač tito tvořili
velikou část jeho vojsk. Styky Arnulfa s říší Velkomoravskou).
Monatshefte der Comenius-Gesellschaft. Ročník VIII. (1899). — Ze
16 článků se Komenského a věcí českých dotýkají tyto: Kvačala* Die Schick
sale der Grossen Unterrichtslehre des Comenius bei des Verfassers Lebzeiten
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{v úvodu se dotýká spisovatel předchůdců Komenského a pramenů jeho
paedagogiky; pak se vykládají dějiny t. j. vznik didaktiky; po svém vydání
nedošla takové obliby jako Janua, spis, vykládá proč). — W. Regemánn. Joh.
Valentin Andreae und die Rosenkreuzer (pokud se spis, dotýká Komenského,
polemisuje se spisem Kvačalovým z r. 1899 »J. V. Andreaes Anteil an geheimen Gesellschaften«). - J, V. Novák. Die letzten pansophischen Schriften
des Comenius. — L. Keller* Otto Brunfeh (Br. f 1534 nás zajímá hlavné pro
své styky s husitskými Čechy: než o tom se tu málo vypravuje: za to na
jdeme tu životopis, přehled literární činnosti a v poznámce dosavadní litera
turu o Brunfelsovi; nejdůležitejŠí je článek Roihův v Zeitschrift für d. Gesch.
des Oberrheins 1894). — Kirchner. Die Grundgedanken des comenianischen
Erziehungssystems (přednáška z r. 1892). V oddělení Kleinere Mittheilungen:
Jos. Müller (v Ebersdorfu), Eine bis jetzt unbekante deutsche Schrift des
■Comenius (v knihovně Joachimtalského gymnasia v Berlíně zachoval se Am
sterodamský tisk z r. 1664 : Letzte Posaun über Deutschlandt.-Sp\sovate\ na
značen tu v titulu slovy: Von einem heimlich seufftzenden Jeremia J. C.; do
mněnku, že to Komenský, vyslovil někdo již dávno přípiskem na titulu; Μ.
vybírá důvody proto z obsahu); dále tu najdeme odpověď Kvačalovu Regemannovi a repliku tohoto.

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken
herausgegeben vom königl. Preussischen historischen Institut in Rom. Tohoto
časopisu, vycházejícího dvakrát za rok, vyšly dosud dva ročníky (Bd. I. 1898,
Bd. II. 1899). Jest v nich obsaženo několik článků pro české dějiny důležitých
Především zasluhuje pozornost rozsáhlý článek obsažený ve všech sešitech
a ještě nedokončený K. Schellhasse Akten über die Reformthätigkeit
Felician Ninguarda’s in Baiern und Oesterreich 1572—1577. Dominikán Ninguarda byl z předních horlitelů o reformu církve katolické ve smyslu Trident
ského koncilu. Od r 1562 působil v tom směru v arcidiecesi Solnohradské.
Měl osobní styky s Canisiem, Natalem, Commendonem. Dvakráte byl v Římě.
Po druhé vrátil se odtud v létě 1572, maje za úkol pracovati k tomu, aby
prováděna byla usnesení synody Solnohradské, jimiž přijaty byly dekrety
Tridentského koncilu. O této jeho činnosti od podzimu 1572 do jara 1576
otiskuje se — po krátkém úvodě, líčícím činnost Ninguardovu do podzimu
1572 — z vlastního rukopisu Ninguardova ve Vatikánském archivu (arm. 64.
vol. 9.) podrobná zpráva Ninguardova složená na Řezenském sněmu 1576
k rozkazu pap. legáta Morone Od podzimu 1572 byl však Ninguarda též
provinciálem řádu Dominikánského v Rakousku, Čechách a na Moravě, po
čátkem r. 1574 pak bylo mu uloženo provésti visitaci všech klášterů řádu
Dominikánského v Cechách a na Moravě, kterýžto úkol později rozšířen na
všechny řády žebravé vůbec. O tom, jak úkol svůj provedl, Ninguarda po
drobně referuje. V době od července do prosince 1574 provedl visitaci
v Praze, Plzni, Stříbře, Pnévě, Chebu, Litoměřicích, Jablonci, Mělníku, Bělé,
Budějovicích, Jindřichově Hradci, Bechyni, v prosinci t. r. v Jihlavě a Olomouci.
Podruhé na Moravu přišel v prosinci 1575 a visitoval do února 1576 kláštery
ve Znojmě, Olomouci, Jevíčku, Brně. Zprávu Ninguardovu doplňují listy a akta
Ninguardy se týkající, jež se dáleji otiskují. Pro nás zvláště zajímavý jsou
vlastní listy Ninguardovy z doby jeho pobytu v Čechách, jichž jest značný
počet a jež obsahují velmi cenné zprávy o tehdejších církevních poměrech
v zemích českých. — Z článků druhého ročníku dlužno uvésti: Urkunden
zu einer bisher unbekannten Legation des Card. Pileus in Deutschland aus
dem Jahr. 1394 zusammengestellt von Josef Kaufmann. Otiskuje se tu z re
gister Lateránských 16 bull Boniface IX. z doby od 21. srpna do 22. září
1394, jež týkají se poslání Pileova. První z nich (z 21. srpna) ukládá se mu,
aby přičinil se o vybavení krále Václava z rukou odbojné šlechty české
{král byl zatím již tři neděle na svobodě), druhou (ze 27. srpna) se jmenuje
č. č. h. ví
A
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legátem nejen pro Čechy, nýbrž pro celé Německo a ukládá se mu, aby
snažil se zjednati smír v Čechách. Ostatní bully obsahují pokyny, jak má
Pileus působiti v Německu ve prospěch římského papeže. — Am Vorabend
des Schmalkaldischen Krieges, Dcnkschrift aus der Umgebung Kaiser Karls V.
mitgetheilt von JF Friedenaburg. Návrh válečného tažení Karlova proti Šmalkaldským, vzniklý dle vydavatele v ležení císařském v Řezně bezprostředně
před bojem někdy koncem května nebo zač. června 1546. — Die Huss tenverhandlungen auf dem Pressburger Reichstage von April 1429 von H. Herze.
Líčí se vyjednávání krále Sigmunda s Husity v PreŠpurce 5. dubna 1429 na.
základě Ondřeje Řezenského, doplněného hlavně listem tří husitských hejtmanů
Sigmundovi z 6. dubna 1429, jejž otiskl Chroust v Quiddové Zeitschr fúr
Geschichtsw. II., 369—371. Na konec uveřejňuje se neznámá dosud instrukce
pro plnomocníky Sigmundovy (jejich jmen se zde též dovídáme) vyslané
k sněmu českému, konanému v Praze 23. května 1429. Autor nalezl ji v státním
archivě v Miláně.

ZPRÁVY.
Nákladem zemského výboru Moravského vyšel 1. svazek (562 str. 8*)
díla Frant. Kamenička »Zemské sněmy a sjezdy Moravské, jejich složení, obor
působnosti a význam od r. 1526—1628< ; jak spisovatel v předmluvě sám po
dotýká, bude míti dílo, vypočtené na 3 svazky, hojnější obsah, než naznačuje
jeho název, totiž vývoj stavovských řádů a zřízení v době na titulu udané.
Ke knize se vrátíme.
0 novém katalogu rukopisů Klementinských, který v květnu r. 1897
kustos universitní bibliotheky Jos. Truhlář počal sestavovati, podali jsme již
dvakráte zprávu, pokaždé na počátku novčho ročníku. Činíme tak i letos.
K 714 kodexům na konci r. 1898 zkatalogisováným přibylo r. 1899 dalších 548,
i jest úhrnný počet všech posud zpracovaných rukopisů 1262. Jest to dobrá
polovice všech latinských kcdexů, které v universitní knihovně Pražské
jsou. Poněvadž právě latinské rukopisy sbírky této, ačkoli nejčetnější, již
při původním katalogisování nejšpatněji byly zaznamenány a přes záslužnou
píli jednotlivců (Schulte, Kelle, Höfler, Hanuš) nejdéle ostávaly zanedbány,
netřeba se diviti, že při novém katalogisování téméř každého dne naskytují
se kusy nové a zajímavé, jež badatelům v oboru historie a literatury budou
vítanými prameny studií budoucích. Tak kodexů, obsahujících spisy Wiklifovy,
vytýká starý katalog a pozdější jeho doplňky celkem 21; v novém katalogu
Truhlářově, ač posud toliko polovice latinských rukopisů byla prohlédnuta,
dostoupilo číslo Wiklifik 25. Ještě více překvapuje nový počet latinských
kodexu obsahujících spisy Husovy. Starý katalog uvádí jich 15, v novém
katalogu již nyní jest jich 42, mezi nimi 8 rozličných sbírek latinských ká
zání Husových, dříve úplně neznámých. O jiných objevech více neb méně
zajímavých referuje pravidelně kustos Truhlář ve Věstníku České Akademie,
které zprávy ob Čas registruje též časopis náš. Přejeme mu co nejvřeleji,
aby velkou a záslužnou práci svou mohl dokonati.
Benediktinský klášter ve Vídni, zvaný »zu den Schotten« vydal katalog
svých rukopisů pod názvem Catalogus codicum manu scriptorum qui in
bibliotheca monasterii B. M. V. ad Scotos Vindobonae servantur. Ex mandato
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reverendissimi domini abbatis Dr. Ernesti Hauswirth edidit Dr. P. Albertus
Hubl (Vindobonae 1899). Práce Hiiblova je práce velice pěkná. V úvodu po
jednává o vzrůstu rukopisného materiálu v klášteře a o předchůdcích svých
v katalogisování; po úvodu následují zevrubné popisy jednotlivých kodexů,
jichž knihovna čítá 750. Podle jazyků jest 1 rukopis řecký, 9 gallských, 4 italské.
1 slovanský, 5 orientálských, 159 germánských a ostatní latinské. Nejstarší
rukopis pochází buď ze st. 11. nebo 12; je to č. 155. (Psalterium, cantica,
hymnus Ambros., oratio dominica, symbolum Nicaen. et Athanas., litaniae)
s krásnými iniciálkami. Nejmladší rukopisy jsou z 19. st., nejvíce jich pak
náleží století 15. Katalog zakončen je důkladnými a všestrannými rejstříky.
Jsou tu indexy: I. Index auctorum. II. Index operum anonymorum (rozděleno
na 25 oddělení). III Index initiorum. IV. Index librorum secundum aetatem.
V. Index librariorum. VI. Index priorum possessorum. VII Index librorum
linguis aliis ac latina exaratorum. Prohlédneme-li katalog, poznáme, že
knihovna benediktinského kláštera Vídenského »zu den Schotten« chová
dosti rukopisů vztahujících se k dějinám českým zvláště k století 15.
K době Karla IV. přinášejí zprávy č. 209, 336, 403, pro předchůdce husitismu,
Konráda Valdhausera a Milíče, jsou důležitá č. 276, 292, 311, 367. 390., Husovy
spisy obsahují č. 44, 48, 320, k době Sigmundově vztahuje se č. 55., k hnutí
husitskému Č. 28, 100, 327, k dějinám Táborů č. 256, 395., ke koncilu Basi
lejskému č. 58, 151, 152, 318, 330, 395, 413., o králi Ladislavovi nalezneme
zprávy v č. 53., Jiřímu z Poděbrad a Matiáši Korvinovi věnovány jsou části
kodexů č. 95, 612., Pražskému arcibiskupství (1475) č. 601. atd.
Tbk.
V ruk. Libušina Soudu na stránce 4. je třetí řádek z dola nedopsán;
druhá polovička jeho je vyplněna jakýmsi pletivem čar červeně provedených,
kterého dosud nikdo nevx ložil a nevysvětlil. Pod touto čmáraninou (Gekritzel
podle Palackého) nikdy nic nestálo; řádek byl nedopsán a, co z něho zbylo,
takto vyplněno. Také toto tajemství je nyní rozřešeno! Jak L. Dolanský zpo
zoroval, skládá se tato »čmáranina« z písmen přímo stojících a obrácených
a Čte se takto: V. Hanka fecit. Tento svůj objev Dolanský vypsal v posledním
čísle Filolog Listův (1899, sešit 6). Zároveň v úvodu vypsány krátce osudy
rukopisu od jeho objevení, jak jej A. Puchmayer nedovedl přečisti, jak jej
Hanka a Jungmann hned přečtli, jak jej Dobrovský hned zavrhl, jak Palacký
nevěřil a potom uvěřil, jak r. 1834 prorocky Kopitar napsal:. . . Wie wenn
es ihm (míněn ještě žijící falsarius) einfiele, seine Falschmünzerei selbst zu
denuncieren!« A ejhle po letech — falsarius dávno mrtvý promluvil. — Článek
Dolanského bude nejspíše u nás zrovna tak umlčen, jako byl umlčen článek
Máchalův.
V rozpravě * Český panský stav a říšské hrabství. Úryvek z rodopisu*
(Praha, 1899, 47 str.; zvi. otisk z čas. »Právník“, roČ. 38) pokouší se Dr. Č.
Pinsker dokázati rovnocennost českého stavu panského, vlastně České vŠlechty,
pokud měla deskové statky, vůbec, s vysokou šlechtou říšskou říše Rímskoněmecké t. j. s rody, jež vládly v říšských územích bezprostředních (reichs
unmittelbar), jež byly suverénní. Jde tu o nesnadnou právní otázku — historik
neprávník nemůže však vůči vývodům Pinskrovým shostiti se dojmu, že autor
chce dokázati více, než je možno, že hájí these nedržitelné, neboť stavětí na
roveň držení českého deskového statku s držením říšského bezprostředního
území není přece možno. Ostatek je to zřejmo z práce jeho samé, jež na
několika místech vzbuzuje dojem (tak na př. str. 30), že má dokázati pouze
právní rovnost českého stavu panského s říšskými hrabaty (jak čtenář musí
za to míti z nejasného výkladu Pinskrova), kteří nebyli »reichsunmittelbar«.
Tu ovšem jeho vývody přesvědčují. Autor spojuje své dedukce s otázkou
poměru českého státu k říši a v tom stojí na starém, také nedržitelném stano
visku, Že Čechy nebyly lénem říše, že lénni poměr Čech k říši byl osobní
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poměr českého panovníka k císaři. Autor ovšem musil se státoprávních po
měru Čech k říši dotknouti, ale pro dobu, o niž mu jde (od 16. st.), nemusil
přece uchylovat! se k této nesprávné větě; v té době je právní poměr obou
států takový, že thesi jeho by nijak nebyl překážkou. Práce přináší však
mnoho zajímavého materiálu, zejména v poslední své části, kde líčí spory
mezi kanceláří říšskou a dvorskými kancelářemi českou a rakouskou o udílení
a povyšování v šlechlictví a vzájemné uznávání diplomů o to vydaných.
Dr. Pinsker, jak z práce patrno, pracuje o úplném rodopisu české šlechty.

O Bidlové »Jednotě bratrské v prvním vyhnanství« přinesl pochvalný
referát od N. Tichova BapiuaBCKifi Ληοβιιηκέ.
O středovékém agrárním zřízeni v Čechách měl na Kijevském archaeol.
sjezdě zajímavou přednášku professor Jurjevské university Ant. N. Jasinskij
(známý autor spisu Hájeni© aeMCKaro CTpoa βί> qemcKOMh rocyjapcTBi Řečník
obrátil pozornost jednak k rozčlánkování půdy, jednak k jednotkám pozem
kové výměry. Podav karakteristiku soustavy polních dílců a plánu vesnických
osad na základě bádání Aug. Meitzena, poznamenal Že úvahy německého
učence jsou »racionalisticky přibarveny«, a uvedl listinné toho doklady. ’)
Větší Část řeči věnoval prof. Jasinskij Českým pozemkovým měrám. Podle mí
nění jeho dělila se půda prvotně na pluhy> a později vešlo v užívání dělení
na mansy čili lány. Ty i ony jednotky pozemkových měr byly podle Jasinského
stejné, jak viděti z ustanovení o vybírání berní (z r. 1310). Lány dělily se na
výsevná jitra čili korce a na jitra ve vlastním slova smyslu. Všechny lány
nebyly stejně veliké. Bylyť lány velké čili »královské« a malé, a kromě toho
nazývaly se lány podle osad: Doksanskými, Chrudimskými, Čáslavskými, Měl
nickými, Pacovskými, Bezdězskými, Strakonickými atd. Dále podal řečník do
klady territoriálního seskupení lánů stejného rozměru v území severních
a středních Čech. Poznamenav, že na Plzeňsku byly lány německého původu,
uvedl, že lány ty byly menších rozměrů než lány české. V závěrku vyslovil
mínění, že ti badatelé kteří se dali svésti vnější podobností a snaží se vy
kládat! zjevy historického rozvoje Čech vlivem německým a ve středověkých
českých řádech vidí jen kopii řádů německých, jsou na klamné cestě. —
Doufáme, že vážený badatel vydá úvahu svou obšírněji v některé ruské
publikaci, a že budeme míti příležitost poznati jeho stanovisko lépe než ze
stručné zprávy, jak shora jest uvedena. Prozatím však dovolujeme si vyslovit!
pochybnost o správnosti závěrečného úsudku, k němuž dospěl. Jisto jest, že
nejen u Čechů, nýbrž i u Poláku vyskytuje se měření půdy na lány teprve
od XIII. stol., to jest od doby německé kolonisace, jisto jest také, že týž
rozdíl, jaký byl mezi jednotlivými druhy lánů na západě evropském, byl také
mezi jednotlivými druhy lánů v zemích českých i v Polsku. Kromě toho není
bezvýznamné, že podobně jako v Německu byli celolánníci (Hufner, Vollbauer),
pololánníci (Halbhůfner, Halbbauer), čtvrtlánníci atd., právě tak tomu bylo
i v Čechách. Zdá se, že teprve němečtí kolonisté přinesli k Čechům a Po
lákům dělení na lány, a poněvadž proudy kolonisační vycházely z rozličných
míst, užívalo se podle původu kolonistů rozličných lánů. Piekosiúski na př. uvádí
(ve spise Ludnošč wiešniacza w Polsce w dobie Piastowskiej, Krakov 1896,
str. 24 a 101) v Polsku lány malé šredské, flámské čili chelmenské (v rozměru
asi 30 jiter) a lány velké německé čili francké (přes 42 jitra). Jest pravděpodobno, že různé ty druhy lánů byly zaváděny i v krajích ryze slovanských,
l) Referent přestátí musí bohužel pouze na uvedení příliš stručné zprávy,
jaká podána jest v Izvěstích XI. archaeol. sjezdu (str. 81 a 82). Ačkoli by si
byl na sjezdě velice rád poslechl přednášku prof. Jasinského, nebylo mu to
možno, poněvadž na týž den a touž hodinu ustanovena byla jeho přednáška
v jiném oddělení sjezdu.
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kde o kolonisaci nebylo řeči. Bezvýznamné také není, že nejvýchodněji mezi
Slovany známy jsou lány pouze u Poláků. Již ve státě litevském počítání na
lány známo nebylo, a tím méně v knížectvích ruských a v carství moskev
ském. Zajímavé jest také samo slovo lán. Jest to asi slovanský překlad latin
ského slova mansus ; slovanský tento termín působil pak zpětně na latinu,
takže vedle všeobecného terminu latinského (běžného v záp. Evropě i v Čechách)
počalo se na České a polské půdě užívati nového latinského terminu laneus. —
Otázka lánů jest, jak viděti, velmi zajímava, a stálo by věru zato, aby činěny
byly důkladné pokusy o její rozluštění.
Dr. Karel Kadlec.
Prosincové číslo anglické revue The Nineteenth Century přináší článek
(12 str.) hr. Lutzowa nadepsaný Austria at ihe end of the ceniury. Ale nejedná
se v něm jenom o Rakousku na konci století; je to vlastně krátký přehled
historický, zvláště od r. 1848. Nás ovšem nemohou zajímati fakta, která třeba
čtenáři anglickému budou nová, nás zajímá však soud spisovatelův o nich
a o osobách. O době absolutismu (dnes to lze zase pochopiti) vyslovuje se
s jistou mírou sympathií, o Beustovi a jeho díle soudí velmi nepříznivě;
návrat českých poslanců do říšské rady r. 1879 byl podle něho předčasný.
Přišli bychom k otázkám dnešní politiky, kdybychom vytýkali dále, co soudí
hr. Lútzow o hr. Thunoxi, co o § 14., co o hr. Goluchowském Než, protože
již včerejší den patří historii, můžeme aspoň říci, co pověděl o tomto: hr.
Goluchowski — tak to lze shr^outi dvěma slovy — měl vždy a ve všem
nešťastnou ruku.

Deutsche Literaturzeitung 1899 č. 39 přináší referát V. Vondráka o díle
hr Lützowa A History of Bohemian Literatuře (srv. Č. Č. H. V. 269). O kroku,
který spisovatel učinil nazpět, co se týče RKr., proti svému staršímu dílu,
referent podotýká: »Nur sollte man. . . da nicht die K. H. an die Spitze
stellen und sie förmlich zu einer »homerischen Frage« machen, wie es hier
geschieht. Sie gehört nicht in’s graue Alterthum, sondern —ins 19. Jh. Der Vf.,
der unter den Böhmen weilt, hätte sich dort in dieser Hinsicht an massge
benden Stellen besser informiren sollen». Panu referentovi, zdá se, ušlo, odkud
hrabě Lútzow měl své »informace«.
Záfisky P. f Šafaříka o fracích bibliothečnich a fomůckách bibliathécniho úřednictva. Podává Dr. Čeněk Zíbrt. Praha 1898. 8°. (Zvláštní otisk
z časopisu Sběratel III. 5.-6.). Pro Šafaříkova biografa budou tyto »Pří
spěvky ke studiu bibliothečnich soustav a zařízení« — jak autor knížku svou
nazývá — zajímavý, a přispějí opraviti povrchní soud o Šafaříkově činnosti
bibliothékářské. Knížka má arch textu, v němž vypisují se podrobně Šafa
říkovy výpisky z různých knih, instrukcí atd. týkajících se knihovnictví,
a lithografovaný přídavek, repiodukující některé indexy ze zápisků Šafa
říkových, obsahující jména mést tiskárnami význačných, seznamy fingovaných
míst vydání a p. Z výpisků Šafaříkových je patrno, že se svědomitě připravoval
k úřadu knihovníka veřejné knihovny Pražské a že dovedl si soustavně vy
bírat! jak pro praxi tak pro theorii bibliothéční rady a návrhy z četné lite
ratury německé. Nevím však, možno-li výpisky jeho považovat! též za jeho
vlastní názory o vedení knihovny. Biograf jeho bude nucen srovnati je pečlivě
s knihami, z kterých Š. vypisoval, než řekne konečný úsudek. Některé ná
vrhy, jež zřejmě jsou označeny jako jeho vlastní, na př. o abecedním řádění
Českých knih, ukazují, že dobře dovedl se vpraviti v praxi knihovní a vy
hovovat! zcela moderním způsobem praktickým požadavkům. Z jeho indexů
měst tiskárnami význačných budou moci i moderní bibliografové čerpati
cenné detaily.
K 7.
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S titulem Prager Studien vydávají professoři německé university Pražské
od r. 1893 za redakce prof. A. Bachmanna pojednání z oboru historického.
Dosud vyšlo 6 sešitů. Dvě práce (č. 2 a 6) týkají se kroniky Zbraslavské,
a přineseme o nich referát později. O práci Gnirsovč (č. 4) v. referát v tomto
čísle našeho časopisu. Číslo 6 přináší první část větší práce Alfreda Loebla
„Zur Geschichte des Turkenkrieges 1593—1606 I. Vorgeschichte«, založené
vedle tištěných též na archivních pramenech sebraných na mnoha místech.
Na str. 7—44 vypsány vznik a organisace vojenské hranice; jiná část práce
str. 53—62 věnována uskokům, ostatek předehře velké války, jež plné vy
pukla r. 1593.
Článek Fr. Piekostnského ^Piecz^cit polskie wieków
v publikaci Krakovské Akademie »Sprawozdania komisyi do badania historii
sztuki w Polsce<, tom VI., provázen jest hojnými vyobrazeními pečetí pa
novnických, šlechtických, městských, cechovních atd. Mnohé z nich mají
důležitost též pro českou sfragistiku.
Ve sbírce Scriptores rerum Fclonicarum^ vydávané Krakovskou akademií,
vyšel r. 1899 4. svazek (1620—29) diaria vedeného v jezovitském domě professův u sv. Barbory v Krakově. Tento denník se neobmezuje na stěny
řečeného domu. Tak čteme v něm k listopadu 1620: Hoc eodem mense diu
expectatus et desideratus nuncius de victoria Ferdinandi II. Imperatoris ex
haereticis rebellibus reportata et de Praga iis erepta, ac de fuga ficti Regis
Friderici cum sua coniuge ac liberis Cracoviam venit omnesque Catholicos
mirifice recreavit. Praeclare enim omnes advertebant, quanti momenti res
ista fuerit ad totam Bohemiam, Mo; aviam, Silesiam in ordinem redigendam.
Ideo etiam publicae gratiarum actiones in praecipuis Cracoviensibus templis
peractae, hymno »Te Deum laudamus« decantato.

Pořadník dla samoukôw — je to vlastně jakási encyklopaed.e — je název
díla, jehož druhý svazek, věrovaný naukám filologickým (do str. 187) a histo
rickým (od str. 188—643», vyšel 1899 ve Varšavě. Naukám historickým při
padla větší část knihy. Nejprve tu najdeme vstup (str 188—204) o historii
vůbec, jenž při vší stručnosti obsahuje leccos pozoruhodného; dotýká se
mnohých základních otázek, ale ovšem jich nevyčerpává. Spisovatel Ludvík
Krzywicki se zde hlásí k Bucklovi (t. j. k jeho názorům, kdežto dílo jeho
pokládá za nedostatečné) a k Lamprechtovi. Historii všeobecnou, v pravém
slova smyslu, pokládá za problém budoucnosti; dosavadnímu dějepisu, »artisticko-narracijnénju«, však nepopírá všeho práva, nejméně v dějinách vlast
ního národa. Po vstupu či úvodu od str 205—299 následuje »Historya powszechna«. Zde nám Tad. Korzon, Šimom Azkenazi a j. nepodávají snad oné
historie — budoucnosti, nýbrž, co následuje, je bibliografie s kratšími neb
delšími úvahami (někdv i dosti podrobně kntisujícími) o vypočtených knihách,
mezi kterými na prvním místě se uvádějí všeobecné dějepisy pro mládež
a pro školy, polských neb do polštiny přeložených, mimo to některých ně
meckých a francouzských; pak následuje oddíl o všeobecných dějepisech
několikasvazkových. Podobným způsobem předvedena dále řada děl, větších
i menších, všeobecnějšího obsahu podle obvyklých epoch starého, středního
a nového věku; zde vedle Dějin Palackého měl býti uveden také Tomkův
Dějepis Prahy; tak i jinde výbor děl vytčených je více nahodilý, také po
známky jsou nestejné povahy, někdy při dílech důležitých velmi stručné, za
to obšírnější při méně důležitých; a jsou také nestejné ceny. A přece i čtenář,
který není jen dilettant, by zde mohl najiti nejtdno cenné upozornění. — Po
dějinách obecných zvláštní oddíl obdržely dějiny polské (Vlád. Smoleňski
str. 300 -331). — Po historii následují dějiny literatury, všeobecné (t. j. mimopolské) i polské (Petr Chmielowski), dějiny umění, dějiny vědy. — S Krzywi-
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ckým se setkáváme ještě jednou (str. 486—565) v kapitole nadepsané: Historya
rozwoju spoteczncgo (historya kultury); zde se namnoze vracíme k otázkám,
kterých se týž spisovatel dotekl již dříve. V následujícím potom nepodává
toliko bibliografii a ocenění prací uvedených, nýbrž také návod, jakým způ
sobem by měl »samouk« studovati postupně dějiny počátků a prvků kultury,
při čemž odkazuje jej také k rozličným časopisům, jakož vůbec Krzywicki
proti jiným spolupracovníkům jde na mnoze jinou cestou; tak najde tu samouk
archaeolog i krátký návod, jak sbírat a nač při sbírání třeba obraceti pozor.
Poslední kapitola (str. 566—643) je věnována historii filosofie (Adam Mahrburg);
zde se ještě jednou dostáváme k základním otázkám, jako co je historie, zvláště
co je filosofie historie (dává obšírný výklad, namnoze apologetický). Konec
knihy (str. (44—695) přináší rozličné doplňky. Kniha čítající bezmála 700 str.
stojí jen 1 zl. 5 kr., což se tím vysvětluje, že vydána s podporou »Kasy pomocy dla osôb pracuj^cych na pólu naukowym im. Józefa Mianowskiego.«
Třetí díl »pořadníku« bude věnován vědám společensko-právním a filoso
fickým.
Známý polský malíř a historik Walery Eljasz Radzikówski vydal dvě
zajímavé práce »Korony królów polskich«, Poznaň, 1899, 8®. 56 stran, s čet
nými illustracemi, a pokračování svého díla »Ubiory w Polsce i u s^siadów
w wieku XIV«, w Krakowie. 1899, 4°, 32 strany, 9 tab. illustrací krojových
ze XIV. věku a 3 tab. krojových kreseb z věku XV. Eljasz v první práci
srovnává koruny českých panovníků s polskými (na str. 18. koruna svato
václavská vyobrazena) a ve druhé vysvětluje vzájemné vlivy krojů polských
a českých (na str. 24 zvláštní stať — Czesi). Do kreseb čerpal velice mnoho
z českých miniaturních a jiných památek.
V Przegladu Polskim^ roč. 34 (1899), seŠ. 3 je pod titulem »Z zakamarków
XVII. wieku* od dra lelikse Koneczného obšírná recense o několika pracích
Jana Tarnowského z let 1895—97, týkajících se dějin rodu hrabat Tarnowských v 17. st. Je to ovšem daleko více než recense: malá, ale dokonalá
studie kulturně-historická v nejryzejším smyslu často zneužívaného slova toho.
Třeba na tuto vlastnost její položití důraz tím větší, že autor v doslovu brojí
dost rozhorleně proti vychvalování »kulturní historie« na úkor dějepisu poli
tického, Že klade, dovolávaje se především výmluvného dokladu vlastní práce
předchozí, váhu na to, že znalost t. zv. historie politické je nezbytná a zá
kladní. »Na jisté výši kulturní nelze obejiti se bez politiky, a čím je společnost
zralejší, tím dříve přestává býti politika věcí dvora a stává se první z věcí
společných.« >W historyi nie chôdzi«, praví, »wlašciwie o nic innego, jak tylko
o to, žeby v každém pokoleniu zdaé sobie spraw§ ze stosunku žycia publicznego do prywatnego« — Hlavní zásluhou a cenou článku Koneczného je, že
neunavuje nás lhostejnými jednotlivostmi z dějin rodu Tarnowského, ale roz
šiřuje výklad věci v líčení poměrů šlechty polské vůbec v době vytčené,
především pak v líčení její situace hospodářské a finanční. Dojídáme se na
př., proč šlechta polská v 17. st. měla v majetku svém takovou spoustu kle
notů, proč klenoty v každé rodině činily asi čtvrtinu majetku. Bylo to prostě —
ukládání kapitálu. Úpadek měst polských, šlechtou zaviněný, působil destruk
tivně i na hospodářství peněžní v Polsce, a šlechtic bohatší musil odtud uklá
dat! kapitál v klenotech, klenot pak byl podkladem a prostředkem kreditu:
odtud zastavování klenotů za účelem výpůjčky, tak obvyklé v Polsce v této
době, a to i u nej bohatších magnátů. Byl to prostě jediný prostředek opatřiti
si peníze; v Polsce byl osobní kredit v té době neznám, a zastavování nebylo
znakem bídné situace finanční. Kredit hypoteční jevil se také jen ve formě
zástavy statků, buď úplné nebo částečné (jako bylo dříve na západě). Všechny
tyto primitivní kreditové poměry byly následkem nedostatku měst a s nimi
souvisícího čilejšího obratu peněžního. Pochopitelno, že když na západě cena
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klenotů, zejména po francouzské revoluci, počala klesati, byla to pravá ka
tastrofa pro polskou šlechtu: potřebovala li peníze, musila se zbaviti svých
klenotů, své jediné finanční reservy — se ztrátou. Větší půjčky bylo nesnadná
dostati — Židé ještě tolik neměli — a tak hlavní instancí bankéřskou pro
Polsku byli Kdanští kupci. Šlechta polská odhodlala se za to titulovati němec
kého měšťana, nešlechtíce, dokonce vzácným slovem»pane!< Šlechtic polský
neměl ovšem smyslu pro přesné dodržení smluveného terminu splatnosti
dluhu a mohl také spíše slíbit na ten a ten den sáček diamantů než sáček
tolarů. Tak cizině bylo hroznou věcí půjčovati hotové peníze do Polsky.
Velmi zajímavé jsou také poznámky autorovy o vyvíjející se tou dobou »až
idiotské adoraci rodu< v polské společnosti, o činění rozdílu mezi jasně
a prostě velmoŽnými již ve školách, o vyloučení chlapů-sedláků z osobních
služeb pánů-šlechticů, o kariéře šlechtice-klerika. Ale snad nejvíc karakterisuje
polskou Šlechtu té doby pochvalná věta autorova, napsaná jenom o Tarnowských: »Tracili swoje, ale nie pomagali zatracač ojczyzny« . ..

Ve Varšavě vyšel nedávno (1899) »Atlas do dziejów Polski zawierajacy
13 mapek kolorovaných, podlug najlepszych žródel opracowal E Niewiadomski**
Nemáme dosud uspokojujícího atlasu historického pro východ Evropy, a tím
méně jest jím atlas Niewiadomského. Lze se v něm nejvýše poučiti o territoriálním rozsahu říše Polské, ale rozdělení říše na vévodství a země jest
opominuto, topografie neuspokojující. S našeho stanoviska historického nelze
naprosto býti spokojenu, jestliže spisovatel okolo r. 1496 kreslí na jz. Polska
nějaké »Królewstwo Czesko-Wi^gierskie« nebo kol r. 1586 *Cesarstwo Austryjackie«, v němž uměŠťuje »Čechy, opanované r. 1526 «
PF. Abraham vydal 1899 nákl. Krakovské akademie, která řídí haličskopolskou expedici historickou v Římě, především ovšem ve Vatikáně, »Správozdanie z poszukiwan w archivach i bibliotékach rzymskich w L 1896 - 7 a
18p7—8^ kteréž se připíná ke stejnorodým publikacím dřívějším, vydaným
v »Archivům komisyi historicznej* t. IV—VI a ke »Spisu Tek rzymskich*
z r. 1898. Práce expedice polské jsou pro nás tím důležitý, že si všímají též
Slezska, a že tu a tam najde se v nich nějaké zrnko pro dějiny české v užším
smyslu. Vytýkáme zajímavější jeden kus sem spadající: »Oratio dominorum
Polonorum ad dom. Bohemos facta per legationem dni Dobeslai Lubelczlin
de Kurozvanki pro electione Ser. principis Wladislai primogeniti olim Kazimiri
Regis Pol. in regem Bohemiae in Cuthna civitate perorata« (Cod Ottobon.
2068 f. 113).
Nákladem časopisu PyccKaa Mucje vyšel spis sociálního historika P. Miljukova »r.iaBHMa tcuchíh pyccKoň HCTOpimecKoň mlicjih« (MocKBa 1895 Díl I.) Je to
otisk universitních přednášek Miljukovových, které vyšly nejprve jako lithografie, potom přepracované v PyccKort Mmcju. Miljukov o cíli knihy své praví:
»Úryvky, jež předkládám, chtějí ve všeobecných rysech zobraziti rozvoj a
vzájemný styk theorií a obecných názorů, které ovládaly minulá pokolení
při práci jich na roli ruského dějepisu«. Díl první rozvrhuje se na dvě periody,
z nichž prvá jde až po Karamzina, druhá obsahuje dobu po Karamzinovi.
Část prvá pojednává především o dějepiscích stol. 18. (Tatiščev, Lomonosov,
Emin, Jelagin, Ščerbatov, Boltin, zmínky se dostalo též německým vzděla
vatelům ruské historie ve věku 18.), o stavu historické práce 18. st., o Karam
zinovi a jeho současnících (Rumjancev, Bautyš-Kamenský, Strojev, Kalajdovič, Vostokov, Mitr. Jevgenij), část druhá probírá první pokusy kritického
zpracování a filosofického pojímání ruského dějepisu. V tomto oddílu věno
vána jest pozornost M. T. Kačenovskému, Pogodinovi, Byčkovu, D. M. Vellanskému, Odojevskému, Ml· Naděždinu, Polevojovi, Chomjakovu, Lebeděvu, J.
Kirějevskému, P. J. Čaadajevu a j.
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Nový historický časopis ruský vydává S. S. Suchonin od nového roku
v Petrohradě pod názvem *BibcrHunt> BceMipnoU Heropiu*. Bude věnován
všeobecné historii v nejširším slova smyslu.
Právě vydaným (v Moskvě 1899) čtvrtým svazkem ukončena jest »Kniga
dlja čtenija po istorii srednich vékov«, redigovaná Moskevským prof. Vinogradovem, o níž jsme přinesli zmínku (srv. CČH V. 132). Obsahem jest tento
poslední svazek nejrozmanitější a nejzajímavější, jak je to přirozeno u dílu
věnovaného přechodní době od středověku do věku nového a jednotlivým
zjevům dřívějším i pozdějším, které tento přechod ^ohlašují a karakterisují.
Rozmanitost obsahu patrna je již z nadpisů jednotlivých Článků: Marsiglia
z Padovy a Vilém Occam (P. Novgorodcev), JanWyclif (D- PttruŠevskij)* Dante
(E. Braun)* Boccaccio (M. Smirnov)* Řekové v Itálii a obrození platónské
filosofie {M. Pokrowskij)> Machiavelli (Novgorodcev\ První obrození italské
skulptury (L Hiacintov^ Začátky knihtiskařství (V Einhorn^ Objevy Portu
galcův v 15 st. ( V. Lebeděv)^ Krištof Kolumbus (A, Hartvíg)* Francesco Petrarca (M. Geršenzov), Roger Bačo (V. ívanovsky), Hospodářský život zá
padní Evropy na konci středního věku (M. Pokrovskij). Články nemají všecky
stejné ceny, některé stojí dosti vysoko, jiným bylo by lze rrnoho vytýkati.
Ovšem při publikaci toho druhu, jako jest sbírka Vinogradova, mající přede
vším za úkol býti jakousi dějepisnou čítankou pro studující historie a učitele
středních škol, nemůže se žádati, aby každý jednotlivý článek zbudován byl
na samostatném studiu pramenů, postačí naznačiti stav otázky na základě
nejnovější literatury. Ale právě v té příčině neuspokojují všecky práce
úplně. — Nás zde ovšem především zajímají stati věnované dějinám Českým;
takové nalézáme třijv tomto svazku (nahoře neuvedené). Autorem článku »Český
reformátor Jan Hus« jest učitel při Moskevském učilišti lutheránské církve
N. Ammov. Práce jest lepší, než by bylo lze očekávati podle literatury na za
čátku citované (uvádí se jenom Palacký, Loserth, Lechler, Balabasov a Novikov). Aspoň mínění na Rusi tak často se vyskytující o souvislosti českého
hnutí náboženského s pravoslavím zde se zamítá ne sice se zvláštním dů
razem, ale přece dosti rozhodně. Souvislost vystoupení Husova se starším
hnutím reformním v Čechách správně přiznává se tím, že první kapitola po
dává stručný, ale celkem dobrý obraz činnosti Waldhauserovy, MilíČovy a.
Matěje z Janova. Také to, co se v dalších třech kapitolách o Husovi a Jero
nýmovi vypravuje, možno celkem nazvati dobrým, ačkoli — jak jinak není
ani možno — neznalost novější literatury způsobila, že mnohdy slyšíme znovu
věci, jichž bychom se na základě nového bádání již nenadáli, nebo že častá
neslyšíme, co bychom očekávali. Se všemi podrobnostmi z toho, v čem spi
sovatel se neopírá o literaturu starou ani novou, a také s leččím jiným bych
se nesrovnal. Nejasná jest ku př. věta o nacionalisování Pražské university
na konci 2. kapitoly str. 64.; myslím, že bych spisovateli křivdil, kdybych
se domníval, že mínil slovy svými to, co z nich jest možno vyložiti, t. po
češtění Pražské university. Jak dalece jest oprávněn výrok, že koruna říšská
přešla na Ruprechta Falckého (str. 45)? Nesprávně co do času vylíčen jest
pobyt Jeronýmův v cizině (str. 55—56 postup zde udává se: Oxford, Kolín,
Heidelberg, Paříž.) Co říci o větě, že slovanská liturgie v 11. st. udržovala se
v »Sázavsko-emauzském« klášteře, tou dobou založeném? — P. Ardašev*
docent Oděsské university, v Článku »Basilejský sbor 1431—48« naznačuje
nejprve historické pozadí, v němž se zrodila touha po reformách, poněkud
všeobecně a málo určitě, často generalisuje více než zapotřebí. Potom podává
stručné dějiny koncilu, celkem správně. O jednání s Čechy očekávali bychom
i v úzkém rámci Článku obšírnější zmínku, třebas nezapomínáme, že byla
pouhou episodou. Jinak stať patří mezi lepší, spisovateli není, tuším, neznáma
novější literatura, ačkoli z citátů se o ní Čtenář nikde nedovídá. Že by práce
jeho mohla každé jiné poučení nahraditi, spisovatel sám jistě se nedomnívá»
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a dověděti se něco o tom, že existuje vůbec nějaká literatura o koncilu, že
jeho prameny z části již dávno vydány, a akta že se vydávají v pěkné publi
kaci Hallerově, nebylo by snad ani ruskému čtenáři na škodu. Nejslabší
z prací českým dějinám věnovaných je článek »Husité a Čeští bratří« (autor
M Speranskij). T, literatury sice uvedeny některé (ne všecky) vynikající
práce vyšlé do let osmdesátých, čtenář se aspoň dozví, že Síť víry a Replika
proti Biskupcovi i některé menší spisy nověji vydány. Ale co se pak na po
čátku Článku podává, jest podivná směs Špatně pochopených fakt, fantasie
a nesprávností, jichž i v dalších částech víc než dosti lze najiti.
K N.

České literatuře a českému jazyku věnuje se na Petrohradské universitě
zvláštní pozornost. Podle úřední zprávy (OóoapiHie iipenoaaBaHifl nayKT» bi>
HMnep. C. HeTepÓyprcKOMi, yHHBepcuTeTi 1899—1900, str. 14 -15) čte a rozebírá
docent J. L. Los Komenského Labyrint Světa a vykládá historickou grammatiku českého jazyka na základě Gebauerova stejnojmenného díla. Docent
P. Syrku čte a vykládá Legendu o sv. Prokopu, Hradecký rukopis. Za po
můcky při přednášce o české řeči uvádí Gebauerovy mluvnice jazyka českého.
Ve »Čteních« spolku pro historii a starožitnosti ruské při Moskevské
universitě (srv. ČČH. IV. 23) na rok 1898 P, A. Lavrov vydal Život sv.
Methoděje (leg. Pannonská) a Pochvalné slovo o sv. Cyrillu a Methuději, již
častěji vydané (také v F. R. B. I. 39—52, 58—68). Nové vydání nečiní vlastně
vědeckých nároků, spisovatel, jak v předmluvě praví, chtěl poříditi jen příruČnější vydání, než jsou dosavadní, obsažená často ve větších sbírkách pra
menů, na Rusi těžko přístupných. Přece však bychom očekávali, že slavista
tak zvučného jména své stanovisko mezi spornými názory o stáří a spolehli
vosti těchto pramenů vyloží aspoň stručně, ovšem pokud to možno stručně
uČiniti při literatuře tak ohromné,jaká je věnována této otázce. Stanovisko
mohlo by býti označeno již tím, Že se vydává jen legenda o sv. Methoději
a ne také legenda Cyrillská, to však — jak z téže předmluvy se dovídáme —
jest spíše pouhá náhoda, vydavatel pak slibuje také vydání legendy o sv. Cy
rillu, k níž má býti připojen podrobný ukazatel slov; v předmluvě má býti
pojednáno o jazyce obou legend a o zvláštnostech některých rukopisů. Tedy
vydání především za účely filologickými, od něhož nesmíme očekávati odpověď,
již bychom rádi slyšeli. Ovšem tak určitě, jak bychom ji rádi slyšeli, sotva kdy
bude odpověď dána. Otázka o stáří a spolehlivosti ku př. legendy o sv. Metho
ději nesouvisí toliko s otázkou pravosti Či podvrženosti listu Hadrianova, jde
o mnohem více Že obě legendy tak zv. Pannonské nutno pokládati zá
legendy tendenční, tomu sotva kdo bude odporovat!. Běží o to, pokud
byl tendeční již jejich řecký originál, nebo lépe, není-li nutno předpokládat!,
že legendy, jež vznikly v 10. st. již s tendencí pro slovanskou liturgii,
užívaly starších spolehlivých pramenů bez této tendence, pro kteréž mínění
bylo by lze shledati pravděpodobné důvody. K tomu ke všemu Lavrov neod
povídá a neodpoví ani v druhé části — to však nemá zníti jako výtka,
poněvadž konec konců může poněkud platiti omluva na začátku uvedená.
Nepříjemně působí, Že oba texty vydány tak, jak jsou, se všemi zkratkami
rukopisnými.
r. N.

K 25letému jubileu literární činnosti Moskevského professora dějin cír
kevních, A. P. Lebeděva, vycházejí sebrané spisy jeho církevně-historické;
5. díl tvoří *Hctopír pa.3dib,ieHÍH ^epκeeií ez IX. X. u XL eibKaxm Nové vydání
opatřeno jest kriticko-bibliografickým obzorem literatury předmětu (v příloze).
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V Petrohradě zemřel v prosinci 1899 professor ruských dějin církevních
na tainější duchovní akademii Pavel FedoroviČ Nikolajevskif jehož literární
činnost obrácena byla na církevní styky Ruska s východem. Sem náležejí
především spisy jeho »Snošenija russkich s vostokom ob jejarchičeskoj štěpeni
moskovskago patriarcha«, »Iz istoriji snošenij Rossii s vostokom v 17. stolětiji«
a »Žizň patriarcha Nikona v ssylké«.
K tireČkuv spis »Das Fürstenthum Bulgarien« vyšel loni (1899) v bul
harském překladu (v Plovdivě). Referuje o tom pochvalně »IlpeiMÓ*·
1899, č. 4.
Nákladem Cottovým v Štutgartě vyšly právě prvý a druhý díl Preus
sische Geschichte od prof. Královeckého Hanse Prutze. Díl prvý má vedlejší
titul »Die Entstehung Brandenburg-Preussens» a sáhá až k r. 1655, díl druhý
»Die Gründung des preussischen Staates« (1655—1740). Celá práce bude míti
čtyři svazky.

V Oldenburku (1849) vyšel začátek nového díla Á. Salomona o dějinách
německého časopisectví: Geschichte des deutschen Zeitungswesens von den
ersten Anfängen I. Das 16 17. u. 18. Jahrh. Dějiny »Allgemeine Zeitung«,
dříve Augšpurské, nyní Mnichovské, 1798—1898 vypsal E. Heyck. Kniha vyšla
v Mnichově 1898. — V BrunŠviku vydán 2. svazek díla Souchon-ova: Die
Papstwahlen zur Zeit des grossen Schismas II. Band 1408 - 1417.

V Štutgartě počala vycházeti redakcí Schmollera a Hintze sbírka Poli
tiker und hationalôkonomen. První číslo je Richarda Festra-Machiavelli..
K sbírkám pramenův, určených zvláště pro historické semináře, toho
druhu jako jsou Altmannovy a Bernheimovy »Ausgewählte Urkunden zur Er
läuterung der Verfassungsgeschichte Deutschlands im Mittelalter« nebo Schwindovy a Dopschovy »Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte der
deutsch-österr. Erblande im Mittelalter« (Inspruk 1895) přibývá nová sbírka
podobného rázu jako Altmannova a Berheimova, ale ve větších rozměrech
s titulem »Ausgewählte Urkunden zur Deutschen Verfassungsgeschichte«.
Oba vydavatelé, G. v Below a F. Keutgen, pracují zvláště v dějinách měst
a života městského ve středověku. Sbírka zahájena (v Berlíně 1899) 1. polo
vicí pramenů k dějinám měst »Urkunden zur städtischen Verfassungs
geschichte«.

O revoluci v Prusku a Německu v 1. 1848—9 vydal historickou studii
Alfred von Eberstein s názvem: Ueber die Revolution in Preussen und Deutsch
land 1848- 49. (Leipzig s. a.) Kniha látkou dotýká se také zemí rakouských.
Než badatel o r. 1848 a 1849 může se bez této knihy snadno obejiti. — »Er
lebtes aus den Kriegen 1864, 1866, 1870/71 und mit Feldmarschall Hellmuth
Graf Moltke« nazývají se memoiry Alfreda von Eberstein. (Leipzig s a.)
Kniha pro r. 1866 vzpomíná událostí v našich zemích se sběhnuvších, srážky
u Nechanic, Prahy, Kralup, Brna, Mikulova a p. O Čechách praví (s. 23—24):
»Böhmen ist ein landschaftlich und in Bezug auf Bodenbeschaifenheit schönes
Land. Man sah vielfach die schönsten Waizen- und Roggenfelder, aber neben
grossen mächtigen Schlössern auch viel elende Hütten, voller Schmutz und
Ungeziefer, so dass das aanze doch einen verwahrlosten Eindruck machte,
was wol zum Theil auf die jesuitischromanisirende Richtung des vielgestalteten Klerus zurückzuführen sein wird.« (O podobných místech v denníku
Wessenbergově z r. 1839 srovn. Č. Č. H. IV. 199, kde se váha klade na pře
vahu latifundií). Litovati jest, že memoiry Ebersteinovy jsou příliš stručné
a málo obsažné.
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Nákladem J. Bondiho v Berlíně vychází od roku veliká publikace o ně*
meckých dějinách v 19. stol, pod titulem »Das neunzehnte Jahrhundert in
Deutschlands Entwicklung*. Redaktorem je Pavel Schlenther, známý řiditel
Vídenského dvorního divadla, před tím divadelní kritik Berlínské »Vossische
Zeitung«. Jako prvý svazek vyšlo znamenité dílo univ. professora Štras
burského Theobalda Zieglera Die geistigen und socialen Strömungen des
19. Jahrhunderts, druhý a třetí svazek byly věnovány německému umění
(Cornelius Gurlitt. Die deutsche Kunst des 19 Jahrh.) a německé literatuře
{Richard Μ. Meyer. Die deutsche Litteratur des 1Q. Jahrh)\ připravují se dále
dějiny anorganických (Siegmund Günther) a organických přírodních věd
(Fr. Carl Müller), dějiny techniky {Fr. Reuleaux). hudebního dramatu a hudby
{Jindřich Zelti). německého divadla (P. Schlenther), dějin válečných (Fritz
Hoenig) a národního hospodářství (Werner Sombart). Každý svazek je samo
statný, 40—50 archů velké osmerky silný a ozdobený krásně provedenými
podobiznami. Apparát poznámkový je vyloučen, práce postrádají také seznamů
literatury: cílem je podati přehled vývoje ve velkých rysech a uměleckou
formou. Jako Čtvrtý svazek vyšlo právě Politische Geschichte Deutschlands
im neunzehnten Jahrhundert od prof. univ. Vratislavské Jiřího Kaufmanna.
Dílo má 700 stran, v úvodu líčí stav Německa kolem r. 1800, pak následují
kapitoly: Reform und Restauration (str. 40—136), die Entwicklung der
Einzelstaaten 1815—1840 (137—2.8», die Bildung der Parteien (219—263),
vor der Revolut on 1840—1848 (264—304), die Revolution von 1848 und 1849
(305 - 393), die Reaktion von 1850—1858, im besonderen in Preussen '394—490),
Regentschaft und Anfänge König Wilhelms I. (491—546), der Konflikt und
der dänische Kiieg (547—579), der Kampf zwischen Österreich und Preussen
und die Begründung des Norddeutschen Bundes (580—618), Kaiser u. Reich
(619—683) Již z tohoto přehledu obsahu je patrno, že práce je mnohem
podrobnější ve své prvé polovici než v druhé, politicky nepoměrně význam
nější; od r, 1866 líčí Kaufmann historii Německa již jen letem. Stanovisko
autora je silně nacionálni a výbojné liberální, namířené stejně proti »molochu
pověry« jako »revoluční frási«; obojí na mnohých místech proniká víc, než
s klidem a povznesenou objektivností pravé historie srovnati možno. Práce
končí vlastně smrtí Bismarckovou; v krátké úvaze závěrečné želí autor ustu
pování sil, jimiž Německo svých úspěchů dobylo, mizení samostatného občan
ského smyslu, ideálního směru smýšlení, nadšené lásky k svobodě a vlasti,
jež dušeny jsou buď libovůlí správy, buď žádostivostí dvorské přízně a vy
znamenání. Má však tuto reakci za přirozený následek rozmachu předchozího,,
má ji za stav přechodný; a právě množství a hloubka společenských, du
ševních, církevních a politických protiv dosvědčnje mu, že život národa je
pln mízy a síly, že to není dekadence. »Wir Deutsche«, končí, »sind noch
ein junges Volk und unsere Aufgabe für die Welt ist noch längst nicht
erfüllt«. O věcech a poměrech rakouských mluví autor, jak je v Prusku
zvykem, poněkud s patra a poněkud povrchně a ovšem v duchu liberalismu
z polovice tohoto století. Souvisí to částečně s kvapem jeho v poslední třetině
jeho práce. O Českých věcech nalézáme zmínku jen při r. 1848: vůdcové
Čechů byli prý »meist ganz unbedeutende Leute und die Deutschen liessen
sich nicht terrorisieren«. Povstání Červnové přičteno je na vrub slovanského
kongressu. Vrcholem líčení bouří Vídenských je věta: »Auch in dieser Krisis
bewährte sich, dass Deutsch-Oesterreich der eigentliche Träger des Kaiser
tums Österreich war.« O r. 1848—9 v Rakousku podává kniha vůbec přehled
zcela nedostatečný.
Grisarovo dílo »Geschichte Roms und der Päpste im Mittelalter«
(Č. Č. H. IV., str. 428) dospělo 7. sešitem do konce 5. století. Stanovisko
spisovatelovo naznačeno bylo již v tom, jak se vyslovil hned v předmluvě
o slavném díle Gregoroviově, proti němuž i jinde výslovně polemisuje. Od něho
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se liší i tím, že mnoho místa dává dějinám umění Římského a zvláště stavitel
ského; to platí zejména o posledních dvou sešitech 6. a 7.

V rozsáhle založeném * Handbuch der Architektury vydávaném od Durma,
Endeho a Schmitta, vyšlo právě jako sedmý svazek druhého oddělení velké
dílo o renaissanci v Německu z péra G. v. Bezolda (Die Baukunst der Re
naissance in Deutschland* Holland, Belgien und Dänemark. Stuttgart 1900.
S 347 vyobrazeními). Starší práce témuž thematu věnovaná, Lübkova z r, 1873
(Geschichte der deutschen Renaissance) byla v podstatě popisem a seznamem
hlavních stavebních památek, dobré, ale rozsahově obmezené bylo vylíčení
věci v Dohmeově Geschichte der deutschen Baukunst (1887). Bezold, jenž
znám je svými pracemi o středověké architektuře, založil dílo své na mate
riálu nepoměrně bohatším než jeho předchůdci, a byl to zejména v německých
státech již daleko pokročilý soustavný soupis uměleckých památek (Bezold
sám v tom směru mnoho vykonal v Bavořích), jenž látku zmnohonásobil.
Z obsahu práce vytýkáme pouze, že B. rozeznává »německou renaissanci«
a »italskou renaissanci v Německu«. Prvá nemá geniálních hlav, je to v pod
statě přechod od řemesla k umění. Jižní a střední Německo je pod vlivem
nebo ještě více přímo v okruhu vlašské renaissance, na severu a na Rýnu
vládne renaissance nizozemská. Kolem r. 1600 přechází německá renaissance
v barok, ale Německo nesplodilo umělce, jenž by mu dal život a krásu; to
se podařilo teprv italským umělcům působícím za Alpami. Německem rozumí
se v díle Bezoldově stará německá říše, tedy i země české a východoalpské.
Ve sbírce Geschichte der Europäischen Staaten vyšel 1. svazek dějin
Belgie 'Geschichte Belgiens). Německý překlad vydán dříve než francouzský
originál, jehož spisovatelem je vynikající belgický historik ze školy Kurthovy
■ srovn. Č. Č. H. V., str. 380J Henri ’trenne, professor v Gentu. Velmi po
chvalnou recensi tohoto díla uveřejnil v Revue Historique Pavel Fredericq.
Co zvláště chválí, je, že se nám tu dějiny Belgie podávají jako dějiny celku,
a nejen summy jednotlivých částí, a jako Část dějin všeobecných, zvláště fran
couzských a německých. Pirenne, jenž sám založil Školu, jež se obírá zvláště
poměry hospodářskými, jako Škola Fredericquova náboženskými, věnuje ve
svém díle zvláštní pozornost poměrům hospodářským tou měrou, že učitel
jeho Kurth prohlásil, že v té příčině Šel příliš daleko a že zanedbával jiný
(dle něho mocnější) moment, totiž náboženský. Frederiecq svého kollegu
hájí, zvláště proti druhé části této výtky.

Stále rostoucí literaturu o dějinách hospodářských poměru lze stopovati
pomocí četných periodických publikací a Časopisů věnovaných vědám právním
a sociálním. Periodické publikace jsou většinou v nějaké souvislosti se semináři
státovědeckými neb národohospodářskými a většinou též jsou řízeny professory universitními. Z nich uvádíme Fuchsovy Volkswirtschaftliche Ab
handlungen der badischen Hochschulen (1899 vyšel 2. svazek), Berner
Beiträge zur Geschichte der Nationalökonomie (vycházejí od r. 1886), Miaskovského (prof. v Lipsku) Staats- und Sozialwissenschaftliche Beiträge (od
r. 1892), Schmollerovy (v Berlíně) Staats und Socialwisensschaftliche For
schungen (roku 1849 vyšel 17 svazek), Elstrovy (v Jeně) Staatswissenschaftliche
Studien (od r. 1887), L. Brentana a W. Lotze Münchner Volkswirtschaftliche
Studien (r. 1900 vyšel 32. kus), Gierkovy (Berlín) Untersuchungen zur Deutshen
Staats- und Rechtsgeschichte (r. 1899 vyšel 56. svazek); k tomu r 1898
přibyly Edm. Bernatzika a E. v. Philippoviche Wiener staats wissenschaftliche
Studien (zde R. Sie^hart, Geschichte und Statistik des Zahlenlottos in Öster
reich). — Z časopisu připomínáme na prvním místě Schmollerův Jahrbuch
für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft (23. ročník 1899); dále
Annales des Sciences politiques (orgán Pařížské École libre des Sciences
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politiques), Annales de ('Institut des Sciences sociales (v Brusselu), ĽAnnée
sociologique (od r. 1898), Journal des Économistes (1899 ročník 58 ), Revue
ďéconomie politique (1899 13. ročník), Revue internationale de sociologie
(1899 7. ročník); The American Journal of Sociokgy (v Chicagu, 1899
5. ročník), Political Sciences Quarterly (v Londýné 1899 14. ročník); Conradův
(v Halle) Jahrbuch für Nationalökonomie, Vogelsangovu Monatschrift für
christliche Socialreform (1899 11. ročník), Kautského Die neue Zeit (1899
18. ročník), Böhm-Bawerka, Inama Sternegga a Plenera Zeitschrift für Volks
wirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung (1899 8. ročník), Kritische Viertel
jahrschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (Freiburk v Br., 1899
41. ročník), Schäffluv Zeitschrift für gesammte Staatswissenschaft (1899
55. svazek), Wolfův (ve Vratislavi) Zeitschrift für Socialwissenschaft (1899
2 ročník), Štěp. Baura (v Brně) a L. Hartmanna (ve Vídni) Zeitschrift für
Social- und Wirtschaftgeschichte (1899 7. ročník). Bezmála všecky uvedené
publikace a časopisy jsou ve zdejší universitní knihovně. — Z historických
článkův v posledním ročníku Schmolierova Jahrbuch vyjímáme: K. Breysig,
Staat und Stände Frankreichs in dem Jahrhundert der Bürgerkriege 1550—1660;
V. Naudé, Die Getreidepolitik der Päpste; je to referát, z části polemický
o díle Umberta Benigni o obilní politice papežské, jež vyšlo r. 1898 v ně
meckém překladě; podobně referuje Rachfahl ve článku Zur österreichischen
Verwaltungsgeschichte o 1. části díla Teznerova (1897) Die landesfürstliche
Verwaltungsrechtspflege in Österreich vom Ausgange des 15. bis zum Aus
gange der 18. Jahrh.; Schmöller, Die Urgeschichte der Familie, Mutterrecht
und Gentilverfassung, týž Die englische Handelspolitik im 17. und 18. Jahrh.
Jsou to dvě přednášky; v první Schmöller hájí mínění, že patriarchální
rodina se dostavila teprve na jisté výši kulturního vývoje.

K Acta Borussica třeba dodati, že 1898 vyšel druhý svazek oddělení
Behördenorganisation, k literatuře o politice obilní v referátu o Aktech při
pomenuté : E. Eridrichowicz* Die Getreidehandelspolitik des Ancien régime
a Max Muller* Die Getreidepolitik in Schlesien während des 18. Jahrh.,
W. Borgius* Mannheim und die Entwickelung des südwestdeutschen Getreide
handels (v 2. svazku Volkswirtschaftliche Abhandlungen der badischen Hoch
schulen); o díle Umberta Benigni v. před lim.
Pařížské École libre des Sciences politiques (srovn. Štěp. Řadič, Svobodná
škola. Rozšírený otisk ze »Samostatnosti« 1899) zdá se býti podobna Sckool
of economics and political science v Londýně. Vydává také s titulem Studies
in economics and political science práce o předmětech, kterým se na ní vy
učuje. Nejnovější r. 1899 vydané číslo 5. je od jednoho z učitelů Školy A. J.
Sargenta složené pojednání o slavném ministru Ludvíka XIV. Colbertovi (The
economic policy of Colbert). Na 133 str. (na konci je bibliografie) podává se
plný obraz muže tohoto i jeho činnosti, co se týče financí, průmyslu a obchodu.
To byla nejlepší stránka Ludvíka XIV., že měl v prvních letech své samo
statné vlády svého Colberta. V něm zosobněna ona raison ďétre absolutní
monarchie t, i. moderního státu, že a pokud totiž provádí reformy a že proti
egoismu stavu přivádí k platnosti celek, tak že ono legendární létat c'est
moi se hodí za její heslo. To vše dobře patrno i z tohoto jináče velmi střízli
vého spisu, ve kterém o Colbertovi, kde lze a dlužno mnoho chválit, nikde
nezaznívá ton panegyrický (někdy se Colbertovi až i křivdí). To jest velká
přednost tohoto spisu, že jest historický a kritický (criticism, — praví
Sargent — to be of reál value, must be historical). Absolutistickým tendencím
odpovídala snaha uČiniti Francii samostatnou i co do hospodářských poměrů,
aby sobě stačila v každém ohledu. Proto měla býti v ní založena z popudu,
s podporou a pod dozorem státu všecka možná odvětví průmyslová. Ale zde
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se okázaly také hranice státní moci. Má to dobrý smysl, když spisovatel po
dotýká: »patriotism, as often, was found to háve little force in matters of
bussiness.« 1 tam, kde Colbert chybuje, najdeme v knize dobrý výklad, odkud
ty chyby přišly. Proti výtce často opakované, že jednostranné průmyslu nejen
podřizoval, nýbrž obětoval orbu, Colberta hájí Naudé ve své knize o obilní
politice.

Rud. Reuss, syn známého theologa Štrasburského Eduarda (f 1891), ná
leží podle jazyka svých publikací dvěma literaturám, německé i francouzské;
věcně jsou tyto publikace skoro všecky věnovány jeho otčině Elsassu; z nich
jsou nejrozsáhlejší Dějiny Elsassu v 17. století (Ľ AIsace au XVII« sičcle) vyšlé
1897—8. První práce Reussovy (doktorská dissertace z r. 1865 Graf Ernst v.
Mansfeld im Böhmischen Kriege a pojednání z r. 1868 La destruction du pro
testantisme en Bohéme) patří však svým předmětem dějinám českým. S osudem
Elsassu, jaký se dostavil po vydání těchto prvních prací, Reuss se nezpřátelil;
konečně se rozhodl úplně pro Francii a pro Paříž, kde se habilitoval. Habili
tační práce jeho vyšla r. 1898 jazykem latinským: De seriptoribus rerum
Alsaticarum historicis inde a primordiis ad saeculi XVIII. exitům. Je to více
než bibliografie, je to spíše »Wattenbach« pro Elsass.

Mezi nejnovějšími publikacemi o dějinách Francie tohoto století, o nichž
referuje v Revue Hist. (sv. 71.) A. Lichtenberger, v popředí stojí velké dílo
E. ORiviera, někdy ministra Napoleona III., o dějinách druhého císařství.
Čtvrtý svazek vydaný r. 1899 (Napoleon III. et Cavour) vypravuje o válce
v Itálii r. 1859. — Jiné dílo věnované Napoleonovi III. (Pierre de la Gorce,
Histoire du second empire) dospělo r. 1899 také k 4. svazku (1863—1866):
zmíněný referát chválí dílo také s jeho umělecké stránky; čtenář však v něm
nenajde citátů a dokladů z pramenův. — Několik nových publikací se týká
války r. 1870. Z nich by nás zvláště zajímal spis F. Reitlingra, Une mission
diplomatique en octobre 1870: spisovatel byl tehdy též v Rakousku a měl
porady s Beustem. — Leon de Seilhac vydal s titulem Congrěs ouvriers en
France 1876 1897 výtahy z protokollův těchto kongresův, které dosud byly
rozptýleny v rozličných časopisech a brožurách. — O knize Andler-ové Le
Prince de Bismarck referent podotýká, že je to daleko nejlepší spis fran
couzské literatury o Bismarckovi; spisovatel prý vypravuje s objektivností
a klidem historickým, jako by vypravoval o mohutné osobnosti, časem od nás
již daleko vzdálené.
Jak se dočítáme v posledním (71) svazku Revue Historique, Julius Flámmermont, jenž zemřel v létě r. 1899, po několik let pracoval na velkém díle:
Le regne de Marie Antoinette. Podle jeho poslední vůle nejen, co již z něho
bylo hotovo, nýbrž také veliké množství opsaných pramenův bylo spáleno.
FÍammermont byl professorem v Liliu; řadu prací byl věnoval době Ludvíka
XVI., většinou přípravných, k onomu nedopsanému dílu. — V listopadu 189^
zemřelý Štěpán Charavay spolu s Aulardem založil Společnost pro dějiny
francouzské revoluce a revue La Revolution Fran^aise; vydal korrespondenci
Carnotovu a sepsal životopis Lafayettův.
Jos. Rambaud, professor národního hospodářství na katolické fakultě
právnické v Lyoně, vydal r. 1899 knihu »Histoire des doctrines économiques«
(512 str.), určenou, jak aspoň v předmluvě praví spisovatel sám, zvláště pro
studující připravující se k doktorátu. První kniha celá (str. 5—83) je věno
vána starému a střednímu, a také ještě větší Částí nového věku. Pochopitelno,
proč; spisovatel nechce vypravovat! o praxi, ani o jednotlivých náhledech,
nýbrž o celých soustavách vědeckých: a doba jich dle něho přišla teprv
s fysiokraty. Druhá kniha (str. 83—325) počíná se fysiokraty a končí Školou
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rakouskou (Karel Menger, Boehm-Bawerk a Sax) a Le Play-em (f 1883). Ve
třetí knize se jedná o historické škole, jejíž přítelem spisovatel není (vytýká jí
illusi, Že ve svétě není nic absolutního), a o státním socialismu, který mu není
než druhou stránkou téže véci. Celá tato kapitola je polemika a ne výklad
historický. A to platí ještě více o poslední hlavé, věnované socialismu, jež
se počíná Platonem a provází nás kacířstvím středověku k Moroví a odtud aŽ
k Marxovi atd. Poslední kapitola této knihy jedná o křesťanském socialismu,
který je spisovateli vlastně contradictio in adjecto, ač přiznává, že někteří
katolíci tohoto století leccos způsobem po itování hodným a nebezpečným
přijali ze soustav socialistických. V předmluvě své knihy Rambaud slíbil dílo
historické (une oeuvre d’exposition et non pas de discussion), pro sebe žádaje,
aby se smělo místy ukázati (de laisser percer
et lá) jeho osobní smýšlení
a přesvědčení; v skutku to není dílo převahou historické, ještě méně učební
kniha.
V Červnu t. r. v době slavnosti na památku 500letého trvání university
sejde se v Krakově
sjezd historiků polských. Jak se v rozeslaném programu
a pozvání připomíná, je to po 1. r. 1880 (v Krakově na oslavu Dlugošovu)
a 2. r. 1890 (ve Lvově) třetí sjezd. Po každé se programm rozšířil; prpgramm
třetího se rozšiřuje na archaeologii, historii práva, poměrů hospodářských
a sociálních, na dějiny literatury i umění atd. Úřední jazyk slezdu (jak se
v programmu ustanovuje) bude polský; než každý účastník sjezdu může mluviti
ve své řeči. Kdo by chtěl na sjezdu přednésti nějaký referát, má to oznámiti
záhy písemně a má dále něco později zasiati též výtah z něho pro tisk; tyto
výtahy mají totiž býti napřed tištěny a budoucím účastníkům rozeslány —
patrně, aby se potom o nich mohlo s větším užitkem jednati. Od členů sjezdu
přijímá přihlášky Prof. L. Finkel ve Lvově (Chor^žczyzna 25); příspěvek obnáší
5 zl. Druhý sekretář sjezdu je prof. Czermak v Krakově.

Sekční chef v ministerstvu kultu a vyučování Dr. Ant. Rezek byl jme
nován Jeho Velič, skutečným tajným radou.
Zemský archivář moravský V. Brandl odešel na odpočinek.
místě ustanoven za archiváře B. Bretholz.

Na jeho

V prosinci 1899 zemřel Ludv. Schlesinger^ ředitel dívčího lycea v Praze
a v posledních letech předseda klubu německých poslancův na sněmě zem
ském. Schlesinger patřil k zakladatelům spolku pro dějepis Němcův v Čechách,
jehož časopis dlouho redigoval. Jeho Geschichte Böhmens vydána r. 1869
v prvním a hned r. 1870 v 2. vydání; k novému zpracování, které se očeká
valo, již nedošlo. Z ostatních publikací uvádíme Stadtbuch von Brüx a ve
Mrče kronik vydání Hüttlovy kroniky Trutnovské (1468—1601) a zpracování
kroniky Loketské (1471 — 1504).

Oprava. V posl. čísle ČČH. roč. V.» str. 383, 10. a 9. řádek zdola oprav
místo: že dále Peisker jen dokázal atd. v Peisker //^dokázal atd.

Z doby josefínské.
Několik úvah literárních od Jaroslava Vlčka.

V.
Dobrovský.
Řeklo-li se o Pelclovi, že >v salonech šlechtických pohyboval
se s napudrovanou vlásenkou a copem v týle, ale s jasnými, svobod
nými, moderními myšlenkami v čele< (Jos. Praus, Z doby Pelclovy,
Pelclův Almanach 1893, 186) — tím spíše to lze říci o Josefu
Dobrovském (1753—1829).
Na pražské filosofii, kam od Klatovských jesuitů 1768 zavítal
jako chudý student, dva mužové měli naň hluboký vliv: Lužičan
Karel Seibt, professor ,pěkných nauk,1 a jesuita Josef Stepling;
onen osvícenec, stoupenec západoevropského kriticismu a vědecké
skepse, mistr voltaireovské ironie a hladkého, úsečného slohu —
tento opět znamenitý mathematik a fysik, šťastný pěstovatel oboru
svého plodným směrem positivním. Za účinku těchto mužů Do
brovský pojal svůj životní cíl: věcný výklad bible, hermeneutiku,
oblíbené odvětví kritické theologie osvícenské.
Tyto vlivy universitní doplnilo prostředí společenské. Opět to
byli Seibt a Stepling, kteří Dobrovského doporučili za vychovatele
do domu Nostizova, a v hraběcích salonech Dobrovský, připoután
jsa k nim od 1777 (se čtyřletou jen přestávkou) jako přítel domu
téměř až do smrti, vssál do sebe všechno ovzduší západoevrop
ského osvícenství, navázal styky se všemi staršími vrstevníky, jež
v Čechách tehdy zajímaly vědy a umění, uhladil svůj společenský
mrav ve způsoby dokonalého gentlemana, jenž po celý život byl
chloubou urozených a vysokých, a především a hlavně: prozkou
mávaje hraběcí knihovnu domácí, bibliptheku strahovskou, klemen
tinskou a jiné, a sbíraje i vypisuje také pro přítele Pelcla látku
z dějin domácích, zahloubal se do starého českého jazyka, do
staré české literatury, do staré české historie, a záhy poznal, to
že je pravým a vlastním jeho polem. Tak Dobrovský vlastně již
1778 z pouhého vykladatele bible stal se jazykozpytcem, dějezpytcem i historikem literárním.
Dobrovský je pravý syn své doby. Byl vroucím přívržencem
josefinského osvícenství a všeho, co se zahrnuje v ten pojem,
a důsledným stoupencem kritické skepse, jíž právě v obrození našem
vyznačuje se Dobrovského platnost epochální.
č. č. h. ví.
7
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Jaroslav Vlček:

Dokladů Dobrovského smýšlení josefínského je hned na po
čátku činnosti jeho literární, jak známo, hojnost. Jako přítel vzdě
lání a světla rozumového, ať přichází odkudkoliv, nadšen byl novým
josefínským zřízením školským (školou normální, novým řádem
gymnasijním i universitním), jehož germanisační stránka v prvním
desítiletí důsledky svými ještě nevystupovala jasně na jevo. Váží
si studia přírodopisného, přivolávaje mladým bohoslovcům uni
versitním: »Kniha tvorstva je nade všecky traktáty theologické, na
mnohém listě obsahujíc více přesvědčivé a dojemné látky, než
všechna sofistická scholastika.« Učte se »čisti v této tajemné knize!«
Nedbá prázdných forem, udržovaných pouhým starým zvykem nebo
tradicí. Z časopisu svého 1779, »dnes za jasného poledne, kdy
záře osvěty všecky mrákoty mozkové daleko zapuzuje za náš
obzor, . . vynechává dlouhou, zhola bezvýznamnou řadu titulatur«
hodnostářův universitních, »um papier zu ersparen; denn ich
schreibe keinen titulaturkaiender,« jak ironicky dodává. V starém
přežitku, že arcibiskup Pražský zároveň býval kancléřem universit
ním, Dobrovský spatřuje »jen ten smysl, aby veřejným slavnostem
universitním dodával více nádhery a lesku.« Při jiném zbytku
starých dob, obvyklé tehdy ještě přísaze hodnostářův universitních
na neposkvrněné početí P. Marie, odkazuje na liberálního Vlacha
Muratoria, a k poznámce o českém překladě knihy téhož spiso
vatele »O pravé křesťanské pobožnosti« z r. 1778 dokládá: »Die
wichtige stelle im 23. kapitel: ,Ich sage falsche reliquien; denn
da es in den wilden Zeiten an dergleichen betrügern und Verfäl
schern nicht gefehlet hat, weisz ich nicht, ob zu unsern Zeiten
solches gesindel gänzlich sollte ausgerottet sein,* blieb in der Über
setzung aus.« Tento nedostatek prý »český překladatel nahradil
vložkou, jíž v Muratoriu nenalézáme. Kniha tedy není přeložena
celá.* A ještě po sedmi letech, 1786, v jiném časopise svém roz
hodnutí císařské, jímž pověstné papežské bully ,Unigenitus* a ,Bulla
coenae*, neuznávajíce vrchní moci státu ve věcech církevních, mo
ravským biskupům se zakazují a do generálních seminářů se při
pouštějí všecky spisy censurou k tisku schválené — Dobrovský
oslavuje jako »nejkrásnější vítězství, které slabá nevinnost kdy vy
bojovala proti hierarchickému despotismu.« Právě tak Dobrovský
soudí o minulosti dějinné. Uváděje Sexstetterovu knihu o Jednotě
Českých bratří, zavrhuje tlak XVII. století na svědomí občanů ne
katolických i všechny prostředky protireformační a volá: »Styděti
se nám jest za předešlé časy, kdy s náboženstvím tropily se takové
zlořády; jen opovrhovat! sluší zlovůlí mstivých rádců, kteří na
svědomitého Ferdinanda (II.) naléhali takovými radami, až jej svedli
ke kroku, jenž křesťanství není na chválu a zemi škodil.« A osví
censké stanovisko Dobrovský zaujímá i v otázce hojně tehdy di
skutované, o duchovenském coelibátu. ,Prüfung der Gedanken über
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die Feldwirtschaft der Geistlichen*, 1781 vydaná anonymně, a la
tinská historie kněžského bezženství v Čechách z r. 1787, žádají,
aby také kněžím bylo dopřáno žiti po lidsku. Koho živí oltář, ať
prý se podrobuje příkazům; kdo však z oltáře se neživí, ten ať
krutým nařízením Řehoře VII. nepodléhá. Církvi by slušelo lépe,
míti toliko vyznavače coelibátu svobodné, a nikoliv otroky, kteří
nedovedou vládnouti ani svému tělu< . . .
O druhé základní vlastnosti Dobrovského, o kritické skepsi
vědecké, mluví vlastně veškerá jeho methoda i literární působení,
stejně a důsledně se projevujíc v jazykozpytě, historii písemnictví
i dějezpytě. Zásadu svou při příležitosti posudku jednoho r. 1786
vyslovil stručně a jasně: »Důkazu^ spolehlivých důkazu žádám,
nikoli možností; důkazů, nikoli deklamací. A dokud těchto pře
svědčivých důkazů není, dle logiky mé nikterak mi nelze historické
faktum pokládati za pravém Láska k pravdě, láska až fanatická,
,čistá, holá pravda*, jak praví W. Nehring (Joseph Dobrowský,
Rede gehalten zum Antritt des Rectoramtes, Breslau, 1893, p. 5),
která třeba že druhdy ranívá, přece vždy má následky blahodárné,
vedla veškeré zkoumání Dobrovského. Po té stránce Dobrovský
nejdůsledněji vstoupil v šlepěje Dobnerovy, kritické zásady jeho
z dějezpytu rozšířil i na jazykozpyt, ba hájil jich i proti Dobnerovi
samému, když starec v úsudku již umdléval. A v tom smyslu
teprve Dobrovský u nás stvořil kritickou školu, jejíž práce roz
umová stala se bezpečným podkladem našemu obrození.
Daleko by nás vedlo, kdybychom zde podrobně a postupně
rozbírali vše, co spadá v tento obor činnosti Dobrovského. Shrnu
jeme jen, že sem hledí již sensační spisek dvacetipětiletého jáhna
Dobrovského z r. 1778 o domnělém zlomkovitém autografu sv.
Marka evangelisty, kteroužto vzácnou památku posunul do stol. IX.,
což po letech došlo skvělého potvrzení; že sem hledí pronikavá
kampaň Dobrovského proti pseudofilologickému dědictví věku XVII.,
puristické a neologické škole Pohlově a Šimkově, na stranu ne
gativní, a návrat k bezpečným základům historického jazyka kniž
ního a živé řeči lidové a tím zároveň k pevným zákonům orga
nické tvořivosti jazykové po stránce positivní; a že sem hledí i řada
výzkumů dějezpytných a literárně historických, většinou v Pojedná
ních Společnosti Nauk uveřejněných (pohanští Čechové mrtvoly
netoliko spalovali, nýbrž také pohřbívali; Slované spolu s Řeky,
Římany a Němci jsou evropští prabydlitelé; staří Beghardi nejsou
pozdější Husité, a Adamité nejsou Čeští Bratří; vynálezcem knih
tisku nebyl Jan Faust, rodák Kutnohorský; české husitství XV. věku
není pokračováním starého cyrillomethodějství, a v staročeském
překladě vulgáty nelze nalézti spolehlivých stop, že by byl pořizován
býval dle předlohy církevně slovanské, atd., atd.).
7*
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Jedné práce Dobrovského z doby josefínské však přece všimneme
si blíže, ježto v ní soustavné je shrnuto a v jednotnou budovu do
budováno vše, co z oboru literáních dějin českých Dobrovský po
různu vyzkoumal průběhem patnácti let. Míníme obsáhlé pojednání
z r. 1791: »Geschichte der böhmischen Sprache1, které rok potom
znovu zdokonalené s názvem ,Geschichte der böhmischen Sprache
und Litteratur* vydal ve formě knihové. Je to opravdu knížka zlatá.
Málokterý ze spisů Dobrovského tak plně a cele ukazuje obsáhlé
jeho vědění, neúprosnou lásku k pravdě, ale zároveň i lásku k ná
rodu, z něhož vzešel, a vroucí snahu, aby světlo vzdělanosti Cechům
usnadnilo nový samostatný život kulturní. Co se předtím a současně
s ním tehdy u nás napsalo o dějinách literatury české, co jednotlivě
vyzkoumali Dobner, Voigt, Ungar, Procházka a jiní, to zde Do
brovský daleko předstihl svou nevelikou epochální knížkou.

Po úvodě o Slovanech a jazyce slovanském, jeho rázu i ná
řečích, po úvahách o slovanské liturgii v Čechách následuje vlastní
vývoj české literatury. Kniha dělí ji v šest period, z nichž čtvrtou,
husitskou, nazývá panující, pátou, rudolfínskou, zlatou, a šestou,
poslední, úpadkovou.
S láskou a porozuměním Dobrovský promlouvá o době husitské.
Jí datuje nový rozvoj jazyka, nikterak jí nepokládaje za zhoršení
a úpadek proti době Karlově, jak to vešlo do zvyku za doby
reakční a drželo se do nedávna Otázky náboženské sice ze tří
čtvrtin zaplavily písemnictví, ale ony také náleží literatuře a vedly
k tomu, co Dobrovskému bylo zvlášť oblíbeným předmětem zkou
mání : ke znalosti a hojné produkci biblické. Úsudek Dobrovského
o Ctiborovi z Cimburka, Žídkovi, Hilariovi Litoměřickém a jiných
koryfejích toho období vesměs vystihují podstatu věci; znal je
všecky z autopsie. Také všeho se dotýká s povděkem, co v té
době směřovalo k povznesení jazyka a národnosti; na př. Všehrdův krásný úvod ku překladu Jana Zlatoústého uvádí a rozvádí
na třech stranách.
S nemenší láskou a radostí promlouvá o rozkvětu populárních
nauk a uměn v letech 1520—1620, o monumentálních výkonech
českého knihtlačitelstvi, o hojném rozsahu produkce literární, o úča
stenství všech stavů národa v životě duševním. »Die ganze mässe
der nation wird zum lesen gereizt und zum denken aufgefordert.
Der kultivirteste teil denkt und schreibt frei.* Svoboda ducha všude
je mu cílem kulturního snažení. I hmotné panství rodného jazyka
v zemi konstatuje se zalíbením. »Bei allen behörden ist die böhmische
spräche die geschäftsprache.« Zákony ji nařizují, práv jejích i proti
cizím přistěhovalcům důsledně a neústupně střehou a chrání. Zá
sluhy Jednoty Českých Bratří o vytříbení české řeči, zásluhy tole
rantního Maximiliána II. o svobodu svědomí, zásluhy populárních
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humanistů rudolfínských o zjemnění, urbánnost a literární schopnost
jazyka docházejí vroucího uznání a ocenění.
Nadevšecko zajímavá pak je kapitola poslední: ,Die Böhmische
Sprache gerät in Verfall*, kterou Dobrovský rozšířil až na dobu
svou. Vedle hrůz války třicetileté a jejích následků hmotných
i politických Dobrovský úpadek literatury české přičítá hlavně
cestám a prostředkům, jakými protireformaci prováděl Řád jesuit
ský. »Was würde Baibin, dessen Dissertatio apologetica pro lingua
Slavonica, praecipue Bohemica (Pragae, 1775, 8°) ihn als einen
wahren böhmischen Patrioten und Schätzer seiner muttersprache
zeigt, von dem unfug, den seine gesellen bald nach seinem tode
mit den böhmischen büchern trieben, gesagt haben, wenn er ihn
hätte mit ansehen sollen?« Oba indexy knih zapověděných, králové
hradecký 1729 a 1749 i pražský z r. 1767, jsou prý hlasitými do
klady protireformační nevědomosti nade všecko pomyšlení veliké,
ba i zneužívání důvěry představených, ježto do seznamů knih za
pověděných dostala se prý díla, kdysi vydaná na rozkaz králův
a arcibiskupův, ano díla samých papežův.
Při veškeré nechuti k jesuitskému období pobělohorské litera
tury české (a nechut tu pochopí každý, kdo jen poněkud se pro
bíral nebo probírati musil těmi plody) Dobrovský neštíti se pročítati obrovské folianty a objemné kvartanty rozličných těch postili
a kázání, zná Račína, Fabiána Veselého, Niče, Kleklara, Axlara,
Kelského, Táborského, Bílovského, a třeba poznámek o nich ne
podává, již z pouhé celkové karakteristiky poznáváme, kam je
řadil a za jak neplodnou kořist pro literaturu naši je pokládal.
Při náčelníku literární protireformace české, Antonínu Koniáši, ne
zatajuje svého odsudku: »er hinterliesz nebst seinen intoleranten
Schriften ein ewiges denkmal der bücherstürmerei, die Clavis haeresim claudens,« ,Klíč*, s jehož potlačenou působností teprve zase
slovesnost naše dýchala volněji. Následky dostavily se záhy: pře
tisky dobrých knih staročeských, na př. nejlepší (jak praví Do
brovský) knihy Komenského: Labyrintu světa, atd.
Josefinismus Dobrovského proniká ovšem i zde. Státní normální
škola německá, zavedená 1774, třeba prý šířila němčinu v oblastech
neněmeckých, přece prý vydala nejeden vzdělavatelný spis český*
aby lid nezůstával zcela bez poučení.
Přitom však Dobrovský všude zaznamenává a vítá prospěch
nebo úspěch češtiny. Stolice jazyka českého, zřízené při vojenské
akademii v Novém Městě za Vídní, na inženýrské akademii i při
universitě Vídenské, jsou mu důkazem, že bez jazyka, jímž posud
mluví ještě pět millionů rakouského obyvatelstva v Čechách, na
Moravě, v Slezsku a na Slovensku, podnes obejiti se nelze. Do
brovský uvádí tudíž všecky slovníky a mluvnice, vyšlé na osvojení
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češtiny; zatracuje neologické snahy školy Šimkovy a Pohlovy,
jež ji znešvařují; zamítá nový literární jazyk Bernolákův pro
uherské Slováky katolické jako oslabení a škodu společné řeči
písemné. Naproti tomu s povděkem vítá hr. Kinského důkaz
o užitečnosti češtiny v povědomém paedagogicky reformním díle
jeho z r. 1773, nové Pelclovo vydání Balbinovy Obrany jazyka
českého a obrany další (Hankenštejnovou a Thámovu) i vydání
českých spisů Pelclových vlastních, které prý nejednoho dřímajícího
Čecha probudily k horlivosti pro mluvu mateřskou. Vítá nové,
r. 1778 zřízené stolice pastýřského bohosloví na universitě pražské
i olomoucké, které prý od dob svobody náboženské povzbudily
mnoho mladíků českých, >die ehre ihrer landessprache zu retten.<
Vítá počátky nové české poesie ve sbírkách Thámových lituje
pouze, že příspěvků nebylo více a že sborníčky nepokračují. Vítá
Krameriovy české noviny od r. 1786 vycházející, a všecky novočeské přetisky, jež F. F. Procházka pořídil z dobrých knížek staro
českých, které zatlačují škodlivou Pohlovinu, a které lid, veden jsa
zdravým pudem, čítá velmi rád. Vítá pokusy vlastencův od r. 1785,
češtinu uvésti a zakořeniti i na jeviště divadelní, vypočítává kusy,
jež kdy se provozovaly, těší se z jejich úspěchu, a uvádí, kdo kdy
a jakými verši je oslavil. A posléze vítá naděje, jež na prospěch
jazyka českého pojí se k nové vládě Leopolda IL, v Praze právě
korunovaného, vtírající se pochybnosti o tom, podaří li se češtinu
extensivně rozšířit! do té míry, jakou vládla za doby rudolfínské,
zažehnávaje přidanou českou básní Knoblochovou, · která důrazně
doporučuje rovné právo obou zemských jazyků v Čechách.
Pokračování.
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O počátcích dějin zemí českých.
Kritický rozbor novějších výsledk&v a thcorií.
Napsal L. Niederle.

II. Germané v Čechách a na Moravě.
Vyložil jsem již v kapitole předešlé, že datum a příčina od
chodu Galiu z Čech zůstávají do jisté míry nejistý, že však na
základě Caesara musíme přes zprávu Tacitovu souditi, že odchod
jejich nebyl v přímé souvislosti s příchodem Markomanů. Také ne
máme příčiny, abychom jej spojovali s příchodem druhého kmene,
Kvadů. Tito dva noví národové, původu germánského, *) objevují
se v našich zemích jako nástupci Gallů, a sice tak, že sídla Mar
komanů zaujala Čechy, sídla Kvadů Moravu. Co o poměru a roz
sahu obou nových osídlení blíže víme, vysvitne z následujícího.
Pramenem jsou nám především tyto starší zprávy historické:
zprávy Velleia Patercula o tom, že Markomani usadili se, vedeni
jsouce Marobudem, uvnitř lesů Hercynských, a sice v zemi, jejíž
jméno bylo Boiohaemum, pak o tom, že říše Marobudova ohra
ničena je Germanií, Norikem a Pannonií,2) dále zpráva Straboi) Příslušnost jejich ke germánským porýnským Suevům ukazují nám
zřejmě zprávy historické, a plýtval bych místem, kdybych se zde blíže obirati
chtěl důkazy Šemberovými nebo Sasinkovými o^ jejich původu slovanském,
o totožnosti Markomanu s Moravany nebo Kvadů se Slováky a pod., třebas
že se výklady podobné neustále i v novější době opakují. Srv. W, Dzieduszycki,
Wiadomošci starožytnych o geografii ziem polskich str. 340 (Krakov 1887),
W. Boguslawski, Dzieje Slowiaňszczyzny pólnocno-zach. I. 66 nsl. (Poznaň
1887), >. Ptrwolf, Cihbaho I. str. 6. (1886), PafáUk* O předslovanské době
str. 40 nsl., JF. Ktfrzynski, O Slowianach str. £8; P. Křižko Kvady (i Kotiny)
má za slovanské kovkopy v horách slovenských (Slov. Pohíady 1893 str. 289,
294, 492). Zajímavo je snad podotknout!, že Sasinek ve svých starších a také
lepších pracích stál proti bemberovi při germánském původu Markomanů a
Kvadů (Dejiny drievnych nár. na území teraj. Uhorska. Turč. Martin 1878
str 46*, 58*). Ed. Boguslawski opět uznává neslovanské Boje a Markomany
v Čechách nad starší vrstvou slovanskou (Hist. Siow. II. 12). O poměru obou
kmenů k Suevům srv. ostatně nové práce G. Kossinny, Die Sueben im Zu
sammenhang der ältesten deutschen Völkerbewegungen (Westd. Zs. IX. str. 199
1890), Ä Mucha, Herkunft der Quaden (Beitr. z. G. d. d. Spr. XX. str. 20
až 34) a jeho Deutsche Stammsitze, str. 48 nsl. a A. Riestho, Die Sueben.
(Rhein. Mus. N. F. XLIV. a Die Sueben, ein' Schlusswort. Westd. Zs.
X. 1891). — 3) VeUeius Paterculus II. 108: nihil erat iam in Germania, quod
vinci posset, praeter gentem Marcomannorum, quae Marobuduo duce excita
sedibus suis atque in interioria refugiens incinctos Hercynia silva campos
incolebat. II. 109. (Marobuduus) erat etiam eo timendus, quod cum Germaniam
ad laevam et in fronte, Pannoniam ad dextram a tergo sedium suarum

101

L. Niederle:

nova, podle níž v lesích Hercynských jsou sídla suevských Kvadů a
Markomanů se sídlem královským Buaimem,a konečně zprávy
Tacitovy, nám již z části známé, podle nichž Markomani usadili se
v bývalé zemi Bojské, k čemuž přistupuje i umístění jejich západ
ních sousedů Hermundurů a Naristů. 2)
Z těchto zpráv jde nesporně na jevo, že se Markomani usa
dili v končinách dříve Boji obývaných, v zemi, na níž se udrželo
jméno země Bojské, Boiohaemum, i za panství těchto nových
obyvatel. A také ještě další historie Markomanů a Kvadů vztahuje
se po jistou dobu k těmto končinám.
Dovídáme se, že když r. 6. dokončeno bylo od Římanů pod
robení Germanie, toliko kmen Markomanů zůstal pod králem
Marobudem 3) neodvislým (srv. Velí. Patere. 1. c.), a to nejen kmen
sám, nýbrž i valná, jím ovládaná část východní Germanie. Nechy
bělo proto mnoho, a Řím by se byl ihned v nejbližší době obrátil
s celým úsilím proti nebezpečnému sousedovi, dvě velká vojska
římská byla už na pochodu, aby se dvou stran udeřila na říši Marobudovu od Rýna a od Dunaje, — kdyby válku tuto nebyly pře
kazily boje vzniklé jinde, v Pannonii a v Dalmácii a brzy potom
porážka Římanů v lese Teutoburském. Tím se stalo, že Marobud
udržel se na trůně až do r. 18 nebo 19 po Kr., kdy byl přinucen
domácí vzpourou k útěku do říše římské, kamž jej ostatně ihned
i nástupce jeho Katvalda následoval.
Po této události dovídáme se ještě z Tacitových Annálů,4) že
císař Tiberius četnou družinu obou králů, dav jim králem Vannia
haberet Noricos, tamquam in omnes semper venturus ab omnibus timebatur . ..
hunc virum Caesar adgredi statuit. Sentio Saturnino mandatum, ut per Cattos
excisis continentibus Hercyniae silvis legiones Boiohaemum (id regioni, quam
incolebat Marobuduus, nomen est) ipse a Carnunto exercitum ducere in Mar
comannos orsus est (ed Halm).— l) Strabon VII. 1. 3. (str. 290) ένταϋ&α 8’ έστ'ιν
ό Έρκυνως 8ρυμός καί τά τ&ν Σοήβων ε^νη^ τά μεν οίκοϋντα έντός τοϋ 8ρυμοϋ
[χα&άπερ τά τών Λοαίούων], έν οϊς έστι και τό Βουίαίμον το τοϋ Μαροβό8ου
βασιλέων, εις ον έκείνος τόπον άλλους τε μετανέστησε πλείους καί δη και τού?
όμοε&νείς έαυτ& Μαρκομάννου?. V Strabonově textu stojí korr. Κόλδουοι. —
’) Tacita G. k 28 po výkladu o sídlech Bojů v lese Hercynském dodává:
manet adhuc Boihaemi nomen significatque loci veterem memoriam, quamvis
mutatis cultoribus; k. 41: in Hermunduris Albis oritur flumen inclitum et notum
olim; nunc tantum auditur; k. 42; iuxta Hermunduros Naristi ac deinde Marco
mani et Quadi agunt, praecipua Marcomanorum gloria viresque, atque ipsa
etiam sedes pulsis olim Boiis virtute parta ... 43: retro Marsiqui Cotini Osi
Buri terga Marcomanorum Quadorumque claudunt. — ’) V téže době u kmene
Kvadů (Suevu) připomíná se Tacitem král Tudrus. Cf. Tac. G. 42. Marco
manis Quadisque usque ad nostram memoriam reges manserunt ex gente
ipsorum, nobile Marobodui et Tudri genus. Také Mon. Anc. k. 32 v textu
řeckém připomíná patrně téhož krále MAPKOMANSiN . .. (13 písmen)...
ΡΟΣ, proti čemuž v latinském textu stojí: Marcomanorum Sueboru[. ..] Par
thorum i. e. ad me supplices confugerunt reges. Kossinna (Beitr. z. G. d. Spr.
20, 280) správně doplňuje: και Σοήβων Τοϋ8(ρος). — 4) Annales II. 63 barbari
utrumque comitati ne quietas provincias immixti turbarent, Danuvium ultra
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z rodu kvadského, *) přesadil v jiný kraj, mezi řeku Moravu a
Cusus.
Zpráva o přesazení družiny markomanské a kvadské k řece
Moravě a Cusu dala podnět k mnohým výkladům a sporům. Týkaly
se především otázky, v které dnešní řece máme viděti Tacítův,
jinde nejmenovaný Cusus ř Otázka rozluštěna není, ale v tom aspoň
souhlasí vesměs vykladatelé, že zde běží patrně o kterýsi severní
přítok středního Dunaje, tekoucí buď na východě nebo na zá
padě řeky Moravy, a kraj, v nějž Tiberius družinu králů usadil, jest
pak patrně kraj při Dunaji položený, tedy mimo Čechy a Moravu.2)
Druhou závažnější otázkou jest to, zda se toto přesídlení vztaho
valo na celý kmen Markomanů a Kvadů, jak na př. Píč soudí, 8)
čili ne. Tacitus mluví však o družině, ne o národu, a soudím proto,
že národ zůstal patrně ještě z větší části seděti i na dále u nás
až do 2. st., jak nasvědčují některé doklady současné. Nedovolávám
se tu Ptolemaia, jehož zpráva klade sice Kvady na Moravu (více
o tom dále), ale Markomany na jih od lesa Gabretského (Šumavy),
poněvadž vůbec zprávy jeho nepodávají ve všem obrazu současného,
nýbrž kompilaci sestavenou i z dat mnohem starších.
inter flumina Marum et Cusum locantur, dato rege Vannio gentis Quadorum.
Srv. Ann. XII. 29. — *) Zda se to nové panství Vanniovo vztahovalo jen na
nové území u Dunaje družinou osídlené, Či zda regnum Vannianum (Plín. IV.
80) ovládalo i celý ostatní kmen Markomanů a Kvadů, o to jest spor, jejž
zde nehodlám řešiti. Ve válkách markomanských vedených v sedmdesátých
letech 2. století bojují ovšem Markomani zvlášť a Kvadi také zvlášť, a lze
soudit, že v době té oba kmenové byli vůči sobě politicky samostatní. Ale
pro dobu Vanniovu nemáme podobných dokladů. Na jisto však dlužno za
vrhnout! mínění Zeussovo, podle něhož
íí/vo? ol
kmen Ptolemaiem
(Geogr. II. 11) usazený mezi Dunajem a lesem Lunou, jsou potomci této dru
žiny Vanniovy. (Pod. i Müller v komm. Ptol. str. 262, a Kirchmayer^ Quaden 6).
— *) Ve sporu o určení těchto nových sídel šlo přirozeně především o určení
řek Maru a Cusu. A tu se výklady dosud neshodly. V starší době soudilo se
hojně, že Cusus je Váh (Cluver) nebo Hron (UllmannyMannerty Dudik^ Szara·
nicwicz) nebo Kereš, při čemž v Maru neviděli Moravy, nýbrž uherský Maroš.
Tak Jordán^ a i sám Šafařík (Sí I 463). Nověji se v Cusu viděla nejčastěji
buď Ipola uherská nebo přítok na západě v Dunaj se vlévající, malá říčka
Gusen. Totožnost s Ipolou především hájil Müllenhoff (DA. II. 327), a po něm
to přijali jiní, jako Pniower (ibid str. 336), Schweizer-Sidler (Tac. Germ. 88),
Brelholz (Děj. Mor. 12# a Much (Stammsitze 131). Na Gusen soudil už K
Šembera v Záp. Slovanech str. 118 (Marus je mu Marbach), od něhož to při
jali i Vocel (Pravěk I 168), Brandl (1. c. 26), PafáČek (O předsl. době 33) —
vedle něho pak i Mommsen (RG. V. 196), jenž je, ve výkladu opět vzorem
Holzovi (Beiträge z. d. Alterthumskunde I. str. 78), Rezábkovi (MapK. buAhm 32),
Dvořákovi (Čas. Μ Mor 1898. 19). Z novějších odchylných mínění uvádím
stotožnění Cusu s Dyjí u Domaszewsktho (Völkerbund 8, Marcus-Säule 108, 111}
a stotožnění s Kysucou u A. Králička (Donauvölker Altgermaniens Brünn
1897. Progr. str. 17), kterýžto výklad zahlédl jsem ostatně už u Bř. Jelínka
(Über Schutz- und Wehrbauten Prag 1885 str 46). G, Kossinna vykládá Cusus
za Váh (Anz. f. d. Alterth. XVI. str. 55). — ’) Výzkum XXI. Pam XVII. 530.
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Ale samy dějiny válek zv. markomanskými dosti zřejmě na
svědčují, že v druhé polovině 2. století po Kr. seděli ještě Markomani a Kvádi v našich zemích, aspoň v části jižní. Podnikalať
římská vojska výpravy několikadenní od Dunaje k severu do zemí
obou kmenů, v hornatém kraji Kvadů svedena byla hlavní bitva,
známá svým přírodním zázrakem, jenž pomohl Římanům k vítěz
ství, x) v hornatých končinách země Markomanů a Kvadů založil
pak císař římské pevnůstky. To vše svědčí a ukazuje aspoň na
jižní končiny našich zemí. Ostatně se dále o tom ještě zmíníme.
V každém přídadě o tom, že sídla Markomanů a Kvadů
prvotně zaujímala kraje českomoravské, není pochyby; spor může
býti opět jen o bližší vymezení těchto sídel, zejména o to, sáhala-li
sídla z Čech a Moravy až k řece Dunaji, a o to, jak dlouho oba
kmenové v našich zemích vytrvali.
V Čechách a na Moravě je ovšem bližší určení jejich sídel
nesnadné, zejména odpověď na otázku, zaujímali-li celou zemi, či
jen část a kterou, a vůbec, v jakém byli poměru k ostatním kmenům
zde současně umístěným. Jak si máme představovat správně osídlení
Markomanů, zda jako kompaktní osídlení země či jen jako ovládnutí
jiných zde četněji sedících kmenů?
To jsou všechno otázky, na něž je odpověď těžká a vždy jen
přibližná. Dlužno si k ní zjistiti, zdali a pokud u nás seděli Ptole
maiovi a Tacitovi Sudini, Bateini, Korkonti, Marsigni, Osi, Buri,
pokud zůstaly zde zbytky staršího lidu domorodého, a pokud jsou
správné theorie o Slovanech, již sem podle některých již současně
zasahovali. Proto nám konečná odpověď na otázku bližšího určení
sídel markomanských v našich zemích vyplyne teprve později z od
povědí na tyto jednotlivé otázky. Tolik ovšem možno už předem
říci, že podle všeho centrum Markomanů sedělo a kupilo se
*) Dio 71, 8 (Dind.) έπι Si τούς καλούμενους KováSos και πόλεμος αύτώ ουνίστη
μέγας και νίκη παράδοξος εύτυχή&η, μάλλον Si παρά ΰΈοΰ έδωρή&η. κινδυνεύσαντας
γάς έν τη μάχη τούς Ρωμαίους πaρaSoξóτaτa το &εϊον εξίσωσε. κυχλωσάντων γάρ
αυτούς τ&ν KoυáSωv iv τόποις έπιτηδείοις συνασπίσαντες οΐ 'Ρωμαίοι προ^ύμως
ήγωνίζοντο και οι βάρβαροί την μεν μάχην έπέσχον, προσδοκήσαντές σφας ψαδίως
ύπδ τε τοϋ καύματος και ύπο τοϋ δίψους αίρήσειν, πάντα Si τά πέριξ διαλαβόντες
άπεφραξαν, όπως μηδαμό&εν ύδωρ λάβωσι .... τών ούν Ρωμαίων έν παντ'ι
κακού και έκ τού καμάτου και έκ τών τραυμάτων τού τε ήλιου και τού δίψους
γενομένων, και μήτε μάχεσαι διά ταύτα μήτε χωρήσαί πη δυναμενων...............
νέφη πολλά εξαίφνης συνέδραμε και ύετός πολύς ούκ ά&εεϊ κατερράγη. Událost
sama zobrazena je i na sloupu Markově na scéně XVI. (Marcus-Säule str. 107).
Mommsen ji datuje do r. 174 (ibid. str. 27), Domaszewski do r. 171. (str. 107),
Řežábek do r. 173 (MapK. βοηπη str. 165). Prof. Luňák spatřuje v tom, že
se podobný zázrak představuje také v básni o Jaroslavu, nejen doklad pro
pravost RK, ale i doklad toho, že v končinách sousedních již seděli Slované,
kteří tradici o něm do nové doby zachovali (ΓοοτΜΗοκοβ uyao. Odessa 1898.
Srv. ČČH. 1898, 427) — doklad ovšem v obém směru bezpodstatný.
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původně v Cechách, soustředěno jsouc kolem sídla Marobudova
>Buaima< — >Marobuda<, jež se ostatně dosud nepodařilo zjistiti,*)
že však politicky ovládali mnohem větší území než to, v němž
pohromadě seděli, při nejmenším celé Čechy a na jihu přilehlý
kraj až k toku Dunaje.2)
Spíše už lze mluviti o bližším určení prvotních sídel kvadských,
protože území jich je určitěji vytčeno, a také sídla sousedních
Kotinů a Burů jsou nám už z předešlého aspoň poněkud známa.
Strabo 1. c. klade Kvady vedle Markomanů do lesa Hercynského,
Tacitus praví, že za zády Markomanů a Kvadů sedí Marsigni, Buri,
Kotini a Osi, a Ptolemaios konečně klade Kvady mezi les Hercynský
a pohoří Lunu (vnb di rov ’Oyxvvtov d'Qvpbv Kovadoi, v<p ov$
rá 6idri(fWQv%€Ícc xal r; Aovva Hki]}.
Z těchto zpráv, jež sídla Kvadů blíže určují, je předně ne
sporně zřejmo, že byla na východ od Markomanů a na jihu od hor
Sudetských — tedy patrně na Moravě.3) Bližší určení jich závisí
pak od umístění jmenovaných sousedů a polohy lesa Luny. Ko
tini podle všeho, jak jsme viděli v předešlé kapitole, zaujímali
původně s Bury severní končiny Moravy, Aovva vkr^ představuje
nám pak některou vysočinu mezi Dunajem a Sudetami položenou,
buď les Mannhartský nebo vrchy Polavské nebo spíše Malé
Karpaty. Pro les Mannhartský svědčila by shoda ve významu jména,
pro Karpaty to, že Ptolemaiovi řeka Morava teče podél lesa Lunského.4) Ale ať je ta nebo druhá identifikace správná, nemění se
žádnou z nich položení Kvadů na Moravě : vždy spadají sídla jejich
vzhledem k okolnostem výše uvedeným do jižní části dnešní Mo
ravy.5) Že se však Kvadové rozšířili odsud i do severních Uher
a na jih až k Dunaji, to rovněž nelze popírati. Zůstává jen nejisto,
bylo-li tomu tak už od doby samého jejich příchodu, či vnikli-li
sem teprve později. Pokud se týče sídel jejich v severních
Uhrách, vidíme toliko, že tam byli v století druhém, nejvýše i na
konci I. stol, po Kr. Soudím tak z toho, že Domitian dovolával
x) O různých oněch a častých pokusech umístiti Marobudum v Čechách*
jakož i jiné osady, Ptolemaiem jmenované, jež podle domněnky jednotlivých
vykladatelů spadají do Čeph nebo na Moravu, — zde se šířiti nemohu. Od
kládám to na místo jiné. Sám neváhám však doznati, že ze všech lokalisací
Marobuda nejpravděpodobnější je domněnka prof. Píče, podle níž Marobudum
hledat dlužno na pověstném hradišti Stradonickém. (Pam. arch. XVII. 532.) —
a) Přirozeně při tom nemám na mysli mnohem větší rozlohu říše Marobudovv,
sáhající podle slov Strabonových (VII. 1. 3.) daleko na sever do země Lugiů,
Semnonu a j., nýbrž užší oblast a moc markomanskou, jak i po pádu Marobudově trvala. — *) Brandl* 1. c. str. 26. a po něm Červinka^ Dějiny Moravy
str. 13, 27, 57 chybně kladou Markomany do Bavor a Kvady do Rakous jižně
Dyje, opírajíce se o negativní výsledky archaeologické.
4) Ptolem. II. 10. —
a) S tím shodují se Ptolemaiova
— srv. výklad nahoře podaný —
a není třeba vykládat, že se Ptolemaios v nich zmýlil, jako činil Můllenhoff,
jenž je, jak nám známo, kladl do Uher (DA. II. 334.) Srv. i Dvořák str. 17.
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se pomoci jich proti Dakům,1) a že za válek markomanských císař
Marcus Aurelius na konec první knihy svých filosofických úvah
eig íavwv (ed. Stich str. 11.) připojil poznámku „Iv Kovádots ^Q^s
tw Trávová“ V tu dobu seděli tedy patrně už na řece Hronu,
neboť identifikace tohoto jména se starým rpavovas jest zjevná.
Totéž potvrzují ještě jiné zprávy pozdější, a o to tedy sporu není.
Ale z toho ovšem nevyplývá, že by sem byli sáhali už poč. 1. sto·
letí, na př. v říši Vanniově, jak vykládal Múllenhoff?)
Podobně se má věc s otázkou, sáhala-li sídla Kvadů a vedle
nich i Markomanů od počátku na jih až k Dunaji. Že panství
jejich hraničilo na jihu s Dunajem už od doby Marobudovy, o tom
nepochybuji, zdali však i sám národ seděl už v té době nad Dunajem,
to zůstává zcela pochybno. Jsou sice zprávy, na základě jichž bych
se nijak nerozpakoval kladně přisvědčit, kdyby zase nebylo známých
údajů Ptolemaiových, který nám v Podunají na levém břehu řeky
předvádí řadu jiných, třebas i menších kmenů od Naristů na východ:
dvojí Kampy, Rakaty (Rakatrie) a konečně kmen
oí Bacpot^ takže si nemůžeme dobře představit!, že by byla i vlastní
sídla Markomanů a Kvadů (mimo družinu Tiberiem sem přesazenou)
kompaktněji sáhala až k řece. Na druhé straně však týž Ptole
maios klade sídla Markomanů pod les Gabretský, tedy podle naší
představy na jih od Šumavy! Dále Tacitus, vyloživ (k. 42) o sídlech
Kvadů a Markomanů v zemi Bojů, dodává *
eaque (sedes) Germaniae
velut frons est, quatenus Danuvio praecingitur.
*
Ale to přece ještě
nestačí, abychom vůči zprávě Ptolemaiové sídla Markomanů a Kvadů
už od samého jich příchodu sem rozšířili k Dunaji. To vše lze
vyložiti ve smyslu politické moci Markomanů, která ze střediska
a z kmene v Čechách sedícího směrem jižním bez odporu až sem
sáhala.
Poněkud jinak se má věc, přihlédneme-li k vlastním positivním
zprávám 2. století. I Ptolemaios spisoval svoji knihu v této době,
ale kompiloval ji i z pramenů starších, a je velmi těžko roz
hodovat na př. v tomto případě, zdali a pokud ethnologický stav,
jejž vylíčil na Dunaji, je stav s ním současný, či stav o jedno neb
z části i dvě století starší. Proti tomu jiného rázu jsou na př.
zprávy, jež nám líčí války t. zv. markomanské Marka Aurélia.
Kmenové, kteří se v nich jmenují, a vylíčená jejich sídla, to vše
je bez odporu současné a správné pro dobu od r. 166 do r. 180.
A v době té, ve zprávách těch mluví se sice mnoho o Markomanech
a Kvadech v Zadunají, ale po kmenech Kampů, Rakatů, Rakatriů
a Baimů — není v nich jíš ani nejmenší stopy.
’) Dio Cass. 67, 5, 67, 7. Cf. Mommsen RG. V. 200 nsl., Hermes III. 115. —
*) DA. II. str. 323. Srv. dobrou odpověď Dvořákovu 1. c. str. 16.
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Už za Antonína Pia (138—161) vidíme, jak kníže Markomanů
Ballomar spolu s Langobardy a Obii účastní se přechodu přes
střední Dunaj a vpádu do říše římské (Petrus Patricius fr. 6,
Müll.). Hlavní vpády a boje nastaly však za Marka Aurelia. Pod
nětem k nim byl jednak tlak severních kmenů,1) jednak podle
Mommsena relativní bezbrannost římských dunajských provincií.
R. 166 zuřil již boj v plné prudkosti, neboť v tu dobu spadá asi
porážka Římanů pod Furiem Victorinem, jež měla pro Řím za
následek ztrátu 20.000 lidských životů. R. 168 nastal obrat ve
prospěch Říma, ale dlouho netrval. Mor a porážky opět přinutily
římská vojska k ústupu tak, že nepřítel i do Itálie vnikl, pustošil
a málem by byl ztekl Aquileii. Energie Marka Aurelia i tu po
mohla r. 168 k novému obratu.
První za mír prosili Kvadové, a ten jim povolen. Nejspíše
r. 172 vnikli Římané přes Dunaj do země Markomanů, císař r. 173
přijímá čestný titul »Germanicus«, Jazygové prosí o mír. Ale po
něvadž Kvadové nedrželi míru upřímně a neplnili podmínek, přišlo
k novému boji, v němž Římané dobyli úplného vítězství (r. 174).
Kvadi se podrobili na dobro a po nich i Markomani, k nimž se
na konec po nějakých ještě bojích připojili i sarmatští Jazygové
(r. 175). R. 176 slavil v prosinci Μ. Aurelius v Římě triumf nad
Sarmaty a Germany.
Ale netrvalo dlouho, boj na Dunaji propukl znova. Opět
Markomani, opět Kvadové a Jazygové se zdvihli, utiskováni jsouce
římskými posádkami, ale nebyli již s to, aby vydrželi velký boj. Štěstí
ještě, že po náhlé smrti Markově ve Vindoboně r. 180 skončilo
se vše mírem snadně nabytým a relativní pro ně svobodou.2)
Hlavní boje týkaly se tedy Kvadů a Markomanů, a bojiště
bylo za Dunajem. Při výpravě proti Kvadům víme bezpečně, že
první operační basí a východiskem vojsk bylo Carnuntum, jak
Domaszewski přesvědčivě vykládá.3) Odtud vytáhli Římané přes
Dunaj na sever.
’) Jest pro to důležitá zpráva Jul. Capitolina ve Vita Marci 14. »profecti
itaque sunt paludati ambo imperatores (i. e. Μ. Aurelius et Lucius Verus)
Victovalis et Marcomannis cuncta turbantibus, aliis etiam gentibus, quae
pulsae a superioribus barbaris fugerant, nisi reciperentur, bellum inferentibus «
Cf. c. 22. — ’) Podle Mommsenovy stati »Der Markomanenkrieg« v díle Petersenovč, Domaszcwskiho »Die Marcus-Säule auf PiazzaColonna in Rom« (München
r. 1896) str. 21—28. Srv. ještě novější práce Domaszcwskéko (tamže str. 105
až 125), »Chronologie des bellum Germanicum et Sarmaticum 166—175
n. Chr.« (Neue Heidelb. Jahrb. V. 107, VI. 128), »Völkerbund des Markom.
Krieges« (Serta Harteliana 1896), E K Řtždbka> MapKOManucKia bohhm (Odessa
1895) — práci velmi dobrou. Jednotliví autoři se však rozcházejí v datování
hlavních údajů válečných. - ’) Marcus-Säule str. 110. Srv. též Eutropia 8. 13
»cum apud Carnuntum iugi triennio perseverasset bellum Marcomannicum
confecit.«
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Jak daleko ovšem došli, kde se udály hlavní bitvy zobrazené
na reliefech sloupu Markova, bezpečně nevíme. Soudím však, že
vnikli až na Moravu, a sice nejen na základě toho, že na reliefech
sloupu vojsko římské po přechodu svém přes Dunaj překračuje
ještě jednu řeku (Dyji?), — scéna X.—XI. — nýbrž i z toho, že
podle zpráv zaručených na hradisku u Mušova nad Dyjí při ústí
Svratky našlo se množství římských mincí císařských 1—2. století,
pak římské lampy, nádobí výroby římské a docela i cihly se
znaky legionárními,1) — což poskytuje jistě dostatečný důvod,
abychom na hradisko Mušovské umístili ležení římské buď z doby
války samé nebo z doby po jejím zakončení. A Mušov leží už na
Moravě. Jak daleko však dále zašli do vnitra země, o tom se ne
odvažuji vykládati tak, jak to činí na př. Domaszewski.2) Ani místo
bitvy rozhodné s Kvady, v níž Římanům zázrak přispěl na pomoc
(srv. napřed), neznáme, — reliefy sloupu nám zde nepomohou,
a neznáme také, v kterých končinách zbudovali po první válce
Římané pevnůstky na udržení svého vítězství. Z reliefů sloupu je
pouze to zřejmo, že se vojska římská octla v krajích hornatých,
lesem krytých, a to by ovšem mohlo svědčiti buď pro pohraničné
hory českomoravské nebo výšiny Malých Karpat. Více však ne.
Jako Kvadi na východě tak i na západě Markomani sáhali
v době té patrně až k Dunaji. O Markomanech máme přímou
zprávu, že r. 172 byli poraženi hned na samém Dunaji, při pře
chodu vojska římského u Řezná.3) Že však jen nevyšli sem Římanům
’) Srv. zprávu 7· Kniese v Českém Lidu II. 618 nsl. Vyčtené tam mince
římské patří vesměs do 1—3. stok po Kr., zlomky cihel nesou signaturu legie
XII. Srv. L. Červinka^ Pravěká hradiska na Moravě, Uh. Hradiště 1896 str, 29.
a >0 římských cestách obchodních na Moravě« (Čas. Mat. Mor. 1895. Zvi. otisk
str. 24). — *) Domaszewski vykládá, že hlavní boj s Kvady svedli Římané na hra
nici českomoravské (vyobrazen na scéně XVI.—XVII.), boje s Markomany (sc.
XXVI. —LV.) že se odehrály v Bavořích a v Čechách (Marcus-Säule str.109 nsl.).
Východiskem k tomuto boji bylo Řezno (Castra regia), odtud prý Římané
táhli podél západní strany Šumavy k severu, až kdesi nad Ohří vnikli do
Čech, kde utkali se nejen s Markomany, ale i s kmeny českými. Ke kombinaci
tohoto pochodu, jejž střízlivý posuzovatel z reliefů sloupu nikdy nemůže vy
čisti, sveden byl Domaszewski patrně jen bizarní domněnkou, že nepěkné
tváře barbarů některých scén nemohou představovat! Germany, nýbrž jenom
Slovany — Čechy. Tito Slované mohli ovšem v té době seděti jen na severu
Boiohaema, a proto, aby se k nim při výkladu reliefů dostal, je Domaszewski
nucen vésti římské vojsko velkou oklikou kolem celé Šumavy přes Krušné
hory do severních Čech. Jiného důvodu nemá. Že tento výklad neobstojí,
nepotřebuji blíže vykládat. Na bezpodstatnost identifikace zmíněných barbarů
se Slovany ukázal jsem nedávno v článku »Domnělí Slované na reliefech
sloupu Marka Aurélia v Římě.« (Listy filologické 1899 str. 401—405.) Podobně
otázka, kde byly římské pevnůstky, do nichž vložil císař posádky po r. 175,
je dnes naprosto neřešitelná (vyjímaje vzpomenuté hradiště Mušovské), a do
mněnky Vocelovy (Pravěk 171, 206) jsou již dávno prokázány za zcela bez
podstatné. — ·) Vita-Marci 21. 10. Marcomanos in ipso transitu Danuvii delevit et praedam provincialibus reddidit.
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vstříc, že sem vskutku sáhala vlastní země jejich, vidíme zřejmě
z podmínek míru, k němuž je r. 175 Markus Aurelius donutil.
Mezi podmínkami čteme totiž, že Markomani ustupují Římanům
pás své země podél Dunaje v šíři 38 stadií?)
A při tom při všem ve všech těchto zprávách a detaillech o bojích
nad Dunajem není již slechu o nijakém jiném kmeni na čáře mezi
Řeznem a ústím Váhu nebo Hronu. V zadu za Kvady vystupují
sice staří Kotini a Buri vedle Langobardů, Lacringů, Bastarnů atd.,—
ale u Dunaje samého o Ptolemaiových Kampech, Rakatriech, Rakatech a Baimech není již slechu — zde všude jen Kvadi a Matkomani stoji proti Římanům. Ί, toho ze všeho vysvítá, že v druhé
polovině 2. století po Kr. Markomani a Kvadi zaujímali severní
břehy dunajské až po Hron, a celek těchto zpráv, potvrzený
i řadou pozdějších, působí na mne dojmem, že oba kmenové, jestliže
i v první době k Dunaji sami nesáhali, ovládajíce jen starší drobné
zde usídlené kmeny, později po zničení říše Marobudovy přenesli
sem z Čech a z Moravy vůbec celou váhu a těžisko své. Domnívám
se, že právě asi zřízení říše Vanniovy, kamž Tiberius převedl dru
žinu prvních králů — tedy patrně výkvět a jádro kmene, ne však
celý kmen, jak prof. Píč soudí,2) — bylo podnětem a počátkem
této nové koncentrace obou suevských kmenů směrem k Dunaji.
Po mém soudu tedy od 2. století po Kr. neleželo již centrum
a tlžisko Markomanů a Kvadů v Čechách a na Moravě, nýbrž
jižněji nad Dunajem, od Bavor do Uherý) To potvrzují, jak uvidíme,
i zprávy pozdější. Žádný mně známý pozdější pramen historický
neumísťuje již Markomanů do Čech nebo Kvadů na Moravu. Tím
však ještě otázku, zůstali-li aspoň z části ještě v Čechách a na
Moravě, nechci řešiti. O tom znovu v kapitole následující?)
Kdy Kvadi přišli na Moravu, jest zcela nejisto, snad spolu
s Markomany, snad už dříve, před nimi. Z textu Strabonovy výše
uvedené zprávy chtěli sice někteří vyčisti, že Kvadové v lese Hercynském seděli vskutku před tím, než přišel Marobud s Markomany.
K tomuto mínění klonil se mezi jinými i Mullenhoff (DA. II. 301),
*) Dio Cass. 71. 15. οτι τοϊς Μαρκομάννοις πρεσ^εύσασιν, ort πάντα τά προσταχ&έντα ΰφίσι χαλεπώς μέν και μόλις έποίησαν ď oiv, τό τε ήμιβυ τής χώρας
τής με&ορΐας ανήκεν, ώστε αυτούς οκτώ που %αϊ τριάκοντα σταδίονς άπδ τοϋ ίστρου
αποικείς και τά χωρία τάς τε ημέρας τής έπιμιζίας άφώρισε, πρότερον γάρ ού
διεκεκριντο, τούς τε όμηρους ήλλάξατο. — ’) S otázkou této nové koncentrace
Markomanů u Dunaje souvisí ovšem úzce i otázka původu historických Bavorů.
Nemohu se zde o ní šířiti, a jen konstatuji, že se největší část německých
historiků přiznává správně k theorii kdysi hlavně K. Zeussem hájené, podle níž
jádro Bajovariu utvořili suevští Markomané z Čech přišlí. Bavorština je také
vskutku idiomem západoněmeckým. Srv. na př. novější článek
Mucha, Anfánge des bayer.-osterr. Volkstammes. (Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns. 1897 str. 1 nsl.). — *) Pam. Arch. (1897) XVII. str. 530. —
4) Mé celkové představě odpovídá nejvíce výklad Řežábkův v knize o válkách
markomannských.

12

L. Niederle;

a prof. Píč ve svém Výzkumu také připouští, že Kvádi sedéli
snad v Čechách před příchodem Marobudovým (str. XX.). Všechno
to mám však za domněnky, jimž se nedostává dostatečného odů
vodnění. Ze zprávy Strabonovy to aspoň nevysvítá.
Za to víme více o příchodu Markomanů. Markomani přišli
k nám od Rýna a od Mohanu, jak souditi můžeme bezpečně ze
zpráv Caesarových (BG. I. 51), Flórových (4. 12) a Dio Kassia
(55. 11), a sice patrné r. 9. neb 8. př. Kr. Krátce před tím, jak
sděluje Florus, našel je ještě Drusus vedle Usipetů, Tenkterů
a Chattů na pravé straně Rýna.1) Asi roku 7. dovoluje však již
římský prefekt v Ilyrii L. Domitius Ahenobarbus Hermundurům s Ří
many spřáteleným, aby se usadili v území Markomanů.8) Z těchto
dvou zpráv můžeme velmi přirozeně usoudit, že asi právě úspěchy
Drusovy přiměly Marobuda, aby rychle s rodným svým kmenem
odtáhl do končin svobodnějších a bezpečnějších, jakými byly na
př. kotliny uvnitř lesů Hercynských Přišel proto dp Čech nejspíše
r. 9 nebo 8,s) a sice, jak vidno, od Rýna, ne ze severu, jak ve
svých Dějinách vykládal podle Kufahla Palacký představuje si, že
Markomani od Odry pronikli nejdříve Moravou do Uher a odtud
teprve že kol. r. 12 dobyli Čech.4) Tím vyvrací se zároveň mínění
všech těch, kteří, stotožňujíce Markomany se slovanskými Mora
vany, dávají jim přijití od východu, na př. nověji Papáček.6)
Ovšem tím nepravíme, že by kraj nad Rýnem a nad Mohanem
byl původní jejich vlastí a kolébkou. Ta byla vskutku severněji
v středním Německu. Uvědomíme-li si pohyb Markomanů jako
část pohybu celého národa germánského, pak ovšem najdeme i po
jítko mezi míněním vyloženým a stanoviskem Palackého. Národ
germánský po jisté době svého vývoje, jehož centrum bylo v SkandiAnn. Florus. 4 12. (2. 30). »Drusus primos domuit Usipetes inde
Tencteros percurrit et Cattos. Nam Marcomannorum spoliis insignibus quaedam
editum tumulum in trophaei modům excoluit.« Eutropiem 7, 13 vzpomenutý
pomník Drusův u Mohuče jest asi toto »trophaeum Marcomannorum.« Caesar
I. c. jmenuje Markomany mezi kmeny Ariovistovými. — ’) Dio Cass. 55. 10a.
Λομίτιος πρότερον μεν εως ετν τ&ν προς τώϊστρω χωρίων ηρχε, τούς τε ΐρμουνόούρους
^κ τής οίκείας ούκ
όπως ^ξαναστάντας καί κατά ζήτηαιν ετερας γής πλανωμένονς
ύπολαβών εν μεοει τής Μαρχομαννίδη;
Srv. zprávu Prokopiovu. BG. I.
12. — ·) Mom-nsen RG. V. 26. Od data tohoto jen málo se někteří odchy
lují, rozšiřujíce intervall až po r. 12. př. Kr. (Palacký, Šafařík, Píč a j.). —
*) Dějiny ed. Rieger I. 29. Podobně H. Kiepert Lehrbuch. d. alt. Geogr.
541. — O predslov, době 42. Vůči předešlým svědectvím objevuje se úplně
mylnou i zpráva Sexta Rufa (Brev. 8), podle níž Markomanni vyhnáni byli za
Augusta z pannonské provincie Valerie. Zpráva ta omylem vložena sem neboť
se týká vlastně pozdějších okupací markomanských v Pannonii. Také Jordanis (Romana 217) zapsal podobně »Marcomani et Quadi in illa Valéria que
inter Draum Danubiumque interiacet ab eodem ductore (i e. Lucio praetore)
opressi« ... Cf. anonyma Ravennského výpisek (IV. 20) >quam Valeriam
aliquando Marcannorum gens obtinuit, sieut testatur multotiens supra seriptus
Jordanis.« Zprávu Rufovu s Paterculovou spojoval Jordán De orig. slav.. IV. 29.
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navii, Dánsku a v kraji na dolní Veseře, Labi a snad i Odře —
počal se pojednou úsilovnéji šířiti. Postup směrem východním
neměl úspěchu, neboť tam na Visle narazil na hradbu národa
slovanského, na západ se tlačícího a kde přece Germané přes
Vislu prorazili, nenašli půdy, s níž by srostli a musili se probíjeti
dále k jihu až ku břehům moře Černého. Proto hlavní proud a směr
germánského šíření obrátil se na západ a na jih, kde starší vrstvy
gallské, samy se šíříce týmž směrem, vyprazdňovaly svou starou
vlast a půdu snadno ustupovaly kmenům germánským. Dlouho asi
západní pás lesů Hercynských tvořil hranici obou oblastí, germánské
na severu a gallské na jihu, až konečně na konci druhého století
severní tlak tak se sesílil, že Germané prorazili tento pás a do
stali se k Mohanu, hornímu Rýnu a k Dunaji. Následek toho byl,
že usazení zde Gallové přišli do nových pohybů, jež zasáhly do
Gallie i Itálie. V tom spočívá význam t. zv. tažení cimberského:
jím byla pojednou v lese Hercynském otevřena do kořán brána
postupu germánských kmenů na jih. Gallští kmenové stále ustupují
za Rýn, za Dunaj do Alp, a za nimi od Vesery a Labe hrnou se
sem kmenové germánští, a mezi nimi i v čele Markomani vedle
Chattů, Vangionů, Nemetů, Triboků a usazují se na horním Rýně,
mezi Rýnem, Mohanem a horním Dunajem, jako předvoj celého
národa.1)
Kolébka jejich nebyla tedy zde u Rýna, ale severněji kdesi
u Labe v centru kmene suevského. Zde na Rýně se jen na ne
dlouho zastavili, ale odsud přišli k nám, a ne přímo ze severu.
Vedle Markomanů a Kvadů bývají v Čechách a na Moravě
umísťováni ještě jiní podřízenější kmenové germánští. O nich pro
mluvíme zde jen krátce. Zprávy oněch několika pramenů, pokud
se Kvadů a Markomanů týkají, jsou při vší své spornosti relativně
přec jen tak shodný, že si můžeme utvořiti určitý obraz o jejich
ethnologické příslušnosti, j ej ich sídlech a hlavních datech jejich
. historie. Ale jinak se to má s řadou kmenů menších, jež v soused
ství Kvadů a Markomanů jmenuje Tacitus a Ptolemaios, a jež mnozí
vykladatelé také v naše kraje umísťují. Údaje, jež o nich podávají
oba jmenovaní spisovatelé, rozcházejí se totiž v míře veliké t?jc,
že kombinacím a nedosti doloženým domněnkám pole nejširší se
otvírá.2) Zejména otázky po starších sídlech Osů, Visburgiů a Si“) Jméno jejich vykládá se aspoň dosud ve významu >Grenzvolk< —
>Mark-manner<. Srv. Much, Stammsitze 4. Pokud vím, výklad ten podal už
Jordán (De originibus slavicis I. 7). — ·) Osy dokonce sám Tacitus jednou
zove kmenem jazyka pannonského (G. 43. Osos pannonica lingua coarguit non
esse Germanos), podruhé však kmenem germánského původu (G. 28. sed
utrum Aravisci in Pannoniam ab Osis Germanorum natione . . .), a Ptolemaios
jich vůbec nezná.
č. č. h. ví.
‘
o
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donů jsou nezodpověditelny, ač i o Marsignech, Korkontech, Sú
dánech, Bateinech a Bainochaimech lze hovořit jenom s reservou
(O Kotinech a z části i Burech pojednali jsme už v kapitole první).
Článek náš vzrostl by pak snadno v celou knihu, kdybychom se
chtěli pustiti do hlubšího rozboru všech sem se vížících sporných
otázek a podaných již výkladů. Omezíme se proto jen na to, co
je hlavní a nutné.
Z uvedených kmenů důležitější jsou pro nás předně Ptole
maiovi Baivo%aiii(u, Sovdivol, Bavecvo^ KoqxovtoI a pak Tacitovi
Buri a Marsigni. Tacitovi a Ptolemaiovi Hermunduri —
a Naristi (Varisti) — Ouapiďroí právem se kladou mimo Čechy,
za hranice západní, Osi pak a Ovto^ovQyw po mém soudu patří
dále k východu. Tak i iYďwvf^.1)
Jedno z uvedených jmen dlužno však na jisto vypustit ze
seznamu jmen skutečných kmenů u nás kdysi sídlivších. Jsou to
Ptolemaiovi BtuvozaqMu, o nichž praví zeměpisec, že sedí při pra
menech Labe?) Nehledě blíže k tomu, kam Ptolemaios umísťuje
prameny, je zřejmo, že ve jméně tohoto kmenu zachován jest název,
jejž našel Ptolemaios zapsaný na své předloze karty Marinovy
uvnitř lesů Hercynských, tedy na území, na němž podle slov Tacitových utkvělo jméno Boi(o)haemum. Ze shody obou lokalisací a ne
popiratelné shody obou jmen8) jsme pak v plném právu, soudíme-li,
že Ptolemaiovi Bainochaimi představují nám jen porušený a omylem
na jméno kmene přetvořený název země — Boiohaema.4) Tím nám
však Bainochaimi z rady skutečných kmenů odpadají, označujíce
na nejvýše jen povšechně obyvatele Boiohaema, a mám také za bez
výsledné všechny další výklady o nich, ať už dokazují, že pod nimi

*) Osy umístil do Moravy na př. prof. Fič ve svém Výzkumu (str. XVI.), a
L. Šnajdr je docela jednou položil i do Čech. To je však nesprávné. Podle všeho
patří sídla Osu dále na východ do severních Uher, jak vyložil už MülUnhoff
(DA. II. 324) a přijímá nově i Králiček (Donauvölker 23, 28), Much (Stammsitze
17) a Domaszewski (Völkerbund. Serta Hart. str. 10). Visburgii Ptolemaiovi nejsou
pak patrně nic jiného než korruptela povstalá ze spojky Osi-Buri u Tacita
a patří opět do Slovenska. Kde seděli Sidoni, je těžko povědět. Ale zpráva
Strabonova (VII. 3. 17 srv. i Valer. Fl. Arg. VI. 95), podle níž jeden kmen
bastarnský slul ΣΜνες, vede mne s Muchem také spíše na východ do hor
Karpatských než do Moravy. (Much, Stamms. 38, 135) Mínění Tomaschkovo,
jenž v nich spatřoval zbytky gallské v údolí Moravy, nemohu sdíleti (Gott
G. N. 1888. 301).— ’) Ptolem. II. 11 ων πρό^ άνατολάς περί τόν *Αλβιν ποταμών
Βα^νοχαΙμαν, ύπερ ους Bazuvol χαϊ m ύπερ τούτους ύπύ το ^ακι,βούργίΛν ορος
ΚορκοντοΙ και Αούγοι Βοϋροι.... — ’) Nověji Holz má nejen Bainochaimy, ale
i Baimy nad Dunajem za korruptelu slova Boiohaemum (Beiträge zur d. Alterth.I.
Über die germ. Völkertafel des Ptolomaeus. Halle 1894 str. 40, 50). — 4) Tak
na př. dokazuje R. Mucht Stammsitze 109, a Zeit. z. d. Alterth. 41. Anz. 29.
nebo Králiček Donauvölker, str. 14, 33.
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dlužno rozuměti Markomany, ’) nebo nový národ slovanských
Čechů.2)
Z ostatních uvedených kmenů umísťují Sudiny do Čech z no
vějších na př. R. Much,3) G. Holz4) a Králiček3), a sice k horám
Krušným, starým horám Sudetským. Much soudí, že jméno kmene
i hor pocházejí ze stejného kořene (su — vepř, z čehož Sudinoi
povstalo jako posměšná přezdívka — Ferkeln, analogicky se jmény
Taurinů, Hirpinů a j.), Holz. nechávaje výklad jmen stranou, vy
kládá Sudiny za část (pagus) Markomanů, podobně jako Bateiny
a Korkonty, Králiček je však má za zbytky z doby předmarkomanské (Sudiny i Bateiny).
Všechna tato umístění zakládají se však pouze na domnělé
shodě jmen Σουδινοί a Σούόητα
Neboť, soudíme-li prostě
z lokalisace a výčtu Ptolemaiova, musíme Sudiny klásti mimo Čechy,
kamsi k jihu blíže Dunaje.6) A proto i v případě, že jazykové spo
jení obou jmen jest přípustné, o čemž rozhodovat! nechci, zůstává
vždy velmi pochybno, smíme-li kmen v Ptolemaiově výčtu vedle
Kampů umístěný položití do Čech ke Krušným horám. Více po
vědět! nelze.
Totéž platí o Bateinech. I tento kmen kladou R. Much, Holz
a Králiček na dolní Labe, vedle Korkontů, na základě zápisu Pto
lemaiova (II. 11):
τον *Λλβιν ποταμόν Βαινοχαΐμαι, ϋπερ ους
Βατεινοί“ Jelikož však Bainochaimai značí ve skutečnosti jenom
Boiohaemum uvnitř lesů Hercynských, a sídla Korkontů v Čechách
jsou, jak dále uvidíme, také pochybná — je zcela nejisto, smíme-li
sídla Bateinů, kteří seděli nad nimi, položití do Čech čili ne, ač
možnosti upírati nechci.
Sídla Korkontů jsou o něco určitější. Z textu Ptolemaiova
aspoň zřejmě vidíme, že seděli u pohoří Askiburgia, tedy buď na
l) Vedle starších podobných výkladů Šemberových, Sedláčkových, Brandlových a jiných, kteří jméno Bainochaimů spojovali s domněle slov. Baimy
u Dunaje, nejnověji Dr. J. Barviř v článku »Kdo bydlil pravděpodobně na
Labi v Čechách v první polovině 2. století po Kr. a (Sborník spol. zeměvědné
1899, 237) o Bainochaimech, jež klade do Čech k dolnímu Labi, omylem vidí
české Slovany. Řezáček. MapK. boAhm str. 36, 46 vidi v nich i v Baimech
germ. název zbylých starších keltských elementů. Ovšem také Pa/áček
(O predslov, době 32) má Bainochaimy za skutečný kmen v sev. Čechách
a Baimy za Slovany české. Spojení Baimů s Bainochaimy nelze sice zhola
zamítnout, pro slovanskost oněch nemáme však důkazu. — ’) O nutnosti
proměny diftongu oi v ai v germanŠtině viz Muck (Beitr. zur Anth. Urg.
Bayerns. XII. 4.) — ·) Äfuch. Stammsitze 108, Zeitschr. f. d. Alterth. 39 str.
20—52. Cf. už Förstermanna. D. Ortsnamen 1863 str. 235. — *) Holz. Bei
träge zur deut. Alterthumskunde. I. str. 38 nsl. 42. — ·) Králiček. Donau
völker Altgermaniens (Progr. d. Realschule. Brünn 1897) str. 14. — ·) PtoL
II. 11. ΰπό ίέ την Γαβρήταν ΰλην Μαοχομανοΐ, ύφ ovs SovSlvoI καί μ/χρι τοϋ
Λανουβίου ποταμοϋ οί Άδοαβα^άμηοι,. Proto je na př. Sedláček kladl do jižních
Čech (Kl. Ptolem. zprávy str. 11.).

8*

116

L. Niederle:

severní nebo na jižní strané hor Krkonošských. Ptolemaiovu zprávu
(1. c.) „xal in vnsy tovrovg (Barcívovg) vnb to ^(Jxijiov^yiov Syog
KojfKOVTol xal Aovyoc oi Bovqoc
*1]$ X6q>cďfj$ tov Oviatovka jrotafiov^ možno zajisté vyložit obojím způsobem. Pohoří
Askiburgion správné se vykládá na Krkonoše a Jesenníky,
kterýžto výklad podporuje ostatně i etymologie samého jména.1)
Výraz »pod horami« možno pak vyložiti na severní nebo jižní
stranu podle toho, odkud pojímal obraz rozložení tamějších kmenů
germánský (resp. římský) zpravodaj, z něhož čerpal Ptolemaios nebo
Marinos. Z celého textu, zejména ze spojení Korkontů s LugyBury a horní Vislou, zdálo by se přirozeným mysliti na svahy
severní, kde seděli v dnešním Slezsku Lugwé-Burové podle starších
pramenů (Strabona). Ale na druhé straně vyložil jsem už v kapitole
předešlé, že titíž Burové béhem 1—2. století po Kr. sestoupili na
jižní stranu hor přes Moravu až do severních Uher, a zpravodaj
Ptolemaiův mohl zde míti na mysli už toto pozdější osídlení v se
verní Moravě a v Uhrách, a tím také umístiti sídla Korkontů na
jižním svahu Krkonoš — tedy v severovýchodních Čechách. Každým
způsobem zůstává však lokalisace Korkontů v Čechách, jako Burů
na Moravě, nejistá, ač se u nás někdy beze všeho přijímá a sloužívá
za podklad k dalším dalekosáhlým theoriím, o nichž v následující
kapitole více vyložím.2) Národnost Korkontů je neznáma.3)
Zbývají ještě Tacitovi Marsigni* vlastně Marsingi. I umístění
jejich jest do jisté míry nejisté. Obyčejně kladou se do severo
východních Čech, vedle Bateinů a Korkontů, a do západní části
severní Moravy. Tak činí prof. Píč i Dr. Much.4) O Marsignech
praví Tacitus (G. 43): retro Marsigni^ Cotini, Osi, Buri terga
Marcomanort^n Qriadorumque claudunt — seděli tedy za nimi s hle
diska Tacitova, a podle pořádku kmenů soudě, kterýž se (až na Osy)
dobře shoduje se zprávami jinými, seděli Cotini a Buri za Kvady,
a zbývající Marsigni za Markomany. Jméno Marsignů se nám již ne
opakuje, není-li s ním ve spojení zkažené jméno kmene Mayovlyyot >
jejž zná Ptolemaios dále na západ v Germanii (II. 11).
Poněvadž však neznáme, jak daleko na sever sáhala sídla
vlastních Markomanu v Čechách, nelze nijak určití, spadá-li sídlo
l) Much, Zs. f. d. Alterth. XXXIII. 3 nsl., Kossinna, Anz. f. d. Alt. 1890,
23. Nověji Dr. J. Batviř vykládá horstvo toto na Katzenberge, severně
od Sudet položené (O poloze Askiburgia. Čas. spol. přátel, stár. 1899 str. 4.) —
·) Srv. na př. Voctla, Pravěk 170, Pičc, Výzkum str. XXII., Perwolfa (Sl.
Arch. IV. 77, VII. 608), Sedláčka (Ptolem. zprávy str. 10), Ketrzyňského (Lygier
str. 117) atd. Také je sem klade Much (Stammsitze 109) ovšem bez podob
ných dedukcí. Za to je stotožňuje sTacitovými Marsigny, kteří byli už v Čechách
před příchodem Markomanů (str. 116), ovšem jen na základě domnělé shody
sídel. — ’) Za Kelty je měl H. Jireček iČČM. 1892, 264) a nověji i Bachmann
(GB. str. 16). Jinak se počítají nejvíce ku Germmům, nebo — k Slovanům.
O tom viz dále. — *) Pič, Výzkum str. XVII., Much. (Stammsitze 110).
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Marsignů ještě do Čech či vně hranic českých. Pouze z toho, že
v představě Tacitově nebo jeho zpravodaje řada ostatních jmen
ováných kmenů spíše padá na jih od hor Krkonošských a slezských
než na sever, — mohli bychom i prvý článek její, Marsigny, spíše
klásti do Čech než nad severní hranici České země.1) Byl to pak
kmen, jenž uvnitř hranic českých na severu sousedil s Markomany
a snad i s jiným z kmenů právě jmenovaných.
Tím jsme vyčerpali všechny kmeny od starých čítané do
Germanie, jež vůbec je možno na základě nějakého vážnějšího
důvodu umísťovati v okruhu hranic českomoravských. Ani Ptole
maiovy Osy, Sidony a Visburgie, ani jeho Kampy, Rakaty a Baimy
nemůžeme však důvodně sem položit, a proto sporných otázek, jež
se k nim poutají, zde pomíjím.
V celku dlužno konstatovat!, že na otázku, pokud jednotliví
výše uvedení menší kmenové seděli u nás vedle Markomanů
a Kvadů, nelze dáti určitější odpovědi, mimo tu, jež se týká sídel
Kotinů a snad i Burů. Tím také nelze rozhodnout!, jak daleko
vůbec rozprostírala se v Čechách sídla Markomanů. Ukázali jsme
však na základě jiných důvodů, že už v 2. století po Kr. nebylo
asi jejich těžisko a centrum v Čechách, nýbrž jižně u Dunaje,
a domněnka, že by Markomani ještě v této době byli zaujímali celé
Čechy, je už proto, nehledě k sporným sídlům menších jmenova
ných kmenů, nepravděpodobná.
(Dokončení.)

*) Na sever Čech klade je Sckweizer-Sidler (Tac. Germ. 1. c.), E. Wolf
(Tac. G. 1. c.). Králiček se nerozhoduje (Donauvôlker str. 21).
*
V prvním čísle Čes. Časopisu Historického byly omylem vynechány
následující poznámky patřící na str. 14:
’) Cf. Ptolemaiovy Kvtvoi (VI. 14, 2) v Pannonii. — ’) Mullenhoff D.
A. II. 277, 300, Kossinna (Anz. f. d. Alt. 1890, 41). — *) Much, Stammsitze
10. — ‘) Čas. Mat. Mor. 1893 str. 3, Zeuss 123. — ’) Děj. Moravy I. str. 4. —
·) Pam. arch. 1897 XVII. 523. — ’j 1. c. str. 142.
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Knihovna Augustiniánského kláštera v Roudnici.
Příspěvek k dějinám malířství miniaturního.

Napsal Max Dvořák.

V pozdním středověku je velmi nesnadno zjistiti původ určité školy
illuminátorské. Až do XII. st. možno sledovati technické a stilistické
zvyky od kláštera ke klášteru, ze scriptoria do scriptoria, téměř z ruko
pisu k rukopisu. Illustrují se celkem stále knihy téhož obsahu, a je jich
dosti obmezený počet, obrazy jsou odvislé od konvencionelních komposicí,
a tak lze filiací rukopisu stanovití střediska, v nichž povstaly samostatné
školy, jak se o to n. př. pokusil s úspěchem Voge.1)
To se však změnilo v době, kdy nastala potřeba a produkce ruko
pisů mimo kláštery a církevní život. Tak jako nová literatura, vyvinula
se nová, od antiky neodvislá kresba, nová illustrace a nové miniatury,
nový všeobecný sloh, a tento nový sloh neobmezil se na malý strnulý
počet cyklů, nýbrž kráčel ruku v ruce s rostoucí literární produkcí.
Počet dílen, v nichž se malovaly rukopisy, nelze ani přibližně zjistiti,
ale rukopisy se nemalovaly jen v organisovaných dílnách. N. př. skorém
každý scholar psal a vyzdoboval rukopisy pro sebe a na objednávku.
Kalligrafie a určitá knihová ornamentika se staly tak všeobecným majetkem
jako nová věda, a světový obchod s rukopisy prolomil úplně hranici
provinciálního vývoje.
Posavadní práce o miniaturách pozdního středověku vycházely po
většině jen od knihovních cimelií, od skvostných rukopisů, což vystačí
někdy, ale ne vždy. Vystačí tehdy, když nový lokální sloh vzniká roz
větvením nebo zdokonalením staršího nebo cizího, ale vedle toho po
vstávaly úplně nové školy z prvků všeobecně běžné výzdoby knih a z illu
strace všeobecně běžné. Tak n. p. ve XIV. st. při angiovinském dvoře
v Neapoli. A naopak: sloh skvostných rukopisů takto vzniklý se stává
opět drobnou mincí všeobecně bernou a rozšířenou.
Třeba tedy vždy počítati s celou řadou možností.
Z prvních dvou desítiletí druhé polovice XIV. st. se uchovala řada
rukopisů velmi bohatě vyzdobených, které vznikly v Cechách nebo na
Moravě a jsou velmi typickým způsobem illuminovány. Objevuje se
v nich poprvé výzdoba, která je význačná pro rukopisy školy, již možno
nazvat českou, z níž vznikly slavné rukopisy knihovny Václavovy, a jejíž
vliv možno pozorovat na sklonku XIV. st. ve všech okolních zemích.
Miniatury této školy jeví směs francouzských a italských elementů. Ale
hlavní výzdobu a hlavní signaturu tvoří způsob dekorace, rozvitinová
ornamentika ve velmi intensivních barvách, protkaná droleriemi a plnící
celé strany. Ptáme se po původu.
*) Eine deutsche Malerschule um die Wende des 1. Jahrtausends. Trier 1891.
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Chytil* který napsal nejobšírnéjší posud soupis illuminovaných ruko
pisů doby lucemburské, ncvénoval otázce pozornosti,1) jedinou domněnku
pronesl Schlosser*) Qen v parenthesi). Domnívá se, že ornamentika
českých rukopisů má snad původ ve Florencii a byla přenesena do Čech
eremity řádu sv. Augustina. Ale jen ornamentika a ne miniatury, které
nejsou jistě florentinské ? A ne barvy, jež nejsou italské? Ale i orna
mentika se shoduje jen v motivech, které jsou v té době všeobecně
rozšířeny. Třeba tedy hledat původ jinde.
A tu se přirozené především naskýtá možnost původu domácího.
Prve než k této možnosti blíže přihlédneme, všimněme si všeobec
ného vývoje v XIII st. Ve XII. století byla malířská výzdoba liturgi
ckých rukopisů ve všeobecném úpadku. Honosila se sice ještě bohatou
ornamentikou vyvinuvší se z ornamentiky Karolinské a Otonské, ale mi
niatury obmezily se na pevný kanón odvislý od tradicionelních komposicí,
jimž malíři ani v celku ani v detailech nerozuměli. Pozvolna se na nich
vše stává schematickým, kresba, stínování, barvy. Ale v době té vyvinula
se již jinde skutečná illustrace.
Počátky její můžeme pozorovati již v X. a XI. st., a vychází,
možno-li tak říci, více od dilettantů než od malířů z povolání. To jest,
nevzniká v liturgických skvostných rukopisech, do nichž se malovaly celé
obrazy převzaté, neodpovídající stupni umění v oné době, ale z ruko
pisů, v nichž se písař nebo malíř pokouší skorém dětskými kresbami
o samostatné znázornění textu. Jsou to rukopisy právní, annály, pak
specula přírodopisná, theologická. Tato illustrace roste s literaturou
a zároveň s pokroky, jež učinila kresba v jiných oborech, pro něž ne
bylo možno použiti starých předloh, tak n. p. v malbě ve skle. V druhé
polovici XII. století se rozproudil v Paříži neobyčejný literární život
a s ním neobyčejná potřeba knih, a to v době, jež měla pro každý
druh vyobrazení velkou zálibu. Povstaly dílny, v nichž se psaly a illustrovaly rukopisy, ale ne na základě starého miniaturního umění, nýbrž
na základě nové illustrace. Byla-li posavadní illustrace pouhou koloro
vanou pérokresbou, vznikla v nových dílnách pařížských velmi záhy nová
technika krycích barev a nová ornamentika. Tak povstal úplně nový
sloh nejen illustrativní, nýbrž i dekorativní.
Ještě na sklonku XII. st. počínají se i jinde ve Francii illuminovati
rukopisy tak jako v Paříži a v Isle de France, sloh zůstává týž, ale
vytvořují se lokální zvyklosti tam, kde je větší literární život, jako
v Remeši nebo v Toulousu. A v XIII. st. i mimo Francii; XIII. st. je
doba největší expanse francouzské kultury, a jako gotika, jako schola
stika, jako francouzské romány působí francouzský způsob výzdoby ruko
pisné v Anglii, ve Španělsku, v Itálii a Německu. Pro Dante znamená
zmínka o illuminovaných rukopisech vzpomínku na Paříž.
’) V Archaeologických památkách, XIII. — ’) Giustos Fresken in Padua.
Jahrb. d. Sammi, d. Kaiserhaus. XVIII. 28.
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Další stupeň vývoje je ten, že nový sloh vnikl i do liturgických
rukopisů. Až dotud měly knihy v novém slohu illuminované především
ráz knih illustrovaných, ale při liturgických rukopisech přidružil se
k tomu požadavek skvostné výzdoby, A tu přirozeně nestačil již vše
obecný sloh, nýbrž vyvinuly se určité školy. Z nich nabyla důležitosti
opět královská škola pařížská, jež měla sídlo v St. Denis. V ornamentice
všeobecného slohu XIII. st. převládalo tak jako v kamenných okrasách
francouzských kathedrál naivní nápodobení přírodních forem, královská
škola pařížská dala formám těm určitou stilisaci. V ní vznikly rukopisy,
jichž celé okraje jsou pokryty desinem malých lístků na zlatých stoncích,
a jichž miniatury působí heraldickým dojmem jako obrazy řeckých vas.
Tyto rukopisy, které značí vrchol illuminátorského umění, nabyly vše
obecného vlivu, ač ne tou měrou jako francouzský sloh XIII. st. Úplné
zevšeobecněl jejich typus po Francii a v Nizozemsku, sporadicky možno
pozorovat vliv jeho v rukopisech anglických, italských nebo německých.
Byl to přec již jen sloh rukopisů, které byly předmětem luxu, a mimo
to se v Anglii a hlavně v Itálii v době té již vyvinuly samostatné školy.
To, co víme o miniaturním umění v Čechách ve XII. a XIII. st.,
neopravňuje nijak k úsudku, že by bylo stálo v nej menším výše než
v okolních zemích. Mater verborum neznamená víc než běžný typus,
a sedlecký antifonář se shoduje úplně s podobnými sasko-durinskými
rukopisy, jež sestavil Haseloff.x) Jenže je poněkud hrubší.
Potom přicházejí Velislavova bible, Passionál Kunhutin a rukopisy
královny Rejčky. Na prvý pohled je patrno, že mezi těmito rukopisy,
k nimž se vrátím na jiném místě, a mezi rukopisy české školy doby
Karlovy není přímé souvislosti. Ale rukopisy ty nerepresentují jistě vše
obecný způsob výzdoby rukopisů v době té v Čechách obvyklý, a není
vyloučeno, že se nová škola vyvinula z běžné kalligrafie. V takovém
případu poskytá nám rozbor knihovny, o níž víme, že vznikla téměř
úplně ve XIV. st., odpověď aspoň jedním směrem.
O počátcích roudnického kláštera jsme dosti dobře zpraveni, za
chovaly se conscriptio de fundatione monasterii,2) nekrolog,3) chartulář
klášterních listin.4) jiné zprávy podává František Pražský.
R. 1320 byl biskup Jan z Dražie, muž, jak se zdá, nevšední a svo
bodomyslné povahy, obžalován u papeže, že nevystupuje dosti ostře proti
kacířství. Biskup odebral se do Avignonu a ztrávil tam devět let. Dějiny
Avignonu a Prahy ve XIV. st. jsou podivným způsobem spoutány. Obé
města bez bezprostředního staršího vývoje koncentrují v sobě kulturu jinde
vzniklou. Do Paříže se chodili lidé ve XIII. st. učit, ale v Avignoně
byla ve XIV. st. arena a trh nových proudů nejrůznějšího druhu. Avignon
XIV. st. se podobá na krátkou dobu Římu v XVI. st. A z Avignonu
Eine thüringisch-sächsische Malerschule. Stud. z. deutsch. Kunstgesch. XV. —
V rukopise děčínské knihovny č. B. 18. — ’) Tamtéž. —
4) Vydán od Emlera v Pojednáních České Učené Společnosti.
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běží mnoho přímých cest do Prahy. Odtamtud si přinášel král nejsilnéjší
ímpresse, ale i jiní. Tak i Jan z Dražíc. Čteme o něm, že po svém
návratu si dal na Malé Strané vystavéti krásný palác s kaplí, v niž
byla vystavena poprsí všech pražských biskupů, a kterou zdobily nádherné
nástěnné malby. V jídelně stály různé sochy a ležel skvostný illuminovaný kodex, jejž biskup přivezl z Avignonu. Kronikář, který o tom vy
pravuje, se divil těmto novým věcem, ale my vzpomínáme na paláce
kardinálů avignonských.
Z Avignonu si přivezl Jan z Dražíc rovněž zálibu v augustinismu.
Augustin překlenul most mezi antikou a křesťanským středověkem,
a augustinismus je po staletí páteří církevní spekulace. Ale empirismus
scholastiků se přec jen v podstatě vždy více od něho vzdaloval a ještě
více snad mysticismus, až v XIV. st. přišla reakce. Dogmatická podstata
křesťanství se stala opět předmětem literárního rozboru. Věc nabyla
jisté aktuálnosti v boji proti žebravým řádům, tím větší, ježto boj ten
spadá v mnohém v jedno s únavou, která nastala po enthusiasmu XIII. st.
Učený disput o základech křesťanské theologie se stal modou. Jeví se
v tom počátek novověku. Ruku v ruce roste s tímto obratem vliv
augustiniánských řádů. Je to poslední vzplanutí řádového života ve
středověku. Oblíbeny byly především dvě kongregace, kanovníci a ere
miti: kanovníci sv. Augustina měli svůj střed ve Francii, v Paříži, ere
miti v Itálii, ve Florencii.
Po návratu svém z Avignonu založil Jan z Dražie v Roudnici, jež
tehda náležela pražským biskupům, klášter kanovníků sv. Augustina.
Máme celou řadu zpráv o péči, kterou věnoval biskup novému klášteru.
Mistr Vilém, jejž biskup povolal z Avignonu, aby vystavěl v Roudnici
most přes Labe, řídil nějaký čas stavbu kostela, jejž dal Jan z Dražíc
později vyzdobiti barevnými okny a krásnými sochami Mimo to daroval
biskup klášteru knihy, které přivezl z Avignonu. Z Roudnice vznikla
brzo řada filiací, r. 1349 v Jaroměři a Rokycanech, r. 1350 v Kladsku,
r. 1351 na Karlově, 1362 v Sadské a roku 1367 v Třeboni. Bylo by
velmi zajímavo sledovati vliv, jakého tyto kláštery a to v nejkratší době
nabyly, jejich vztahy ke klášterům dolnorakouským, slezským a bavor
ským a uměleckou činnost, která se v nich vyvinula. Ale to spadá
v jinou kapitolu.
Roudnický klášter byl velmi bohat, a jeho proboštové byli důvěr
níky pražských biskupů. Známo jest ustanovení, že kanovníkem v Roud
nici se může státi jen kněz české národnosti, ustanovení, jež bylo brzo
zase odvoláno. Roku 1421 byl klášter vypálen, ale kanovníkům se po
dařilo zachránit! knihovnu. Podle záznamu v musejním rukopisu XII. A.-6.
byly roudnické rukopisy roku 1433 ve Vratislavi, kamž se byli kanov
níci z Roudnice utekli. Rovněž knihovna kláštera v Sadské byla pře
nesena do Vratislavě. Odtud se dostaly rukopisy, nevím jak, a mnoho
na tom nezáleží, do Breznice. R. 1819 daroval pak hrabě Josef Kolovrat
březnickou sbírku zemskému museu. Rukopisy z Roudnice a ze Sadské
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byly tu zařazeny mezi ostatní, lze je však snadno poznati podle určité
vazby a podle záznamu ve většině z nich: iste liber est monasterii
canonicorum regularium in Rudnicz nebo in Sadska. Vazba záleží ve
dvou kožených deskách potažených hnědou koží a pobitých těžkým ko
váním. Na přední desce je titul rukopisu na malém lístku pergamenovém
v rámečku pod plátkem mariánského skla, na jiném lístku pergamenovém
je signatura, která se skládá z majuskulní písmeny a z číslice. Rukopisy
byly seřazeny podle obsahu; napřed svaté písmo, pak svati otcové podle
úcty, které požívali, tak Augustin, Jeroným, Bernard, pak glossa a sen
tence, scholastikové, dekretály a různé traktáty. Je to seřazení ruko
pisů, s kterým se často setkáváme v středověkých knihovnách. Srovnáme-li
počet zachovaných rukopisů se seznamem rukopisů kláštera Třeboňského,
jenž byl sepsán r. 1386,shledáme, že fondy se ve velkém shodují;
plus v Třeboni záleží v menších spisech z druhé polovice XIV. st, jež
se asi z Roudnice neuchovaly nebo se rozptýlily. Podotýkám, že jeden
z roudnických rukopisů zabloudil do Děčína, do knihovny hraběte Thuna,
jiný se chová v kapitulní knihovně v Praze. Srovnáme-li rukopisy z Roud
nice a ze Sadské s několika málo rukopisy, které se uchovaly z Jaro
měře, z Karlova a ze Sadské, nalezneme tutéž výpravu. Možno tedy
z rukopisů kláštera roudnického a sadského souditi přibližně na knihovny
ostatních českých klášterů augustiniánských. Roudnice tu byla asi vzorem.
Prve než rozebéřeme grafickou úpravu rukopisů, třeba něco po
dotknout! ; kodexy většinou nebyly psány v klášteře. Počet kanovníků
byl malý, mezi 8 a 12, a měli dosti jiného na práci. V nekrologiu
roudnického kláštera čteme častěji o písařích, kteří pro klášter opiso
vali. Bližší zprávy máme o Třeboni. Po osídlení kláštera byl najat
stálý písař, ale ukázalo se, že jeden nestačí, i byli najati čtyři jiní,
kteří dostávali 3 groše za kvatern. Jeden z nich, Duchontius, obdržel
r. 1367 za vymalování žaltáře kopu grošů. Mimo to se kupovaly ruko
pisy, tak r. 1367 kniha de sermonibus, 1368 libellus de casibus.1)
Kromě písařů z povolání opisovali a malovali knihy světští kněží, rektoři
škol, studenti.2)
Velká část rukopisů dostala se do kláštera darem, z blízka
a z daleka. Tak darovali rukopisy Jan z Dražie, Jan Očko, kanovník
boleslavský Prokop daroval jednu knihu, kněz Jan v Praze dva svazky,
mnoho rukopisů daroval probošt Mikuláš, Martin inkvisitor summu pisanskou a historii scholastickou, Jan Smolík librum katholicon, jakýsi Hanko
Hugonův spis o svátostech, lékárník Anglus z Prahy knihu sentencí,
Václav ze Žitenic librum de fide et librum de modo vivendi religiose,
zvoník Mikuláš sentence Bonaventurovy atd.3)
Možno tedy souditi, že rukopisy z obou knihoven nerepresentují
ani z daleka jen určitou klášterní činnost písařskou a illuminátorskou,
’) Rukopis universitní knihovny XIV. G. 17. — a) Mareš v. ČČM. 1896.
521 n. — 3) Zprávy o tom v nekrologu nebo v jednotlivých rukopisech.
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nýbrž že dovolují úsudek, jak se v té době vůbec jednodušší rukopisy
v Čechách psaly a vyzdobovaly. Ale naopak možno v rukopisech cizího
původu, jež se chovaly v klášteřích, přirozeně hledati předlohy, jichž
používali čeští písaři.
A tu nás nejprve zajímají rukopisy, které přivezl Jan z Dražie
z Avignonu. Jeden z nich možno určitě jmenovat. Je to bible (mus.
sign. XV. A 6.), kterou biskup podle záznamu v rukopisu daroval r. 1336
klášteru, a která je práce francouzská. Nemohu na tomto místě líčiti
vývoj miniaturního malířství v Avignonu, ale není toho třeba, neboť až do
let čtyřicátých čtrnáctého stolet í možno jen do jisté míry mluviti
o avignonské škole. Rukopisy z počátku XIV. st. avignonské provenience
jsou malovány v severofrancouzském slohu, jenž je v té době v jižní
Francii všeobecně rozšířen, a vykazují jen málo lokálních motivů. Trnový
list je méně přísně stilisován než v severofrancouzských rukopisech,
častěji se setkáváme s vegetabilními formami, a barvy jsou poněkud
světlejší, to je vše. Illuminátoři v Avignonu malují ještě podobně jako
v Montpellieru, v Toulouse nebo v Aixu.1) A do jejich směru spadá
úplně musejní bible.
Znakem Jana z Dražie je dále označen roudnický rukopis obsahující
Durantiovo speculum iudiciale. Znak by svědčil pro český původ ruko
pisu, ale o tom nemůže býti řeči. Kodex pochází z konce XIII. st.,
a znak je později přimalován. Výzdoba záleží v initíálách a ornamentech,
Illustrace kanonistických rukopisů zaujímá ve XIII. a XIV. st. zvláštní,
místo tím, že nepodléhá tak jako scholastická a krásná literatura francouz
skému vlivu. Tu možno již v XIII. st. pozorovat opačný proud. Ač byly
i v severofrancouzském slohu illuminovány jednotlivé rukopisy, přece
daleko rozšířenější byly i ve Francii italské cykly s určitou ornamentikou.
Je to jen důkaz, jak těsně souvisí vývoj miniaturního umění v této době
s určitými literárními středisky. Kanonickému právu se učilo především
v Bologni, v Padui, a odtud přicházely právní rukopisy do obchodu.
Kanonistická škola v Avignonu měla italskou organisaci a kanonistické
rukopisy avignonské italský ráz. Initiály a ornamenty našeho specula
jsou v nejběžnější ornamentice vlašských kanonistických rukopisů, z níž
nelze soudit dále než na vlašský nebo jihofrancouzský původ.
S určitostí možno jmenovat jihofrancouzskou provenienci u jiného
kanonistického rukopisu z Roudnice. Je to známý rukopis concordantií,
k němuž se pojí jedno z oněch naivních fals, jimiž jsou některé illuminované rukopisy českých knihoven ozdobeny. Pochází z polovice XIII. st.,
a v bohaté jeho ornamentice vlašského původu, ale s mnohými francouz
skými elementy, jeví se úplně ráz právních rukopisů n. př. z Montpellieru.
l) Karakteristické příklady: Missál v municip. knihovně v Avignonu
č. 133, missál v knihovně lékařské fakulty v Montpellieru č. 261, missál
v municip. knihovně v Toulousu č. 90 a pontifikál kathedrály v Aixu, municip.
knihovna tamtéž č. 13.

124

Max Dvořák:

Dále lze jmenovat! několik rukopisů, u nichž lze podle obsahu souditi,
že byly přineseny z Provence. Tak roudnický rukopis XVII. A. 5., který
obsahuje repertorium super titulos decretalium, dále traktat Viléma de
Mandagout de electione et processibus eius, traktát Durania super titulos
decretalium a postihu Bernarda z Compostelly. Vilém pocházel z Languedocu, žil v Nimes, v Toulousu, od r. 1295 byl arcibiskupem embrunským, od r. 1305 aixským a zemřel r. 1321 v Avignonu.1) Rukopis pochází
z prvé polovice XIV. st. a je ozdoben initiálkami a okrajovými pásy
typu, jaký je v největším svém rozvoji zastoupen v rukopisech, které
maloval Mikuláš z Bologně. A s ornamentikou tou se rovněž setkáváme
v Avignonu. Je jí ozdoben missál, jenž byl od vlašských umělců v Avignonu
usedlých malován pro papeže Klementa.2) Bez ozdob je jiný rukopis,
u něhož možno podle obsahu soudit o provenienci. Je to rukopis XII. C. 8.,
který obsahuje traktát Armanda de Bello Visu de declaratione dictionum
ac dictorum difficilium in theologia. Armand byl Provencal, byl lektorem
při papežském dvoře a zemřel r. 1334. Není pravděpodobno, že by
jeho spis, jenž nenabyl ihned přílišného rozšíření, byl přišel krátce po
jeho smrti do Roudnice jinak než z Avignonu. Méně určitě lze to říci
o roudnickém rukopisu XVII. B. 9., který obsahuje summu Goffreda
da Trano, quaestiones Bartoloměje z Brescie a distinkce Petra de Sampsone.
Petrus de Sampsone z Vivarais byl kanovníkem v Narbonne, ale jeho
distinkce byly všeobecně rozšířeny, tak jako ostatní spisy v rukopisu
obsažené. Podle hrubých vlašských initiálek nelze původ určitěji stanovití.
Totéž platí o Guidonově sanctorálu, jehož třetí díl ze Sadské (XIII. B. 10.)
je snad domácí opis.
Zbývá ještě několik rukopisů, u nichž jen výzdoba dovoluje úsudek
o původu. Jsou to tři díly glossy z Roudnice (XII. B 12., XIV. A. 11.,
XV. D. 1.). Strabonovo dílo je tu ve francouzském přepisu asi z po
lovice XIII. st. Rukopisy jsou velmi krásně psány, ale výzdoba není
příliš bohatá, obmezujíc se jen na několik obrazových initiálek francouz
ského slohu. Zda z jihu či ze severu, nelze rozhodnouti. Formátem
i úpravou se podobá těmto rukopisům jiný kodex francouzského původu,
který obsahuje sentence (XII. C. 13.). Ornamentika je bohatší, a drolerie
připomínají jihofrancouzské typy. Docela jistě pak pochází z Provence
roudnický rukopis XII. A. 6., obsahující některé spisy Augustinovy.
Tím bychom měli sestavenu aspoň část rukopisů, které přišly do
roudnické knihovny brzo po založení kláštera. Je to bible, glossa ordi
naria, sentence, konkordance kanónů a Augustin. Tedy knihy, jichž
bylo v klášteře nejnutněji třeba, jaké tvořily základ v každé augustiniánské
a dílem i jiné řeholní knihovně doby té. K tomu několik theoretických
pojednání, jichž volba byla spíše nahodilá a odvislá qd toho, kde knihy
byly koupeny. Rozumí se samo sebou, že bylo snad rukopisů více, že
Schulte, Gesch. d. kan. Rechts II. 183. — 4) Munic, knihovna v Avignonu
č. 136.
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se nezachovaly všechny, nebo Že jich nelze mezi zachovanými zjistiti,
jsou-li bez výzdoby.
Později nepřišlo asi mnoho rukopisů z ciziny do kláštera. V druhé
polovici XIV. st. nebylo již těžko v Cechách si dáti poříditi opisy nejrůznéjších knih, a o nějakých extravagantních literárních potřebách
v Roudnici ani v Sadské nemáme zprávy. Jenom některé rukopisy kanonistické pocházejí z ciziny. Tak n. p. severofrancouzský rukopis XVI.
B. 2. ze Sadské, obsahující summu Raimunda de Pennatoste, nebo tak
zv. summa Hostiensis (XVII. A. 3.) v italském rukopisu ze XIII. st., velmi
pěkně illuminovaném, který pochází asi z Bologné. Snad byly tyto knihy
majetkem roudnického kanovníka Štěpána, který byl kancléřem Arnošta
z Pardubic a později professorem kanonického práva na universitě pražské?)
Více nás zajímají rukopisy, které vznikly v Čechách?) Jeden z nich
podává datum, jméno a určitý typus. Je to roudnický rukopis (XII. A. 15.),
který obsahuje různá díla Bernarda de Clairvaux. Na prvém listu je
zaznamenáno, že rukopis byl psán r. 1296, a na listu 301. jméno písa
řovo: explicit totus liber a principio usque ad finem beati Bernhardi
de Clara Valle finitus per manus Johannis scriptoris Luthomericensis
dicti Sampson. Rukopis neobsahuje miniatur, ale ornamentované initiálky
a okrajové pásy velmi zajímavé. Základem výzdoby je tu ornamentika,
kterou nazýváme fleuronné.
Vedle ornamentiky rukopisů malířsky vyzdobených vyvinula se již
v XI. a XII. st jiná, kterou možno nazvat písařskou. Písař časem nebyl
malíř, ale vyzdoboval přece rukopis určitou kalligrafií, červenými a modrými
písmeny. Písmena okrašloval pérem tak, že vyplnil střední pole initiálky
a peripherii vlasovými liniemi, jež tvoří palmety, spirály a voluty, pak
malými’kroužky na stoncích, jež jsou seřazeny v kruhu nebo polokruhu.
Ornamentu netvoří tu kruhy samy, nýbrž bílé pozadí, jež vystupuje
v bílých tečkách, řadících se v různé ornamentální motivy. Podél kolumny písma táhne se buď červená nebo modrá vlasová linie nebo pás
sestávající z jednotlivých větévek střídavě červených nebo modrých,
ozdobených kroužky. To je druh výzdoby, s níž se setkáváme po celé
Evropě, a jíž se používá pro jednodušší rukopisy?) Důležitou se stává
tam, kde vystupuje jako surrogát malířské výzdoby rukopisů, tak jako
v práci Sampsonově. Výzdoba písmen a pásů se neobmezuje na vlasové
linie a kroužky, nýbrž písař kreslí pérem ornamenty komponované z listů
stilisovaných i nestilisovaných, z květů, ze srdíček, ba dokonce i z lid
ských hlav. Tu a tam nápodobuje písař románský ornament, jaký byl
patrně v jeho předloze. (Analogon pro to máme v evangeliáři pražské
kapitulní knihovny A. 26. a v bibli č. 12. kapitulní knihovny olomoucké,
*) Sr. Ott, Receptionsgeschichte 55. — *) Rukopisů, které výzdobou
svou náležejí ještě románské době, bylo, jak se zdá, v Roudnici i v Sadské
velmi málo. Ze zachovaných jsou to: mater verborum, žaltář z Roudnice
a sakramentář z Roudnice nebo ze Sadské (XIV. A. G. a XIV. A. 10.. —
*) Příklady v Tymms, The Art off illuminating.
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v nichž písař nápodobí pérokresbou spojenou s filigránovými ornamenty
ještě větší měrou románskou předlohu.) A k barvě modré a červené
přistupuje žlutá, zelená a hnědá. Ale nejsou to barvy guachové, při
pravované od malířů z povolání, nýbrž jednoduché zeminy, jak se zdá,
beze vší komplikovanější přípravy. V celku dělá ornamentika rukopisu
dojem velmi originální. Kde a jak vznikla? Bylo to již řečeno: z fleuronné. Ale filigránová ornamentika není tu již ve své původní formě,
je bohatší; a vnikají do ní také nové elementy. Zmínili jsme se, že
v druhé polovici XIII. st. rozšiřuje se sloh severofrancouzských rukopisů
po celé Evropě. Jeho vliv možno již pozorovali v Sampsonově rukopisu.
Z francouzských rukopisů pochází užívání stilisovaných břečťanových
a jetelových listů sestavených podél vlnitého stonku. V Sampsonově práci
nabývá ornamentika ta naturalistických forem, s nimiž se setkáváme i jinde. ’)
Starší, snad nejstarší příklad výzdoby tohoto druhu v českých ruko
pisech podává již zmíněný evangeliář pražské kapitulní knihovny A. 26,
který byl psán roku 1253. Později se příklady velmi množí.
V druhé polovici XIII. st. se počalo v Čechách mnoho psáti, což
souvisí hlavně s rozvojem právních institucí. Známe celou řadu písařů
v kanceláři, v jednotlivých úřadech a i mimo ně. A že se nezaměst
návali jen psaním listin a záznamů do právních knih, toho důkazem
je Sampson. S miniaturními školami románské doby neměli tito písaři
jistě žádného spojení. Znali především jen kalligrafii, ale tu přivedli
jako gotické písmo časem k velké dokonalosti. Zdokonalení to záleží
především v bohatém užívání starých motivů, ale i v motivech nových,
převzatých z francouzských předloh, a v pokusech vytvořiti motivy nové.
Tyto pokusy jsou velmi zajímavé. Tak je velmi oblíbena rosetka
z pěti lístků, která povstala tím, že kroužek vykreslený kružítkem byl
rozdělen na pět dílů, což vedlo později k vyobrazení květu. Květy
takové se opakují a řadí se podle stonku po celých stránkách, tak
v rukopisu musejním XII. A. 4. z Roudnice, obsahujícím Augustinovy
sermones, v knize agend pražské kapituly nebo v rukopisech, jež da
roval biskup Tobiáš pražskému domu. *
Filigránovou ornamentiku toho druhu jako v kodexu, jejž psal Sampson,
obsahují v chudší nebo bohatší úpravě i jiné roudnické a sadské ruko
pisy. Tak rationale divinorum officiorum, jež psal Vojslav, rektor z Ústí,
roku 1303 (XV. B. 6,), díl glossy obsahující výklad k listům Pavlovým
(XII. A. 7.), dva díly Jakuba de Voragine (XII. C. 3. a XIV. A. 5),
rukopis homilií (XIII. A. 4.), Řehořova moralia (XII. C. 6.) a j. Možno
se tedy domnívat, že je to na sklonku XIII. a na počátku XIV. st.
běžný způsob výzdoby rukopisů v Čechách, To je věc, kterou třeba
konstatovati, poněvadž není samozřejmá. V době té se již téměř všude
s výjimkou některých krajin německých rukopisy, při nichž objednavatel
činil nárok na úpravu poněkud jen lepší, ozdobovaly po způsobu francouzl) Tak v rukopisech anglických.
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ských illuminovaných knih, a fleuronné buď nevystupuje z mezí kalligrafie,
nebo se ho užívá jen vedle vegetabilních ornamentů.
V jmenovaném rukopisu Č. 11. kapitulní knihovny v Olomouci
užívá písař žluté barvy všude tam, kde byl v předloze, kterou opisoval,
ornament proveden ve zlaté. Při tom nezůstalo. V roudnickém rukopisu
XIV. A. 2., který obsahuje homilie Augustinovy, Bedovy, Anselmovy
a některé drobné spisy Ambrožovy, jsou filigránové ornamenty kresleny
tekutým zlatém, nejde tedy již jen o díla písařská. A také skutečné
nalézáme v některých liturgických rukopisech z prvé polovice XIV. st.
filigránovou ornamentiku v bohatosti a rozvoji, který jí dodává skorém
rázu umělecké školy. Tak v missálu č. XIII. B. 9., jejž daroval Jan
z Dražie roudnickému klášteru. Písmena začáteční a okrajové pásy při
pomínají velmi ještě výzdobu rukopisu Sampsonova, ale barvy i orna
menty jsou mnohem jemnější. Jeví se v nich snaha po technickém
zdokonalení a vliv francouzských předloh i v tomto směru.
Missál je ozdoben velkou a krásnou miniaturou, Z initialy T(e
igitur) se vyvinul v středověkých missalech kříž a z kříže obraz celého
ukřižování, od časů Innocence III. je pak pravidlem klásti na počátek
kanónu znázornění krucifikace. A tu nás ovšem velice zajímá otázka,
jak je provedeno ukřižování v rukopisu, jehož ornamentika vznikla
z kalligrafie. I nalézáme překvapující potvrzení toho, co bylo řečeno.
Miniatura není do rukopisu vmalována, nýbrž vlepena. Je malována na
list mnohem menšího formátu než rukopis, tento list byl přilepen na
jiný list pergamenový téhož formátu, jako je kodex, a s ním vlepen do
rukopisu. Je z toho patrno, že ukřižování nebylo malováno v téže dílně,
kde byl psán a illuminován rukopis, nýbrž jinde.
Miniatura je v červeném a modrém listovém rámu a je rozdělena
ve dvě pole. V horním je Kristjis na kříži, Marie a Jan, v dolním je
obraz klečícího Jana z Dražie a jeho znaky. Doba vzniku obrazu je tím
omezena. Kresba je dobrá a provedení velmi pečlivé. Ale vzpomínáme-li
na podobné věci, nenalézáme jich v miniaturách, nýbrž v tabulovém
malířství. Miniatura upomíná na obrazy Dětřichovy nebo na votivní obraz
v Rudolfinu. I v barvách, jež jsou krycí, husté, těžké a tmavé. Zdá se
tedy, že list vznikl v dílně, v které se malovaly tabulové obrazy. Máme
doklady v pramenech i památkách, že se to časem stávalo jinde,1) ale
právě z těchto věcí se přirozené nejméně zachovalo. O tom, že malířské
dílny byly v Praze již za časů Jana z Dražíc, nemůže býti pochyby.
Potvrzují to zprávy o malbách i uchované malby. Roku 1348 konstituovalo
se malířské bratrstvo, což jistě neznamená, že se teprve toho roku několik
malířů do Prahy přistěhovalo. Podle uchovaných nástěnných maleb n. př.
v Jindřichové Hradci mělo české monumentální malířství té doby ráz
středověký a stálo asi na té výši jako malířství téhož času v Bavorsku
nebo v zemích alpských. Z něho vyrostla malířská individualita Dětřichova,
4) Sr. Kantsch v. Beilage z. Münchn. Allg. Zeit. 1900. Nr. 8.
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jež v podstatě přec jen náleží ještě úplně středověku. Ukřižování v missálu
Jana z Dražie je článkem v tomto vývoji.
'Bohatší a nádhernější ještě měrou je užito filigránové ornamentiky
na př. v krásném missálu musejním XVI. B. 12., který byl majetkem
pražského arcibiskupství.
A ještě v rukopisech, v nichž poprvé vystupuje samostatný a malířský
sloh českého umění illuminátorského doby Karolinské, v rukopisech, k nimž
se především představa tohoto slohu pojí na př. v Mariale Arnesti nebo
v evangeliáři, jejž maloval Jan Opavský, pokrývá zlaté a stříbrné fleuronné
okraje písmen, bordury a celé strany jako jemná pavučinová látka. Ve
vídenském evangeliáři pokusil se malíř spojití novou ornamentiku se
starými filigránovými motivy a docílil tím výzdoby, jež při velké barvitosti
nevystupuje z mezí knihového ornamentu, jako barokní výzdoba ruko
pisů Václavových, tak že práce jeho v tomto směru se téměř rovná nejÍepším současným pracím francouzským, nemajíc nicméně s nimi nejmenší
podobnosti.1)
Tento vznik samostatného dekorativního slohu z motivů čistě kalligrafických připomíná velmi staré věci, tak vývoj ornamentiky v irských
rukopisech VII. a VIII. st. Ale vedle
*
toho je důkazem, že byl na po
čátku XIV. st. ve výzdobě rukopisů v Cechách téměř naprostý nedostatek
technických tradicí. V Německu vystupuje ve XIII. a XIV. st. tu a tam
nový francouzský sloh v rukopisech, jež v technickém provedení náleží
úplně ještě románské době; něco podobného jsem v Čechách nenašel.
Jak bylo řečeno, možno již v Sampsonově kodexu pozorovat! vliv
francouzské ornamentiky, ale jen v motivech, jež se hodily do rámu
kalligrafické pérokresby. Ale z rukopisu k rukopisu možno sledovati
stále větší snahu nápodobit! francouzské předlohy, a to nejen v orna
mentech, ale i v provedení. Velmi instruktivní jsou tu na př. rukopis
musejní XIV. A. 12., obsahující distinkce Mauricia Hibernica, nebo
rukopis č. 151 olomoucké kapitulní knihovny, jejž psal Konrád ze Šonova,
obsahující sermones de sancta virgine Maria, zvláště pak velká dvou
dílná bible cod. lat. 18002/8. v dvorní knihovně mnichovské, kterou
psal karlovský Augustinián Václav v letech 1338-41. Je to rukopis velmi
pečlivě provedený, kterému písař věnoval mnoho práce, jak v subskripci
sám pyšně vypravuje. Vyzdoben je zlatými a stříbrnými filigránovanými
ornamenty, v nichž jsou téměř veskrze a věrně nápodobeny francouzské
ornamenty. Tedy ne již jen jednotlivé listy, nýbrž celé pruhy, rozvitiny
s trnovým listem a i drolerie, tu ovšem pérem kreslené. Pro opis bible
použil písař asi sotva francouzské předlohy, možno se tedy domnívati,
že francouzské ornamenty již byly trvalým majetkem písařských škol
českých. A v téže době setkáváme se již s pokusy nápodobit! primitiv
ními prostředky i techniku francouzských rukopisů. Velmi pozoruhodný
je tu musejní rukopis XII. A. 4., který obsahuje Augustinovy sermones
*) Sr. celolistovou init. před, evang. Marka.
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de expositione in XII prophetas. Je bohatě ozdoben ornamenty, jež
jsou dílem ještě téhož rázu jako v rukopise Sampsonově, dílem věrně
nápodobují určitou francouzskou předlohu z počátku XIV. st nejen
v motivech, ale i v provedení. V jednoduchých zemitých barvách — ne
maje jiných receptů — kopíruje písař nebo, chceme-li, malíř štětcem
malířskou výzdobu francouzských rukopisů, tak na pŕ. borduru s me
dailony, trnovým listem a droleriemi, nebo pás s typickým znázorněním
honby na zajíce, na fol. 40/v° dokonce francouzskou miniaturu. Provedení
je ovšem, nehledě ani k primitivním barvám, dosti neobratné a hrubé,
mimo to nemá malíř naprosto pochopení pro jemnou stilisaci předlohy
a provádí jednotlivé motivy, jichž francouzský illuminátor užívá, úplně
jen dekorativně jako tapety, samostatně a ve velkých a naturalistických
formách. Je to úkaz, s nímž se setkáváme všude tam, kde nestálo illuminátorské umění na takové výši a nemělo takové minulosti jako ve
Francii
V době Arnošta z Pardubic možno konečné zjistiti úplně zdomácnělý
sloh v malířské výzdobě českých rukopisů. Řada rukopisů vykazuje tutéž
karakteristickou výzdobu. Z Roudnice jsou to rukopisy mus. sign.
XIII. A. 13. Expositio Augustini super Johannem, XIII. B. 6. Expositio
Augustini in psalmos, XVI. C. 13. Hugo de St. Victore super ecclesiastes,
XV. A. 9. Expositio Gregorii in prophetas, XIII. B. 13. a XII. A. 14.
Moralia Gregorii a XII. A. 16. Hieronimi commentarius super Isaiam,
ze Sadské XII. 3. 14. Postilla Roberti de Holcot super librum sapientiae.
Nejsou to tedy rukopisy liturgické nebo rukopisy, při nichž by bylo lze
předpokládat!, že objednavatel požadoval neobyčejné nádherné výzdoby.
Jsou velmi pěkně, stejnoměrně psány gotickou minuskulí XIV. st., výzdoba
se obmezuje na malé initiály a na několik málo obrazových initiál s orna
mentálními pásy.
Přibližná doba vzniku těchto rukopisů je dána znakem Arnošta
z Pardubic v rukopisu XIII. A. 13.
Miniatury v initiálách znázorňují téměř veskrz autora stojícího nebo
sedícího před psacím stolem a jsou v běžném francouzském slohu. Písmeno
přechází v tenký pruh podél kolumny, který je přerušován uzly a tu
a tam ovinut lístky. Na dolním a horním okraji končí pruh spirálami,
z nichž vybíhají v podobě rosety úzké podlouhlé listy. Na hrotech listů
visí na vlasových stoncích zlaté kapky. Převládající barvy jsou indigová
modř, minium a zlato. Je to známá ornamentika, s kterou se v době té
setkáváme na mnoha místech, a o níž nemůže býti pochyby, že pochází
ať již přímo nebo nepřímo z francouzského pramene. Spíše nepřímo.
Neboť původním typem je tu ornamentika, jež se vyvinula ve francouz
ských dílnách na konci XII. a XIII. st., a jejíž suverénní vliv možno ve
XIII. století pozorovat, jak již na počátku bylo řečeno, všude tam, kde
je v době té intensivnější produkce illuminovaných rukopisů. Ve XIV.
století vystupuje ve Francii tento starý základní typus již jen sporadicky
v kanonických rukopisech a liturgických z jihu, ale mimo Francii neč. č. H. VI.
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vymizel. Tak se s ním setkáme stále ještě v Itálii, a sice v původní
formě vedle nové italské ornamentiky, jež se z něho a jiných vlivů
vyvinula, nebo v Německu v rámu lokální konservativní školy na př.
v Lubeku.
Jedna věc je úplně vyloučena, totiž že by byl tento nový sloh
převeden do Čech někým, kdo se vyučil ve francouzských dílnách.
Proti tomu svědčí technické provedení. Barvy nemají ani z daleka
jasnosti a lesku jako ve francouzských rukopisech, jsou to jiné barvy,
a rovněž bronzování je daleko neobratnější. Barvy připomínají tu a tam
italské vzory, ale tato shoda může býti nahodilá, poněvadž záleží v tom,
že v laciných rukopisech užívají vlaští písaři právě také jen jednoduchých
barev. Mimo to mi není známa žádná skupina vlašských rukopisů, ba
ani ne jednotlivý kodex, v němž by přicházely jen tyto ornamenty.
Možná by bylo, že pochází ornamentika i provedení z některé německé
písařské dílny, to nevím. Německé miniaturní umění má v době té tak
malý význam pro všeobecný vývoj, že jsem mu nevěnoval větší pozor
nosti. Ale pravděpodobnější je druhá možnost. Skorém naprostá unifor
mita ve výzdobě rukopisů poukazuje k tomu, že asi vyšly, z jedné dílny.
Není vyloučeno, že v určité české dílně vznikla v době té samostatná
technická tradice. Že pak lokální škola převezme ze všeobecné zásoby
běžných ornamentů jen některé motivy, které dále rozvíjí, je úkaz,
s nímž se setkáváme i jinde a jindy.
Ostatně tu na původu mnoho nezáleží, poněvadž jde jen o úplně
místní variaci všeobecných vzorů.
Z téže dílny nebo aspoň v téže úpravě vyšly rovněž liturgické
rukopisy, na př. missál v olomoucké kapitulní knihovně č. 134, ale
kde šlo o bohatší, nádhernější výzdobu, možno stále ještě pozorovati
vliv určité cizí předlohy. Tak v musejním missálu XVI. B. 8. ze Sadské.
Důkazem českého původu je prosa o sv. Prokopu na listu 199 n., mimo
to připomínají barvy a některé initiály svrchupopsané české práce. Ale
jinde, na př. na fol. 20 nebo 117/v°, mají ornamenty jiný ráz, je to
typus, s nímž se setkáváme v řadě nádherných rukopisů, o nichž se
možno téměř zcela jistě domnívati, že vznikly v prvé polovici XIV. st.
v Neapoli. Shoda je tak nápadná, že nemůže býti pochybnosti, že malíř
použil předlohy tohoto druhu. S neapolskými rukopisy se v době té
setkáváme často mimo Itálii; tak přinesl do Avignonu kardinál Bernard
de Bosqueto missál neapolské práce (munic, knihovna v Avignonu 138).
Z téže dílny pochází krásný pontifikál v pokladu kathedrály v Narbonne,
jejž dal r. 1350 malovati narbonnský arcibiskup Petr de la Jugie, nebo
neméně krásný rukopis obsahující statuta řádu de Saint Esprit v pařížské
národní knihovně.
Celolistové ukřižování, jež je v missálu obsaženo, připomíná v slohu
opět práce Dětřichovy, ale je to lehce kolorovaná pérokresba. Podobné
miniatury jsou v musejních missálech XIII. B. 14. a XVI. D. 16. nebo
v známém missálu Chotěšovském č. XIV. C. 3. v universitní knihovně
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pražské. Nemůže býti pochyby, že kodex, jehož malíř missálu ze Sadské
užíval jako předlohy, obsahoval rovněž miniatury, ale těch český illuminátor z příčin na snadě ležících nenápodobil, nýbrž spokojuje se jako
v technice s domácí tradicí. Pérokresba byla v době té všude prvým
stupněm samostatného vývoje. A tak tu nalézáme opět potvrzení toho,
co bylo řečeno svrchu.
Jiné dílo, v němž je nápodobena cizí předloha, je musejní rukopis
XII. A. 13. z Roudnice nebo ze Sadské. Vzorem byl severofrancouzský
rukopis z prvé polovice XIV. st. Schéma výzdoby je úplné převzato,
ale ornamenty jsou zvětšeny, a barvy jsou mdlé a špinavé. Stanovitelný
terminus ad quem tohoto věrného nápodobení francouzských předloh
v nádhernějších rukopisech, je známý žaltář v křižovnické knihovně
v Praze, který byl psán a malován roku 1356.
Až do této doby asi stoji tedy výzdoba knih v Čechách tak jako
v téže době v Německu pod všeobecným francouzským vlivem, a sice
pod vlivem, který nevychází ani od francouzských illuminátorů do Čech
povolaných, ani od českých umělců ve Francii se vyučivších. Jediným
pramenem jsou francouzské rukopisy, a knihkupci jedinými sprostředkovateli. Samostatná česká škola — slovem škola je snad příliš mnoho
řečeno — opírá se úplně o běžnou všeobecnou výzdobu jednoduchých knih.
Tím je dána odpověď na otázku, kterou jsme si položili. Neboť již
z následujícího desítiletí pocházejí práce illuminované ve slohu novém,
vyspělém a s rázem docela určité samostatné umělecké tradice. Mariale
a Orationale Arnesti vznikly jistě před smrtí Arnoštovou,1) rovněž
před r. 1364 liber viaticus a r. 1368 vídenský evangeliář. Z našich
rukopisu náleží sem trojdílná bible ze Sadské (musejní rukopisy XIII.
A. 18., XII. A. 19. a XIII. A. 10.). Velká bible byla vždy první knihou
v nových klášterních bibliothékách,2) možno se tedy domnívati, že byla
psána a vyzdobena ne příliš dlouho po r. 1362. O tom, že by se byla
výzdoba těchto rukopisů byla vyvinula z oněch skromných počátků
českého lokálního slohu, jež jsme zjistili pro první polovici XIV. st.,
nemůže býti řeči. Obě školy dělí skok v umělecké kvalitě a naprostý
rozdíl v slohu a technice, který nelze vysvětliti rozvojem několika
málo let. Tu nelze navázati, i třeba se obrátiti jinam.
Kam, povím jindy.

’) Ale sotva před r. 1350. — ’) Tak také v Třeboni.
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3 Ant. Boček a Frant. Jelínek. Společná známka všech falsifikátů
Bočkových je, že se zachoval vždy jen tisk v Codexu Moraviae, nikdy
rukopis. Nikomu Boček nesvěřil rukopisné výpisky své, jen jednomu,
Františkovi Jelínkovi. Již tato okolnost zasluhuje pozornosti.
František Jelínek je znám svou »Historií města Litomyšle«, již
v obšírných 3 svazcích vydal (v Litomyšli) 1838 — 1845. Narodil se
10. dubna 1783 v Hrochově Týnci, dán však na učení řeznictví do
Litomyšle, kde měl příbuzné. R. 1805 stal se tu mistrem řeznickým
i měšťanem. Brzo oddal se z dilettantství sbírání pamětí a listin Litomyšlských, z čehož vzniklo jeho dílo. Sám Palacký navštívil ho tu za
svého pobytu v Litomyšli 26. srp. — 2. září 1835 (Korrespondence I.
190). Zemřel 20. ledna 1856. Materiál po něm zbylý zakoupen byl
klášterem na Starém Brně.
Jeho »Historie« je na dilettanta z r. 1838 opravdu slušné dílo.
Nás však zde zajímá jen poměr díla k falsům Bočkovým. Jako důležitou
okolnost připomínám napřed, že Jelínek byl spřízněn s Bočkem. Na
každé takořka stránce prvního dílu »Historie« čteme Bočkovo jméno.
Byli oba ve velmi čilém spojení, bohužel se z korrespondence jich nic
nezachovalo, neb aspoň není přístupno.
V předmluvě děkuje Jelínek Bočkovi, že od něho »z obzvláštní
náklonnosti a lásky vlastenecké těch nejstarších (listin), hned na za’
čátku dvanáctého století a později složených, v opisu« obdržel. Věta
tato, jak uvidíme, není tu nadarmo.
V padělané listině biskupa Šebíře z r. 1062 (Brandl, Fragmenta
Monseana, ČMM. 1878, 79—83) jsou inserovány zprávy o Cyrillu
a Methoději za Rostislava a Svatopluka. Brandl při kritice Zlomků
Monsejských kritisoval jen listinu tu z r. 1062. Boček však otiskl oba
inserty zvlášť. Nám zde jde o první, který otiskl k r. 863 (Codex I.
32). Za insertem je delší poznámka, kdež se praví: >In margine eiusdem
chartulae manu saec. XII. adnotatum est: Consecraverunt hii sancti viri
(SS. Cyrillus et Methodius) etiam capellam b. Clementis in confiniis
Moraviae.« O tomto přípisku Brandl výslovně nejedná. Poněvadž však
se dokázala podvrženost listu Šebířova (falsum pochází teprve od Bočka),
padá s tím ovšem i přípisek. Avšak zde je nám možno nahlédnout! do
íalsifikační dílny Bočkovy.
»Kaple sv. Klimenta na hranicích moravských« nemůže se rozumět i
jinde než v Litomyšli. Jelínek opravdu ještě r. 1836, kdy vyšel Codex,
uvádí zprávu tu a -vykládá ji na Litomyšl. (Jelínek psal první díl 1836,
vydal jej 1838.) Později, v Mikovcově Lumíru 1853, Rojek to odůvod
ňoval (zvlášť pak tamtéž XII. 1862, II. 670). V Litomyšli ku konci
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14. a na poč. 15. stol, byl farní chrám sv. Klimenta, jenž pak od
vozován od sv. Cyrilla a Methoděje. Boček na důkaz správnosti přípisku
(již to je podezřelé) cituje listinu z r. 1416, v níž purkmistr a konšelé
v Litomyšli dávají plat ke kostelu sv. Klimenta >der Set. Clemens
Kirchen unser Pfarre, die die erste in Bohmerland geweiht vom heil.
Sanct. Cyrillo und Methudio<, a dodává: >Ex analectis Ms. Thomae
Pessinae in bibliotheca Duchsoviensi mecum communicavit F. Gelinek,
civis Litomysslensis.« Tedy je jisto, že Boček jednal o této věci již
před vydáním s Jelínkem.
Jelínek (I. 5) cituje též listinu z r. 1416, avšak udává, že je
z archivu Litomyšlského. Spor bylo by lze vyložiti tím, že z Litomyšle
byla převezena do Duchcova, ježto oboje panství bylo tehdy Valdštejnské.
Boček tedy falšoval, a Jelínek dal mu doklad, že jeho falsum je správné.
Jelínek měl však i jiný doklad, který asi dal též Bočkovi, kterého však
Boček z dobrých příčin neuvedl. V direktářích dioecese Královéhradecké
praví se k svátku sv. Klimenta (23 list.), že má se sloužiti hora octava
missa cantata ob memoriam, quod hicce Litomyslii a SS. Moraviae apostolis Cirillo et Methudio ex Moravia in Bohemiam transeuntibus et
corpus S. Clementis P. M. deferentibus ecclesia . . . dicata fuerit.1)
V novějších direktářích se praví, že jen Methodéj byl v Litomyšli.2)
Mše na památku toho koná se v Litomyšli dosud. Připustíme-li, že
listina z r. 1416 je pravá (nemohu nalézti nikde text, leč zase jen
u Bočka a Jelínka), je to ovšem velmi pozdní tradice, která nemá ceny,
nejspíše však i ta listina z r. 1416 je falsum.
Poněvadž Jelínek tento materiál dodal Bočkovi, je jisto, že Boček
na základě toho falšoval zprávu o kapli na hranicích moravských. Že
nejmenuje Litomyšle přímo, činí ovšem proto, aby se pak neukázalo, že
Litomyšl tehdy ještě nestála. Jelínek měl tedy falsa Bočkova, a sice,
srovnáme-li, kdy jich díla vznikla, zdá se, že Jelínek znal falsum Bočkovo
ještě v rukopise. Nelze však z toho soudit, byl-li si Jelínek vědom, že
je to falsum, či byl-li od Bočka ošizen. Jen jedna věc by ukazovala na
spoluvinu Jelínkovu. Boček jistě dostal nejprve materiál od Jelínka a pak
teprve falšoval. Zdá se býti nepravděpodobno, aby Jelínek mu bez
důvodu byl poslal tak pozdní výpisky své (druhý dokonce z 19. stol.)
a za to aby bez podezření byl dostal zpět zlomek rukopisu z 12. století.
Mnohem přirozenější výklad by byl, že pracovali o tom společně. Jelínek
dal materiál a návod, co potřebuje, Boček to pak provedl.
Boček přípisek o kapli sv. Klimenta v Litomyšli nedělal jistě pro
sebe. Jeho celé falsátorství vyplývá z moravského hyperpatriotismu.
Neměl však příčiny padělávati starou zprávu pro Čechy. Osobní přá
telství a spříznění tu působilo jisté, ať již Jelínek o falšování věděl nebo
nevěděl. Důležitější ještě je druhé falsum Bočkovo u Jelínka.
*) Cituje Jelínek I 5. — ’) Direktář dioecese Královéhradecké z r. 1883,
str. 132.
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Z podvržené kroniky tak zv. Hildegarda Hradištského vydal Boček
ve svém Codexu 13 zlomků, poslední z r. 1090. Jelínek však uvádí
(I. 20) jiný, tedy čtrnáctý zlomek k r. 1098: »Chronicon monasterii
Gradicensis ordinis S. Benedicti, quod Hildegardus ibidem intra annos
1126 et 1149 conscripsit Codex membr. saeculi XIII. Olomucensis, in
quo dicit: A. 1098 Brecislaus dux fundat coenobium pro fratribus nostri
ordinis in Lutomizl.«
Zde je již jasno, že Boček pracoval pro Jelínka. Jelínek potřeboval
datum, kdy byl klášter založen, Boček mu je udělal. Palacký na př. ho
nezná, protože neužil Jelínka, a jinde fragment ten otištěn není. Jisto
tedy je, že Jelínek psal o tom Bočkovi, a ten mu poslal rukopisně tento
fragment. To nejlépe ukazuje, jak intimní spolu byli.
Máme tedy u Jelínka dvě zprávy, jež dělal Boček, a při nichž je
víc než pravděpodobno, že Jelínek nebyl tu šizen, nýbrž že šidil také
sám. Ovšem Boček podvedl Volného a zvláště Šemberu, ale tu mu šlo
o zveličení slávy Moravy, zvláště při vpádu Tatarů r. 1241. S Jelínkem
je to však něco jiného, na tom Boček přímého zájmu neměl.
Jiná podvržená listina, týkající se Litomyšle, je obdarování kláštera
Litomyšlského Domoslavem z r. 1108 (Codex I. 193), kde se jedná
o lokální nadaci. Jména zaniklých osad, o nichž je tu zmínka (Domašice),
byl by Boček sotva znal bez pomoci Jelínkovy. Listina náleží mezi
>opisy Friebekovy«, podobně jako nadání Otty Olomouckého z r. 1145
(Codex I. 232). Toto nadání vztahuje se ku přepadení biskupa Jindřicha
Zdíka a zachránění jeho v Litomyšli. Zde Boček měl též přímý zájem
na věci, avšak přece nápadno je, že z celé události všiml si podle letopisu
Vincentiova hlavně nepatrné zmínky o Litomyšli. Falsum je dále obdaro
vání sedláka, jenž zachránil biskupa, z r. 1146 (Codex I. 252).
Z pramenů nelze dokázati obyčejného tvrzení, že by byl v Litomyšli
stál nejprve klášter Benediktinský, potom pak že do něho uvedeni byli
Praemonstráti.1) Jelínek cituje (I., 24) na doklad > Liber abbatis mona
sterii Litomyslensis primům monachorum, nunc canonicorum. < Zprávu
o rukopise >v knize XIII. století v knihovně kapitoly Olomoucké« dostal
prý Jelínek >ex analectis prof. Boczek.« Tento rukopis náleží asi k četným
kodexům a sbírkám od Bočka vymyšleným. Sám ho necituje nikdy.
Jelínek jen jednou, a to jen titulem. Na dotvrzení téže události falšoval
Boček též bullu Eugena III., jíž 8. června r. 1145 stvrzuje všechna na
dání Praemonstrátského kláštera v Litomyšli (Codex I. 237). Jaffé,
Regesta Pontificum Romanorum str. 618, č. 6159 uvádí ji z Bočka.
Jelínek dával tedy materiál Bočkovi a od něho dostal v »opisech«,
jak v předmluvě praví — falsa. Jelínek byl horlivý sběratel listin, avšak
také ničitel. Z horlivosti katolické zničil v Litomyšli zprávy o Bratřích,
*) Všechny zprávy mluví o založeni kláštera od Vladislava II. a Jindřicha
Zdíka. Něco však tu bylo již dříve: Podle Dobnera (Annales VI. 41) pouhý
kostel; po mém mínění byl to filiální klášter velkého kláštera Opatovického.
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takže tu není mimo pamětní knihu takořka zmínky o nich. Pokládat!
Jelínka za spolufalsátora Bočkova zdá se mi býti nezbytno. Tenkrát
falšovali ještě jiní lidé ad majorem patriae gloriam, Jelínek mohl tedy
z dobrého »vlasteneckého« úmyslu také dát přidělat několik »starožit
ných pamětí.« Tím se mu mnoho neukrivdí. Zajímavá je právě opatrnost
a chytrost jeho» že si falsa dal udělat, poněvadž sám to asi neuměl
(neznal dobře latinsky). Podaří li se někdy nalézti korrespondenci jeho,
bude hned patrno, pracoval-li Boček falsa o Litomyšli »z obzvláštní
náklonnosti« k Jelínkovi, aby mu způsobil radost, či pracoval-li Jelínkovi
na zakázku. Věřím v možnost druhou, poněvadž k pouhému potěšení
přítele stačilo by jedno talsum o Litomyšli, nemusilo by jich být sedm.
Zdeněk Nejedlý,
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Bibliografie české historie. Sestavil Čeněk Zibrt. Díl první. I. Knihověda a část všeobecná. II. Pomocné vědy. V Praze. Nákladem České
Akademie. 1900. — 674 str. velkého 8°.
Kniha se počíná úvodem či předmluvou. V ní se připomíná, že již
před 25 lety se počaly první přípravy k sestavení této bibliografie.
Nyní jsme se jí dočkali (aspoň 1. dílu) k nemalé radosti všech, kdo
se obírají a obírati budou českou historií v nejširším slova smyslu.
Bibliografie bude podporou při každé práci, a mohou z ní přijít i podněty
k novým pracím. To platí již o tomto prvním svazku. Byla-li která kniha
vědeckou nezbytností, platí to o knize této. Je-li v tom zásluha, je to
z největší části zásluha toho, kdo je uveden na titulu. Co se týče
pilnosti a pracovitosti, dra. Zíbrta u nás nikdo nepředstihne. Po letech
zlomkovitých příprav, věc se konečně dostala ku předu, když on se v ni
uvázal s podporou Historického spolku a Akademie. A nejen práce
a pracovitosti bylo třeba, nýbrž i jisté míry obětavosti. Neb je to práce
na mnoze nevděčná, práce pro jiné.
Nevím, co vynesly ty starší práce přípravné. Jistě daleko největší
část práce přípravné vykonal Zibrt se svými spolupracovníky, pracujícími
pod řízením jeho. Po sebrání a vedle sbírání látky připadl úkol další
již jemu samému, třeba tu užíval i rady jiných, jak se v předmluvě,
kde mnoho díků na vše strany, připomíná, úkol totiž ze sebrané látky
vybírati a, co vybráno, roztřiďovati a vřazovati. K tomu ovšem bylo
třeba napřed vypracovat! plán celku. Tento plán tu najdeme (za úvodem),
pro 1. díl podrobný, pro ostatní v hlavních rysech. Proti plánu nemám
Podstatných námitek. A přece se obávám, že velké dílo bibliografie
české historie tím způsobem, jak započato, do konce provedeno nebude,
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nebo — lépe řečeno a upřímněji — doufám, že se tak nestane, totiž ne
zcela tak. Čeho se týkají moje pochybnosti, povím ve formě apodiktické,
ale — na uváženou. Věc je pro nás příliš důležitá, bude státi tolik práce
i tolik nákladu, že by bylo škoda, aby nepřinesla právě tolik užitku.
Bibliografie přináší příliš mnoho. Ne snad proto, že se neobmezila
jen na některé části dějin českých (na př. dějiny politické, církevní atd.),
že přihlíží, jak se praví hned na začátku předmluvy, ke »všem stránkám
české minulosti«. Než z »ohromného« množství sebrané látky (titulů
knih a článků v časopisech atd.) nemělo se do bibliografie přijímati
a vřazovati tolik, jako se v 1. díle, stalo. Absolutní úplnost při sebe větší
pilnosti není možná. Ale není ani žádoucí. Tato bibliografie má býti
více než pouhou bibliografií; má býti východištěm a pomůckou pro
práci další. Také nebylo všecko, co bylo lze sebrati, do bibliografie
přijato. Aspoň co se týče časopisů, vyloučeny podle předmluvy jako
»zbytečné a bezcenné« l) články, které nejsou než »výtahy ze známých,
jinde již tištěných spisů a rozprav«. Co tu řečeno o časopisech (jen
venkovských?), mělo se rozšířiti na tak zv. populární a podobnou lite
raturu, které ostatek jináče nepodceňuji. Hranici vytknouti je ovšem
nesnadno a lze býti velmi liberálním. Nicméně mám za to, že snaha po
mnohosti zde šla příliš daleko. Bude-li se dále pracovati tím způsobem,
vzroste dílo do nekonečna. Netroufal bych si hádati (v předmluvě to
také pověděno není), kolik svazků k jeho dokončení bude třeba, a kdy
asi bude dokončeno. Rozměr prvního svazku (a to by se pak vracelo
i při následujících) vzrostl — zbytečné a bez užitku — též tím, že se
tolik tiutlA otisklo in extenso. Ve starší literatuře vyskytují se často
tituly sáhodlouhé. Podržeti se mohly a měly jen u knih důležitějších,
ale mohly a měly býti kráceny beze škody, 2) ba s prospěchem u knih
méně důležitých a zvláště u těch, které byly do seznamů přijaty bez
toho jen pro úplnost. To lze pověděti také o otiskování obsahu. Aby
se obsahy vedle titulů podle potřeby otiskovaly, schvalovala, jak předmluva
připomíná, Historická kommisse Akademie. Právem; ale v provádění
toho se šlo příliš daleko. s) I to je chvalitebné, že přidávány odkazy
*) Ale i věci bezcenné a zbytečné přijaty. Co' může býti bezcennějšího
než č. 2145 — k tomu ještě z druhé ruky? — *) Mohu zde i v následujících
pozn. uvésti vždy jen některé příklady. Tak, co se týče titulů, uvádím za
příklad č. 876, 877. V. též cestopisy z XV. až XVIII. století. — s) První
příklad, kde se otiskuje obsah zbytečně, v. při č. 259. Č. 505 uvádím jako
příklad, kde je zbytečné všecko — jistě obsah, když již kniha se zazna
menává. Proti tomu — proč se neuvádí obsah při jubilejním Památníku
Akademie? — Schvalovat! jistě lze, že otištěn dlouhý obsah Balbínových
Miscellaneí, ale zcela zbytečně otištěn při Čísle následujícím Č. 655 (půl
druhého sloupce!). Zbytečně otištěn obsah u mnohých knih v historické
a politické geografii právě proto^ že se bude k nim později odkazovati, jak
slibuje pozn. na str. 82. U díla tak důležitého, jako jsou Sedláčkovy Hrady^
se od podrobného obsahu upustilo A přece bude lze se k Hradům později
odvolávat. U Vilímkova'Letem českým světem však otištěný obsah — zbytečně —
zaujal skoro 2 stránky! Proto také, jako na omluvu, poznámka na str. 108.
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k referátům a recensím. Podle předmluvy mélo se odkazovati jen na
kritiky závažnější*, skutečně se tak vždycky nestalo. r) Z toho ze všeho
vzniká nadbytek a z nadbytku nepřehlednost, t. j. přehlednost by byla
větší, kdyby bibliografie nepřinášela tolik zbytečně. Jsou také superflua,
quae nocent. Přehlednost ovšem závisí ještě na jiné věci, aby totiž byl,
jak se praví v úvodě, tisk prakticky. Skutečně tisk, typografická úprava
dosti praktická není Velké rozměry díla vyžadovaly drobný tisk —
petit. Jména autorův vyznačena petitem ležatým — rozdíl není velký,
ač je to vždy aspoň nějaký rozdíl. Celé stránky petitu oko unavují, tak
že s radostí vítá hesla vysázená písmem větším a tučnějším, kde se vy
skytují. Mělo by se to rozšířiti i na jména spisovatelů. Než mám zde
na zřeteli ještě něco jiného. V předmluvě se praví, že pro úsporu místa
(jen proto ?) nepodávají se při jednotlivých knihách a článcích poznámky
o obsahu a jeho ceně,2) sice že by kniha o čtvrtinu byla vzrostla.
Oceňovati všecko, to skutečně bibliografie povinna není. Než tak zcela
bez povinnosti, jak se dále praví v předmluvě, v té příčině přece není,
nechce-li býti pouze mechanickou. Petit, skoro samý petit, oko unavuje,
ale také uniformuje neprávem. Je to pravá typografická demokracie!
Díla důležitější měla by se odlišovat! od ostatních tiskem, 3) a myslím,
že se tomu následující díly nevyhnou. V takovém oceňování je často
mnoho subjektivního, ale je také jakási communis opinio eruditorum . . .
V této knize se často plýtvá místem způsobem někdy až malicherným,4)
a jinde se spoří, kde by se spořiti nemělo.
Po tom, co pokládám za zbytečné, měl bych uvádět, čeho jsem
v I. svazku Bibliografie nenašel — neb jistě každý něco nenajde
zvláště když kniha při své podrobnosti dává právo podrobnosti hledati.
Než předmluva nás upozorňuje, že leccos, co by někdo snad hledal již
’) Na př. při č. 64 uveden referát méně závažný, pominut závažnější
v Lit. Obzoru (Smetánkův). Zbytečné bylo uváděti můj referát v Č. Č. H. při
č. 2593, zbytečné moje bulletiny v R. H. při č. 2410 a 2411. U č. 3732 chybí
recense Klicmanova v Č. Č. H. III. — *) »až na nezbytné výjimky,« praví
předmluva. Většinou i to mohlo odpadnout. Co čtenáři poví na př. poznámka
u Šemberových Záp. Slovanů: »O stanovisko, jaké v knize té zaujímá spiso
vatel, tu nejde«? Kolikrát by se tato poznámka musila opakovat! Poznámky
při č. 2091 a 2094 povědí sice něco z obsahu, ale proč jsou právě zde?
Jiný příklad zbytečné poznámky v. při č. 2594. — 3) Srovn., jak se ztrácejí
na str 4. Dobrovského a Jungmannovy Dějiny literatury, na str. 5. Šemberovy
Dějiny a Jirečkova Rukověť, na str. 164. Brandlovo Glossarium, na str. 237.
Emlerova Chronologie. To jsou ovšem knihy každému známé, ale jinde je
a bude jináče. — 4) U Sedláčkových Hradů se sice obsah neuvádí, ale za to —
u každého svazku počet kartonů! Malicherné je uvádět u Mensingra »membro
delia Matice Česká de Praga«, protože on si to dal na titul (č. 2197). — I v před
mluvě je leccos, mírně řečeno, zbytečného. Co jest ta zvláštní česká biblio
grafie, o které se mluví na str. V. na konci? Máme si opravdu něco myslit při
těch »tajemných spekulacích a záhadných theoriích«, které spisovatel bůh ví
komu imputuje? Bibliografie je věc velmi užitečná, ale hrozně střízlivá, a nevím,
kdo by zde měl .takové tajemné spekulace! Anebo — kdo jsou ti historikové »věci
znalí«, kteří mu kladli tak zpozdilé otázky, jak čteme na str. VI. nahoře?
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tu, najde potom v dílech pozdějších. Nicméně na opominutí něčeho
opravdu důležitého třeba upozornit! již teď při druhé části věd po
mocných (palaeografie a diplomatika), a sice při rubrice Kritika dokumentův. Ke kritice dokumentův náleží jistě také důkazy o falsech,
a přece zde nenajdeme z toho nic od Brandlova pojednání (Monseana)
začínaje — leda jen pojednání z »Besídky pro zábavu a poučení«
o trestech proti falsátorům za starých dob ! V rubrice Kanceláře a písaři
zapomenuto dokonce na známé Emlerovo pojednání o Kancelářích
Přemysla Ot. II. a Václava II., zapomenuto též na knihu Lindnerovu
»Das Urkundenwesen Karls IV.« Práce ty bude lze ovšem dodati u jmeno
vaných panovníků, ale pak zde nemělo býti uváděno ani pojednání
Friedrichovo o kanceláři moravské za Vladislava a Přemysla. I jináče
bych zde měl některé námitky. Brandlovo Glossarium sem ovšem náleží,
ale náleží sem celá ta rubrika Jazyk?
Také o celé třetí pomocné vědě (řekněme heuristice, neb aspoň
části její) by mohlo se pochybovat!, zdali by nebyla lépe umístěna hned
v 1. části knihy (knihověda a část všeobecná). Ale neběží toliko o místo.
Zde pod titulem Archivy, hibliotheky a bádáni v nich vypočítávají se
archivy a bibliotheky v zemích českých (a někdejší koruny České)
i mimo ně s příslušnou literaturou. Že se tak stalo, pokládám za přednost
knihy, než podle jakých pravidel sestavena zde příslušná literatura ?
Pevného pravidla nenacházím; je tu nemálo nedůsledností. Obmezím se
na několik příkladů. Kde jsou tištěné katalogy, tyto katalogy se ovšem
mají uvésti a také uvádějí; než při knihovně tak důležité, jako je
Vídenská dvorní, uveden jen Chmel a opominut Denis i novější seznam
rukopisů (Tabulae). O katalozích netištěných se zprávy nepodávají; jen
u knihovny Kinských v Praze připomenuto, že Fr. Lad. Čelakovský
sestavil zevrubný katalog v rukopise. — Jar. Celakovského Codex
iuris municipalis patří jistě k velmi důležitým publikacím pramenů, ale
nevím, proč se zde u jednotlivých měst českých, vyskytujících se v tomto
seznamu, udávají podle čísel privilegia tištěná v 2. svazku. U měst mo
ravských by se to bylo musilo státi též podle CDM. Tak, abych udal
aspoň jeden příklad, u města Berouna uvedeno 14 čísel ; dnes z těchto
14 privilegií v archivu Berounském je jen jediné. Je to pokus o jakousi
(ovšem jen částečnou) rekonstrukci někdejšího Berounského archivu?
Než taková rekonstrukce není úlohou bibliografie. Kdyby však byla,
musila by se přece provésti také u archivu města Prahy, kde privilegia
podle 1. svazku Kodexu Čelakovského vypočtena nejsou. Ani na jiném
místě, v dějinách městských, vypočítávat! takto privilegia nebude třeba :
kniha Čelakovského má dobrý index. Vypočítávat! dále již zde, co
z jednotlivých archivů a knihoven vydáno tiskem, i kdyby to bylo
všude úplné (a úplné to není), je zbytečno; většinou bude třeba to uvádéti
ještě jednou jinde,J) Patrně rozhodlo zpravidla o tom, zda-li některé
*) Proč uvádět zde sub voce Litoměřice programní článek »Meteorologische Nachrichten aus den Archive« der Stadt Leitmeritz«, když v první
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publikace se již zde uvádějí, nahodilá okolnost, že jsou archiv neb knihovna
výslovně uvedeny na titulu. Jen tak si lze také vysvětlit, že pod č. 3950
uvedeno na nešťastném místě pojednání G. Friedricha v Č. Č. H. III.
Kodex Tišnovský, ač spisovatel v něm dokazuje, že takový kodex
nikdy neexistoval, že si jej Boček vymyslil. Chyba vězí v tom rozšíření
programmu — nejen archivy a bibliotheky, ale i bádáni v nich —
které pak úplně provésti nebylo lze. 8)
Mnohem šťastněji se provedlo rozšíření programmu při genealogii.
Genealogie totiž rozšířena na nebo spíše o »Abecední seznam šlechtických
rodin z Cech, Moravy a ze Slezska«. Ke každému jménu přidány odkazy
k literatuře genealogické napřed uvedené, anebo se literatura tato zde do
plňuje. Přemnohý z těchto rodů se ovšem vlastně nikdy do dějin ne
dostal a stačí mu odkaz jeden, u jiných, které skutečně historii náležely,
najdeme udání bibliografických více, a tu také v rámci rodu vystupují
jednotlivci. Mnohý jednotlivec se ovšem dostal tam jen pro svůj praedikát a sluší vlastně do jiné přihrádky bibliografie, na př. M. Bacháček
Nauměřský z Nauměric. Genealogie s tímto abecedním seznamem za
ujímá v knize plnou polovici (356 str.).3) Nebylo by bývalo lépe vydati
ji zvláště jako 2. část prvního dílu? Bibliografie má býti kniha, kterou
často vezmeme do ruky, a proto by svazky neměly být tak těžké, jako
je tento první.
Jar. Goll.
Soupis památek historických a uměleckých v království Českém.
Vydává archaeologická kommisse při České Akademii císaře Františka
Josefa pro vědu, slovesnosť a umění řízením svého předsedy Josefa
Hlávky. Dosud vyšly politické okresy: L Kolínský — napsal Karel B.
Mádl, 1897 f II. Lounský — napsal dr. Bohumil Matějka, 1897; lil.
Sedlčanský — dr. A. Podlaha a Edv. Šittler, 1898; IV. Roudnický —
dr. Boh. Matějka, 1898; V. Milevský — dr. A. Podlaha a Edv. Šittler,
1898; VI. Mělnický—dr. A. Podlaha, 1899; VII. Klatovský — Ferd.
Vaněk, dr. Karel Hostas a J. A. Borovský, 1899.
Přátelé našich starožitností zejména uměleckých dávno již toužili
po nějakém inventáři, jenž by teprve možným učinil orientující přehled
onoho bohatého materiálu umělecko-historického, jímž mohou se země
české i přes tolikeré bouře a pohromy podnes ještě honositi, a odbor
níci pořízení takového inventáře dávno již považovali za nezbytný pod
klad budoucí úspěšné práce na poli tom. Tužby a snahy k tomu cíli
se nesoucí nabyly větší aktuelnosti Jubilejní výstavou r. 1891, t. j.
především jejím oddělením retrospektivním a uměleckým. Každý cítil,
části knihy je rubrika »Počasí, povodeň, sucha«, a tam vřazen článek »Die
meteorolog. Aufzeichnungen des Leitmeritzer Stadtschreibers 1564 - 1607?« —
Literaturu o kancionálech najdeme jistě zase v oddělení o umění. Anebo
budeme odkazováni k 1. dílu? — ’) Tím ovšem nemyslím, že by byl stačil
holý seznam. — ’) Mnoho místa by se bylo uspořilo spojením genealogie
a heraldiky.
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že je svrchovaný čas, aby se něco důkladného a vydatného podniklo
pro zevrubné poznání a tím ovšem i pro ochrann našich památek, a ne
jednou bylo to za živých ještě dojmů výstavních vysloveno.
»Kdo rozhlédl se po retrospektivní výstavě a pak v oddělení
školském zastavil se před výstavou komitétu pro přírodovědecké pro
zkoumání Čech a povšimnul si »Archivu« jím vydávaného, bezděčně
musil připadnout! na myšlenku, zda-li nebylo by možno a záhodno,
sorganisovati něco podobného i v oboru archaeologie a dějin umění
výtvarného, snad dokonce i hudebního, co ovšem nekonkurrovalo by
nikterak se stávajícími již úřadními orgány, ústavy, spolky a časopisy,
nýbrž činnost jejich doplňovalo literárními pracemi soustavně rozvrženými
dle povahy materiálu i pracovníků. Podobné, samo sebou se rozumí
především popisné publikace zahraniční poskytovaly by vzory dosti roz
manité, tak že by nebylo nesnadno vybrati z nich to, co nejlépe svědčí
poměrům našim. Jinými slovy, je zapotřebí jednak jakési vědecké uměleckohistorické topografie Čech, jednak speciálních monografií o rozličných
oborech výtvarných, a to lépe lze provéstí soustředěním sil na všech
stranách již připravených, nežli vložením celého úkolu na spolek jediný.«
(Athenaeum, IX. listopad 1891, str. 42.)
Zatím byla to ovšem jen pia desideria. Roku 1893 však při České
Akademii zřízena stálá, ostatně členstvem Akademie se neobmezující
kommisse »ku prozkoumání a zachování dávnověkých památek země,
jejích dějin, literatury a umění,« krátce kommissí >archaeologickou<
zvaná, v jejímžto širokém programu prozkoumání a inventarisování našich
památek historických a uměleckých ihned postaveno do řady první,
a jeden z předních pořadatelů retrospektivního oddělení Jubilejní výstavy,
dr. K. Chytil poprvé předložil veřejnosti české ne již pouhé konstato
vání potřeby anebo důtklivý požadavek, nýbrž celý, podrobný program
takového inventáře, založený na zkušenostech podobnými podniky v jiných
zemích nabytých a ovšem poměrům našim přispůsobený. Byl to článek
>0 inventáři uměleckých památek« v »Osvětě« (1894, str. 717). Názory
v něm vyslovené archaeologická kommisse celkem přijala za své a na
základě tom pak r. 1895 vypracována (tuším K. B. Mádlem) instrukce
pro spolupracovníky, jijnž svěřeno býti mělo prozkoumání a publikování
památek dle okresů politických. Téhož roku ještě někteří ujali se práce,
tak že již 1897 mohl býti vydán svazek obsahující Kolínsko, jakožto
pivní ukázka »Soupisu«. Od té doby pak následovalo dalších šest svazků
shora vytčených.
»Soupis« jest podnik na dlouhou řadu let vypočtěný. Při dosavadním
tempu potřebovalo by království České valně přes třicet let; doufejme
však, že brzo bude dostatek sil pracovních, aby dle původního plánu,
ročně 4 až 5 okresů mohlo býti publikováno — vynucovat! rychlejší
postup již nyní bylo by snad na úkor zevrubnosti a přesnosti práce.
Ba zdá se mi dokonce, že by stálo za uváženou, neměMi by další ještě
vzrůst pracovních sil, jejž zajisté pro dobu nedalekou očekávat! smíme.
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využitkován býti hned také k současnému prozkoumání Moravy, aby
mezi hotovými soupisy obou zemí nebyla na konec mezera časová příliš
veliká. Prozatím arci >Soupis« obmezuje se na Čechy hlavné proto, že
nejštédřejším podporovatelem jeho je právě český sněm, před jehož
subvencemi na výzkumné práce i na publikaci ostatní příspěvky korporací
a jednotlivců ustupují do pozadí.
Tolik možno říci již dnes, že »Soupis« patří k utěšeným zjevům
v naší literatuře vědecké a také dochází uznání na všech stranách.
Dosud vydané svazky činí dojem celkový rozhodně příznivý, a leccos,
co snad v podrobnostech by mohlo býti vytýkáno, přirozené opraví se
samo dalším postupem práce; myslím zde hlavné na důležitou část
illustrační, jejíž stálému zdokonalování zajisté věnována bude patřičná
péče. Budiž zde proto učiněna stručná zmínka jen o hlavních rysech
celého podniku. Že předhistorická archaeologie uvádí se na míru nejmenší, je zcela odůvodněno nejen proto, že nálezy praehistorické jsou
v různých okresích příliš různě, zastoupeny u porovnání s památkami
uměleckými, nýbrž také z toho důvodu, že badání praehistorické jde
svými cestami samostatnými a mnohem méně vázáno je k dílům monu
mentálním, tedy nepohyblivým, než dějiny umění. S druhé strany však
zdá se mi stanovení konečné hranice pro památky soupisu podrobené,
t. j. »do počátku XIX. stol.« poněkud povážlivé. Přidávám se ve věci
té k mínění v uvedeném článku Chytilově (str. 722) pronesenému:
».. . Inventář francouzský zaznamenává i díla moderní. A to vším právem.
Stojíme již na sklonku XIX. století, a dříve než publikace inventáře se
dovrší, octneme se bezpečně v století dvacátém. Co dnes ještě čítáme
k současnému umění, patří již vlastně z veliké části historii ... . Kdyby
teď byly (práce přítomné doby) opomenuty, za deset, za dvacet let
ukáže se nutnost připojiti k inventáři dodatek se soupisem XIX. století,
a to znamená podniknout! novou práci, která by se nyní mohla pro
vést! najednou, a při které hrozí nebezpečenství, že pak zprávy nebudou
již tak authentické, tak spolehlivé, jakých by se mohlo docíliti nyníl«
K tomu dodávám jen tolik: Představme si, že by nějaký soupis byl
býval pořizován na konci XVIII. století, a že by z něho bylo vyloučeno
všechno, co je mladší než začátek XVIII. — jak těžce bychom nesli
takovou mezeru? Samo sebou se rozumí, že výběr toho, co z XIX. století
přijato býti má do »Soupisu«, musil by býti mnohem přísnější, než
na př. vzhledem k památkám i století minulého; ale nesměla by také
rozhodovat! výhradně umělecká hodnota nynějším naším měřítkem stano
vená, nýbrž po případě i možný význam předmětů pro budoucí historii
nejen našeho umění, ale celého našeho života kulturního. Jsem pře
svědčen, že by tím materiál nikterak nevzrostl měrou povážlivou —
ale »Soupis« stal by se příštím pokolením nepopiratelně užitečnější.
Soukromému majetku, jakožto věci proměnlivější a pohyblivější,
v inventáři pro všechnu budoucnost určeném ani nemůže býti vykázáno
postavení ve všem takové, jako statku veřejnému. Přece však bych se
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přimlouval za to, aby mu dopřáno bylo dle možnosti více místa —
a sice právě pro tu jeho proměnlivost a pohybnost. Neboť jest uznaným
úkolem »Soupisu«, přispěti netoliko k lepšímu poznání, ale tím zároveň
i k ochraně našich památek. Uvážíme-li pak, že i v samé Praze někdy
urputný zápas bývá o zachování uměleckých a historických památek,
které jsou jměním veřejným, tím spíše uznáme, že nad přečetnými
památkami soukromými zejmena na venkově vznáší se stále Damoklův
meč zhouby: u větších zboření, u menších pohození nebo zašantročení —
a v té příčině mohl by »Soupis« vykonati mnoho dobrého, v nejhorším
pak případě alespoň popisem a vyobrazením před úplným zapomenutím
zachrániti nejedno cenné dílo domácího původu.
Topografické uspořádání celého díla dle okresů politických a jednotli
vých svazků zase dle abecedního pořádku míst jc bez odporu nejpraktičtější, poněvadž usnadňuje — zároveň s přidanými rejstříky jmen umě
leckých — užívání »Soupisu« před jeho ukončením. Rovněž sluší schváliti,
že přehled národopisných památek nedrobí se po okresích, nýbrž bude
podán dle celých krajů. Konečně i to je plně zdůvodněno, že na př.
ze soupisu Roudnická vyloučen Roudnický zámek, poněvadž popis jeho
pro bohatost a zajímavost materiálu vyplní samostatný jeden svazek.
A podobně stane se beze vší pochybnosti i později ještě dosti často:
jedno město nebo jedna památka bude uveřejněna o sobě, ovšem že
dle těchže zásad a v těchže rozměrech, které při »Soupisu« vůbec roz
hodují. Monografie z celkového plánu se vymykající ovšem to nebudou.
Ale právě tato věc přivádí bezděčně na jiné thema, které sáhá dál.
»Soupis« je podnik záslužný a zdařilý, ale také pracný, namáhavý. Ne
zbytné však budou publikační doplňky samostatné, které by nejdůleži
tější zjevy našich dějin uměleckých důstojně předváděly i na venek. Vím,
že tou dobou prostředky archaeologické kommisse na to nestačí a že
ostatně jednotlivé publikace toho druhu jinak se připravují. Zdá se mi
však, že i nezbytný soustavný plán oněch větších, okázalejších publikací
nejlépe vzešel by opět z korporace, která se zdarem podniká »Soupis«,
také proto, že i část práce průpravné a orientační mohla by se snadně
spojití s výzkumem soupisným, především totiž podávání návrhů, co
z uměleckých památek třeba jednotlivých bylo by zvláště hodno roz
měrnější a nákladnější reprodukce v oněch budoucích větších publikacích.
Otakar Hostinský.

T. G Masaryk, Otázka sociální. Základy marxismu sociologické
a filosofické. V Praze 1898. Nákladem Jana Laichtera. — Th. G. Ma
saryk, Die philosophischen und sociologischen Grundlagen des
Marxismus. Studien zur sociálen Frage. Wien 1899. Caři Konegen.
Nechci nikterak seslabovati význam nové knihy Masarykovy při
pomínaje, že je to jedno z mnohých děl nejnovější literatury věnované
Marxovi a marxismu; Masaryk ve své knize mnoho z této literatury
uvádí sám. Psáti o Marxovi je poněkud modou, ale ještě daleko více
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potřebou, potřebou pro socialismus, marxovský a nemarxovský, i pro
jeho protivníky, pro onen snad ještě více než pro tyto. Masarykem jsme
obdrželi podíl na této světové literatuře o Marxovi a proti Marxovi,
a řekněme raději hned — zásluhou Masarykovou. Není to u nás bez
jistého nebezpečenství pro toho, kdo tak činí, ale je to tím větší zá
sluhou — otevřití okno, kudy k nám přichází proud světového vzduchu.
Tu zásluhu nemá ovšem Masaryk teprv od této knihy, což rád při
pomínám a uznávám, nenáležeje ostatek k těm příliš horlivým přátelům,
o nichž platí věta tak známá, že netřeba ji opakovat ... A neběží jen
o knihu pro nás; dnes je to nejdůležitější kniha o marxismu vůbec.
Kniha Masarykova má dvojí titul, teprve druhým se obmezuje
a určuje blíže její obsah ; je to marxismus (ne všechen socialismus)
a jeho základy sociologické a filosofické, tedy výklad jeho a zároveň
kritika. Neb marxismus (tak praví Masaryk v předmluvě) je pokus
o celou soustavu filosofickou a není pouze otázkou (t. j. soustavou)
národohospodářskou. Skutečně kniha přináší více než výklad marxismu,
třeba jedná hlavně o něm. Je to kniha velmi bohatého obsahu, místy
až přeplněná.
Výklad marxismu v knize Masarykově je výklad historický, t j.
kniha poučuje nás, jak filosofické základy jeho souvisely s dějinami
filosofie, odkud přišly; určitěji potom jde o poměr marxismu či (lépe
řečeno) filosofických jeho základů k filosofii Heglové. Ale ovšem — tak
jednoduchá otázka není: vedle Hegla je tu Kant, je tu Feuerbach, je
tu Comte; pokud oni a jak přispěli ke vzniku marxismu po stránce
jeho filosofické? To jsou otázky, kterými se obírá knihy část druhá
(první přináší úvod). Historik zde snad něco pohřeší; aspoň by očekával
více ze živoinnisu Marxova^fMasarvk ovšem sám připomíná a lituje, že
nemáme »náležitého« životopisu Marxova), více o jeho osobnosti; k vý
kladu marxismu toho není nezbytné potřebí, ale čtenář by snáze po
chopil, jak a proč marxismus vznikl, a tím by jemu také snáze po
rozuměl. V té příčině podává více nevelký spisek Ottomara Lorenze
(1897),T) který — v menších rozměrech — pokouší se o něco po
dobného. Ostatek o době Marxově leccos pověděno později na roz
ličných místech.
Kniha Masarykova, jak sám připomenul v předmluvě, vznikla
z přednášek universitních; tím lze při ní leccos vysvětliti. Učitel ví, co
u svých posluchačů může předpokládat; vždyť jim mnoho pověděl jindy
sám. Kniha Masarykova jistě je však určena pro širší obecenstvo, než
byli jeho posluchačové. Nepředpokládá přLsxxch—čtenářích příliš mnoho?
Ale mám za to, že i čtenáři, jenž dosti a snad i mnoho přináší s sebou —
') Die materialistische Geschichtsaufíassung zum ersten Male systematisch
dargestellt und kritisch beleuchtet. Spisovatel je superintendent, a spis jeho
(čítá jen 109 str.) vznikl z přednášky, kterou měl 1896 při evangelicko- ’
sociální konferenci v Halle. Upozornil na něj teprve nedávno (1899} Paul
Barth v Deutsche L. Zeitung.
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a právě jemu — vaditi bude něco jiného. Masaryk nevykládá toliko,
zejména nevykládá toliko, jak souvisí marxismus s ostatní filosofií ve
svých základech filosofických: on od počátku hned_kritisuje, kritisuje
totiž nejen marxismus, nýbrž také 1 tu filosofii, ze které marxismus
vzniká. To ovšem patří k úkolu knihy, ale kniha proto, že se v ní hned
od počátku genetický výklad a kritika proplétají, neposkytuje poučení
"snadného. Nehledě k tornu, žé sé tfrn Výklad sim (a ten by měl býti
na počátku hlavní věcí) neustále přerušuje, zdá se mi také, že by mnohý
čtenář již zde rád někdy kritikovi, jenž od samého počátku kritisuje,
položil otázku: na jakém stanovisku stojíš ty sám? jaké že tvoje vyznání
víry? To platí zvláště o počátku knihy.1)
Masaryk celé druhé části své knihy (od str. 19. — 25.) dal nadpis
Materialistu historický; a v ní se nadpis vrací ještě jednou při 2. od
dělení této části, která sama se skládá ze 3 kusů. První kus přináší
marxistické (t. j. Marxovy a marxistů) výměry materialismu historického.
Již u Marxe samého — v rozličných spisech z rozličných dob —
najdeme definicí několik, které se ovšem mezi sebou nekryjí. Ale nerozcházejí se přece tak, abychom i v pozdějších nenašli nejstarší
(v Deutsch-französische Jahrbücher, založených r. 1843), podle které
právní poměry a formy státní (v pozdějších přibývá mnohem více, ona
celá ideologická nadstavba) mají své kořeny (wurzeln) — tedy z nich vy
růstají — v poměrech hmotných (in den materiellen Lebensverhältnissen),2)
Jsou problémy zdánlivé, které vlastně ani problémy nejsou. Kdo
k historii přichází — od historie,3) ten ví, že historický život vždy
a všude vzniká z konkurrence několika faktorů ; kdo však přichází od
filosofie, u toho se může dostaviti podobná jednostranná formule, jako
je hned ona nejstarší Marxova (v pozdějších, jak praví Masaryk, ideo
logie dochází cti); každou formuli podobnou této, která by historický
život vyvozovala z jednoho kořene — ať již hmotného ať »ideolo
gického« — vyvrací skutečná historie*} Místo jednoho problému historie
dává problémů více ; každá epocha historická má svůj problém, svou
otázku: zdali v ní totiž některý z faktorů historického života je silnější
ostatních a který ? 5)
r
*) Co řečeno hned na str. 84 o realismu proti historismu, nestačí, t. j.
zde by asi mnohý čtenář potřeboval Širšího výkladu. — 2j Místo se čte
v Marxově kritice Heglovy filosofie práva. — 8) Srovn., co praví Masaryk
sám (str. 135): »Historický vývoj je skutečně vývojem — historickým, to
jest: nezávisí cele a úplně na poměrech hospodářských, ať už se poměry ty
zvou výrobními neb jakkoli.« — O mnohosti faktorů či »hybných sil« histori
ckého Života viz u Masaryka zvláště str. 162 sl. — *) Na str. 141 (srovn. též
str. 160) u Masaryka čteme: »v té příčině — majíce totiž plnost života a vý
voje sociálního skutečně vyložit z příčin hospodářských — materialisté skoro
napořád chybují chybou idealistů; přijímá se svazek příčinný příliš často ne
oprávněně a nekriticky.« — 5) Bax (v. o něm u Masaryka na str. 119) ve
• Vídenské Zeit (1896) uznává, že >v různých dobách převládá ten neb onen
prvek kulturní — dnes obecně pozornost je obrácena k podmínkám oekonomickým<. Zde naznačeny obtíže při řešení těchto určitých problémů, pokud
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Masaryk právem uznává, že v materialismu historickém jsou »prvky
docela správné a oprávněné«, neb poměry hmotné byly faktorem histo
rického života vždycky, jediným nebyly nikdy, ani vždycky hlavním
a základním. Ňež Masaryk své uznání potom v podrobnějším rozboru
přece zase seslabuje; mám za to, že hospodářské poměry v historickém
životě bývaly faktorem důležitějším, než připouští Podobné si vede
také v otázce zásadní. OsTÍT (Marxovo a jiných), vyložiti rozmanitost
a plnost historickou principem jedním^ uznává se za přirozené a oprávněné
(str. 160), hned potom se však prohlašuje za přirozené sice, ale přece
neoprávněné a nesprávné (str. 161), jak za to mám, právem. Zde
platí: šunt multiplicanda. Ve svém kritickém rozboru je Masaryk velmi
přísný; to bych mu ovšem nevytýkal, ale historik by si i tu vedl po
někud jináče, neisoloval by (hned při Marxovi samém) tou měrou
definice jednotlivé. Masaryk sám tak pěkně praví (str. 168), že vykládat
je — věčně hledat, ale kritisuje přece často tak, jako by sám již byl
všecko našel. Správná je ovšem zásada, že třeba Marxe vykládat
Marxem; ale lze i korrigovat.
Masaryk v Marxově materialismu historickém uznává prvky správné,
uznává dále, Že marxismus věderkěniu vykladu histnriekému ceněním —
třeba i přeceňováním — sil a poměrů hospodářských prn^pě! Mate
rialismus historický je (tak zní nadpis 2. kusu 2. oddělení) úsilím o vě
deckou historii. Také to uznání se potom (str. 181) sice neodvolává, ale
přece seslabuje — na konci 3. kusu obsahujícího příspěvky k dějinám
materialismu historického. Pravou míru oné zásluhy stanovití by mohly
právě jen podrobné dějiny dějepisectví.1) Není náhodou, že tento histo
rický výklad marxistického materialismu historického přichází v knize
Masarykově na konec.
Masaryk se častěji ve své knize vyslovuje proti historismu upřilišenému (viz zvi. str. 83—84). Proti historismu upřílišenému klade
realism (obvyklý význam terminu toho to ovšem není): »napřed věci
a pak vývoj«. A dodává: »A mám-li se rozhodnout, co více, řeknu:
věci.« Historismu upřílišeného hájiti nemíním, ale třeba rozeznávat!
a lišiti dvě věci. Historism (a tak vykládá Masaryk sám historism na
str. 149), to je přece směr praktický: snaha zachovávat to, co jest,
protože to jest — často i bez ohledu na to, že se to přežilo; je ná
klonnost vraceti se k něčemu, co bylo, bez ohledu na to, lze-li a dobře-li
to zase křísiti. Ovšem tak bezduchý a mechanický ani tento historismus
nebývá, aby chtěl konservovati, co jest, jen protože to jest. Opakem
tkví již v tom, kdo je má řešit, nejen ve věci samé. Těchto se dotýká Masaryk
později na str. 158; je to komplikovanost předmětu. Obtíže subjektivní jsou
v nás t. j. v době naší. — *) Od Marxe historik se může mnoho naučit,
i když se k němu nezná. Lze u něho najiti mnoho dobrého historismu, jak
svědčí na př. věta: Es ist gar zu bequem, auf Kosten der Mittelalters »li
beral« zu sein. Čteme ji v 1. sv. Kapitálu v kapitole »Expropriation des Land
volks von Grund und Boden«.
Č. č. H. vi.

m

146

Literatura.

proti tomuto konservativnímu, příliš konservativnímu historismu by bylo
ono: alles, was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht (ono Marxovo
»mors immortalis«, ovšem ne jako formule theoretická, nýbrž jako heslo
praktické). Něco jiného jest však historie, historický výklad. Historický
výklad nemusí hned a vždycky býti provázen soudem: to mělo neb
nemělo býti! Jest pravda: »náš názor světový je zároveň světovým
soudem«, a přece neplatí hned: die Weltgeschichte ist das Weltgericht.
Jest pravda: »my svět netoliko poznáváme, ale i posuzujeme«, ale
historický výklad chce přece především poznati (co bylo) a nemusí
hned také posuzovat! a odsuzovati. Soud se ovšem často dostaví, a to
netoliko soud mravní.
Colbertovu vnitřní politiku (colbertismus) málo kdo jen vykládá,
nýbrž obyčejně ji každý také pozuzuje. Proč? Protože mnohé otázky
(na př. otázka protekčních cel) jsou i dnes otázkami praktickými. Proti
výtce »historismu« lze, tuším, Marxe hájit, *) aniž tím je hájen jeho
materialismus historický. Marx vidí v budoucnosti, v budoucnosti velmi
blízké, konec historie; bude to podle něho ovšem návrat k prvotnímu
stavu lidstva, který Marx nejen předvídá, nýbrž i schvaluje, ne proto,
že má zase býti to, co bylo, protože to již jednou bylo, nýbrž že Marx
ten stav, který byl a zase bude, schvaluje, kdežto to, co bylo mezi
tím, zavrhuje a odsuzuje. To ví ovšem Masaryk sám a ví to lépe než
jiní, na př. Sombart (srvn. str. 128), proti němuž Masaryk ukazuje, .že
se Marx »amorálním« dělá, že se mu to však nedaří.2)
Cenu historického výkladu pro poznání věcí Masaryk ve své knize
častěji uznává výslovně. Na téže stránce, kde se stanoví programm
realismu: »napřed věci a pak vývoj«, čteme o něco výše, že správná
methoda může býti jen stále studovat i věc i její vývoj a že de facto
jedno bez druhého ani není možné; jinde (str. 88) se praví, že zákony
sociální a historické mají být stanoveny studiem lidské společnosti a jeji
historie\ že nesprávná je Marxova theorie pokroku, že totiž pokrok
přichází v náhlých změnách, neodpovídajíc skutečnému vývoji, o čemž
nás podle Masaryka (str. 237) poučuje historická analyse; a jestliže
l) Masaryk slova »historism« někdy přímo zneužívá aneb s ním si zahrává,
jako když na str. 639 Nfarxovi vyčítá nekritický historism, protože přiial _
Eeuerbachovu-fijospfii nluožeňskou, jako poslední soustavu filosofickou, bez_
kxiSky, Nepravím snad, že by Marx nebyl směl Icritisovat, ale z historismu
MarxKeuerbachovy filosofie náboženské nepřijímal! — U Engelsa spíše než
historismus najdeme — antihistorismus» na př. v tom, co praví o konservativnosti
tradice a proti ní, jak se jeví »v oborech ideologických*: »Die Geschichte
der Wissenschaften ist die Geschichte der allmählichen Beseitigung dieses
Blödsinns, resp. seiner Ersetzung durch neuen, aber immer weniger absurden
Blödsinn«. — ’) Tím třeba obmezit, co řečeno na str. 231, že Marxovi na tom
nezáleží, je-li kommunism dokonalejší, že mu stačí, že se vyvíjí. Tedy přece
jen — korrigovat Marxe Marxem! — Později (str. 301) Masaryk praví, že
Marx nehlása pouze amoralism, nýbrž chtěj nechtěj také jeho protivu, že
jeho Kapitál svou theorií vykořišťovací je stálým a horoucím appellem na
ethiku a právo.
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dále (str. 299) Marxovu historii hospodaření shledává nedostatečnou
po stránce analyse psychologické, lze podotknout!, že ona »náležitá«
analyse, která se tu pohřešuje, by byla také historická a že nejlepší
vyvrácení materialismu historického podává — historie sama. Nicméně
Masaryk cenu historického výkladu někdy zase seslabuje, jako když
praví (na str. 303 v pozn.), že starší formy hospodářské nejlépe (na
tom slově zde záleží) pochopíme znaleckým vniknutím do hospodaření
přítomnosti. Všeobecné praví se v knize Masarykově již dříve (str. 149),
že, kdo nerozumí tomu, v čem žije, kdo nechápe okolí svého a své
doby, ten nerozumí době starší a nejstarší. A hned potom dokonce
čteme, že pravá historie záleží v pozorování a pochopování všeho toho
»známého«, t. j. de facto neznámého života, jenž nás obklopuje, v němž
a jímž žijeme sami, a jenž právě proto naší pozornosti uniká ... V tom
jest kus pravdy, ale ne pravda celá. Jest pravda, že se historicky studuje
mnoho věcí odlehlých, do kterých nám vlastně nic není (zvláště v lite
ratuře německé), ale že by to nebyla pravá historie ? Než běží tu přede
vším o věc jinou. Jest pravda, že přítomnost může mnoho posloužit! ku
poznání minulosti, ale pravda jest, že také minulost nám pomáhá lépe
poznávati přítomnost. Je pravda, že »kdo tak studovat bude přítomnost,
nalezne v ní minulost«, ale nalezne ji, když ji již má. Je pravda, že
venkov a město nám podávají vedle sebe dobu starší a novější, ale
že podávají, to pozná ten, kdo již zná onu dobu starší. A konečně
Masaryk hned po uvedení tohoto příkladu praví sám, že takové srovnávací
studium přítomnosti je velmi cenným doplnénim studia minulosti, a že
ovšem toto studium přítomnosti nesmí nahrazovat studium starší historie
samé ... Je patrno, že Masaryk svůj odpor proti historismu přenáší do
jisté míry na historii, na dějiny.
Ještě více je nespokojen s historií — dějepisem. Masaryk zde od
kazuje k svým pracím starším, budiž mi dovoleno tak učiniti též; míním
tím článek Dějiny a dějepis v Athenaeu 1888. Z něho i dnes by bylo
patrno, pokud se s Masarykem srovnávám, a že toho je mnoho. Co však
tu řečeno na obranu historiků proti francouzskému spisovateli tehdy
nové knihy o historii a proti historikům, to bych mohl opakovati dnes
proti Masarykovi: ne, — tak zpozdile (již dokonce jako ten vysloužilce
v operettě) si ti historikové přece nevedou! Ale neběží jen o vtip. Masaryk
skutečně tak mluví místy (ne tak neb aspoň již ne tak v následující hlavě),
jako by »historik« ve své historii se spokojoval pouhým »konstatováním
jednotlivých faktů«, jako by přestával na vnějším chronologismu, na
»chronologismu kronikářském«.J) Naučení, kterých šepotom historikovi
’) Na str. 148 se praví: »Historismem, stálým vykládáním historickým
(vlastně chronologickým) u nás lidé ztrácejí schopnost k určitému roz
hodování«. Viz, co již bylo řečeno o historismu a historismu. Možná, že
u mnohých jeden historism vede k druhému, ale jsou to přece dvě věci. —
V mathematice a přírodovědě, praví se o něco dále, tolik historismu není.
Ovšem, ale — proč? — Z historismu může přijití názor (třeba přepiatý)
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dostává (str. 158—159) o rozdílu mezi posloupností časovou a kausální,
mezi příčinou vzdálenější a bližší, mezi příčinou způsobující a příležitostní
jsou veskrze dobrá, ale právě historikům neneznámá. Již starý Thukydides
rozeznával vlastní příčinu války peloponnésské a podnět při jejím začátku ...
Na konci výkladu o materialismu historickém pak čteme, že pohled na
novější historii nás poučuje, jak si historikové všímají poměrů hospo
dářských. Za příklad se uvádí Janssen, Lamprecht a j. Než v před
cházejícím přehledu na první co do času místo (1768) položen Justus
Moser. A v novější době by se mnoho našlo již před Lamprechtem.
Zde by byla >tak zvaná historická škola« národohospodářská zasluhovala
spravedlivějšího uznání, než se jí dostalo (srovn. pohrdlivou zmínku na
str. 147).
Kniha Masarykova je velmi subjektivní, v tom smyslu totiž, že
nejedná ó ítarxoví, nýbrž také — o Masarykovi. Vlastně ne tak
o Marxovi, jako o marxismu. O marxismu se ukazuje, že jest soustavou
nejen hospodářskou, nýbrž také filosofickou, že Marx vypracoval celý
názor světa, založený všude přímo neb nepřímo (lze říci s Engelsem »in
letzter Instanz«) na materialismu vůbec a zvláště na materialismu histo
rickém. Tento názor světa se vykládá, jak totiž vznikl z filosofie starší a sou
časné, a také hned kritisuje a vyvrací. Tato kritika není, abych tak řekl,
anonymní, nýbrž je to kritika — Masarykova. Co čtenář na počátku knihy
snad nejednou pohřeší, to se v ní potom dostavuje častěji: spisovatel
někdy jen naznačuje, jinde šíře vykládá svoje mínění o otázkách, které se
ozvaly v marxismu. Pozornost čtenářova a jeho interess se rozdělují,
platí kritisovanému a kritisujícímu; u mnohého čtenáře při nejedné
otázce snad i převládne interess věnovaný tomuto. Tím vším vzniká
veliká plnost knihy; z hojného obsahu jejího vybéřeme však jen některé
otázky, než tak, aby tím byl dán aspoň přehled celého tohoto hojného
obsahu.
Čtvrté oddělení knihy jedná o organisaci společnosti třídní, o histo
rických zákonech a theorii vývoje. Engels — zde o něho běží více než
o Marxe — našel pro moderní historii formuli, která zní, že v době
té všecky boje politické jsou boji třídními, boji dvou tříd, buržoasie
a proletariátu, tento boj třídní že jest ženoucí silou moderní historie . . .
»Jednoduchost historie až zarážející«, volá proti tomu Masaryk. »A právě
tato jednoduchost byla by pěkná, kdyby — byla. A není jí. Takových
tříd a takového boje, jakých Marx a Engels se domýšlejí, není a nebylo.
Nadarmo by novou historii chtěli tak zjednodušit!, že by v ní nešlo
nežli o boj dvou velikých tříd — takové dvě veliké třídy odpovídají
Hegelově negaci negace, ale tato negace negace neodpovídá skutečnosti.. .«
Engelsovo zjednodušení historie na prvý pohled je pravděnepodobno —
historie se vývojem komplikuje, nikoli zjednodušuje . . . *) »A potom náo relativnosti všech pojmů, ale z »realismu« může přijíti absolutnost, jiná
chyba neb »patent« —nás professorů. — l) Přiznávám se, že jsem tento delší
citát z knihy Masarykovy vybral také — proti Masarykovi samému, jenž
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sleduje polemika podrobnější, při které se však úzká a jednostranná
formule Engclsova doplňuje a rozšiřuje a tím též korriguje Engelsem
samým. Jest to otázka podobná — a vlastně jen část její — jako
otázka materialismu historického. Z jedné otázky v marxismu (to právě
Masaryk všude ukazuje) vyrůstá hned druhá, třetí. A tak se dále do
stáváme k otázce poměru individua a massy^ k otázce individualismu
a kollektivismu, o kterou se v posledních letech němečtí historikové octli
v diskussi a ve sporech. (Srovn. článek Pekařův v Č. Č. H. III.). Co se
týče materialismu historického, praví Masaryk, lze s ním spojovat
i kollektivism i individualism. Marx a Engels »potlačili individuum«,
ono Engelsovo »mizerné individuum jednotlivé«. Mohli bychom se však
tázati, co je v marxismu prius, filosofický základ či praktická jeho
konsekvence. »Operuje se politicky s massami co možná velkými,
a každý přírost voličstva se slaví — bez ohledu na kvale.« Masaryk
i v té věci se s marxismem, abych tak řekl, klassickým rozchází,
s Kautskym se však do jisté míry srovnává. Masarykovi samému žádná,
i sebe větší massa pravdy a jistoty nezaručuje. »Massa však má a chce
míti moc, a tak vzrůstá problém, jak tuto moc organicky spojili s lo
gikou, určitěji: jak zaručiti znaleckému odborníkovi a po případě indi
viduu geniálnímu vliv na mínění a názory massy, a to v oborech všech
a specielně také v politice . . .« Právě v této části knihy Masarykovy je
mnoho subjektivního; každou chvíli v ní čteme nějakou konfessi. »Já
(praví Masaryk) pověry velikých čísel a velikých akcí, o nichž Engels
mluví, nesdílím. Nikoli z aristokratismu, ale nevidím velikosti jen ve
velikém. A dokonce protivni jsou ti četní demokratičtí a lidoví dema
gogové. Neříkám, že od lidu venkovského, městského, dělného atd. se
nemůžeme a nemáme učit: ale lid nesmí nám být modlou a — dojnou
krávou. Na každý způsob poměr individua k masse neurčuje se pouze
věcně, ale také a především ethicky.< Zde patrno, jak Masarykovi každý
theoretický problém se stává hned také problémem praktickým. Problém
theoretický řeší však pro sebe takto: »Massy a třídy poslední ženoucí
silou historickou nejsou. Massy, ať už hospodářské, národní, politické
intellektuální, náboženské a t. d., jsou vždy mocí velikou, často roz
hodující, ale vedle nich (a třeba v nich) rozhodují zase individua.« To
je jedna odpověď. Druhou čteme něco dále: »Individuum závisí na svém
celku a má z něho své síly.« Než Masaryk se této odvislosti vzpírá,
pokračuje: »Ale zároveň uvědomuje se individuum zvláštním bojem
proti tomu svému celku. Nesnadno je jednotlivci vyniknout ze spole
čenského ovzduší; vývoj osvěty je jediným hromadným ostrakismem
jindy nebývá nepřítelem takových jednoduchých formulu Pověděl jsem to
již jinde, ve své přednášce o Palackém Č. Č. H. IV. str. 223. Také v této
knize o něco dále najdeme příklad podobné formule: »Historie církve je
historií sporu a pravomoc koncilu, jakožto církevního parlamentu, s papežem.«
Co platí o sociologii, že totiž podle Masaryka samého nesmí se lekat kompli
kovaných formují, to platí také o historii.
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a guillotina ducha kollektivního pracuje všude a neustále . . .« Tyto
dvé odpovědi se vlastně přece nekryjí. Ostatek je tu více otázek, pří
buzných sice, ale přece ne zcela stejných, jak také z výkladu Masarykova
samého vysvítá. Zůstaneme-li jen při jedné otázce, totiž kollektivismu
a individualismu, a to theoretické (co je, ne co býti má, neb co bychom
si přáli), mezi oběma extremy vede několik středních cest. Ve skutečnosti
t. j. v přítomnosti, v naší době, i v dobách minulých, o kterých nás
poučuje přece jen historie (u Masaryka najdeme tu také skizzu histo
rickou), najdeme příklady pro všecky; čeho však nenajdeme, je jeden
extrem: individuum zcela neodvislé, jako také nenajdeme ducha kollek
tivního zcela neodvislého od minulosti. Duch^jmUgJ^j^pí podle Masaryka
vzniká historicky, je »sám sebou historicity«. Váhu jeho proti individuu,
Masaryk však, dobře-li mu rozumím, přece podceňuje^
ódtud dále se dostáváme k otázkám velice důležitým, ale také
nemálo obtížným; podle nadpisů kapitol v knize Masarykově je to nej
dříve otázka zákonů historických a theorie vývoje, Kritika marxismu
i zde vychází od odkrývání neshod nejen mezi marxisty (Marxem
a Engelsem), ale hned u zakladatele marxismu, Marxe samého ; dále
i zde najdeme místo, od kterého začínaje se kritik s marxismem roz
chází. V jakém smyslu zákon historický je »zákonem« ? Z Marxova výkladu,
že zákon je »tendence železnou nutností působící a se uplatňující«,
Masaryk přijímá »tendenci«. Slovo »tendence« (čteme na str. 22 v pozn.)
dobře označuje při zákoně a zejméncTpři zákoně historickém. Myslím,
že tu jde o více než o slova: je to ještě zákon ř Položíme-li místo
zákona tendenci, pak ovšem snadno se rozhodnem, a rozumí se »samo
sebou«, že každé období historické má svůj zvláštní »zákon« t j. svou
tendenci. Než tu stojíme hned před otázkou jinou, vyšší (str. 223):
není-li mimo tyto zákony speciální (a nad nimi) ještě zákon všeobecnější
a všeobecný. Zůstaneme-li při tendenci, řekl bych: tendence tendencí ?
Masaryk i pro marxismus (právě proto, že jemu je marxismus celá
soustava filosofická) takový všeobecný zákon postuluje a v marxismu
také nachází — proti Marxovi samému, jenž zákonů všeobecných neb
abstraktních nepřipouštěl (str. 223) ; je to zákon negace negace (zde
souvisí marxismus s hegelianismem), a tento zákon je zároveň Marxova
»theorie vývoje«. Cílem všeho vývoje je však Marxovi nová budoucí
a již nastávající soustava hospodářská, soustava kommunistická, jež
nebude než návrat — na stupni vyšším — ke kommunismu primitivnímu.
Je-li tento vývoj zároveň pokrokem k lepšímu, té otázce se Marx sám
(ne však všichni marxisté), jak víme, vyhýbal a přece — nevyhnul.
Ale také již víme, že třeba neb aspoň lze (neb historický vývoj by —
podle str. 231 — zároveň pokrokem býti nemusil) korrigovati Marxe
Marxem ; jeho materialism historický lze doplňovat! jeho filosofií dějin.
Marx a Engels, praví Masaryk (str. 237), mluvívají o budoucím kom
munismu také nepositivisticky ; kommunism se velebí a pojímá absolutně.
Masaryk však marxismu právo na takovou — podle něho nedůslednou —
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korrekturu popírá, pokládaje za neslučitelné materialism atheistický
a vývoj, jenž je zároveň pokrokem. »Podle mého názoru,« praví Ma
saryk, »poznání vývoje a pokroku v historii a přírodě materialism
a atheism vylučuje«. Těmi slovy se již připravuje nejvážnější ze všech
konfessí, co jich v této knize nacházíme, Masarykova odpověď na
»otázku otázek«, jež zní: »Sám vykládám si vývoj světa a člověčenstva
theisticky: theistický determinism je mně synergismem nejen sociálním,
ale právě i metafysickým.« Tuto konfessi čteme na konci následující
kapitoly (str. 258). Nežli k ní však dojdeme, třeba se probrati ještě
otázkami jinými,1) obzvláště otázkou determinismu. Masaryk zde odkazuje
čtenáře na svou starší práci (Der Selbstmord), o které — mimochodem
řečeno — se někdy u nás opakuje vylhaná legenda, myslím však, že
by právě tu čtenář rád měl širší výklad v knize samé. Synergismus je
výraz vypůjčený z theologie: v jakém smyslu platí zde ? A v čem se
liší (liší se ovšem) determinismus od fatalismu? — Vším právem se
zde Masaryk vyslovuje proti tomu, co bych nazval s malou změnou
jeho vlastních slov: pověrou pravidelných čísel (Queteletův budžet popravišť, roční počet vražd, sebevražd; připomínám ještě jiný oblíbený
příklad: počet psaní daných na poštu bez adressy). Pravidelná čísla
vlastně problémem ani nejsou; problémem jsou, podle mého mínění
čísla nepravidelná.
Třetí část knihv-^Masarvkovy »Podstata a vývoj hospodářské organisace společenské« dává nejprve výklad Marxových hlavních a zá
kladních pojmů oekonomických : kapitálu a hodnoty i nadhodnoty ; a po
učuje nás dále, jak Marx sám ve svém hlavním díle, Kapitálu, vznik
nynějších poměrů, kapitalismu a rozdvojení společnosti ve dvě nepřátelské
třídy si historicky vykládal a co očekával od budoucnosti. Kritika se
i tu pak počíná poukazováním k neshodám v marxismu samém,
zejména k neshodám mezi 1. a 3. svazkem Kapitálu: v té věci,
jak známo, Masaryk nestojí sám. Kritika jeho na tom ovšem ne
přestává a konec konců dospívá k tomu, že i tu chtěl Marx jedno') Jiná otázka je otázka předvídání budoucnosti. Masaryk očekává zde
od historie (ovšem lepší, než je podle něho ta nynější) velmi mnoho, že totiž
tou měrou, kterou minulost a přítomnost skutečně poznáme, budeme bu
doucnost předvídat, to předvídání, ba skutečné psaní dějin budoucích je mu
a ještě více prý bude měřítkem pravého poznání historického... Tedy:
eritis sicut deus — vy šťas‘ní historikové budoucnosti! Od požadavku míti
programm, plán pro budoucnost, ku »prorokování přesně vědeckému« (str. 243)
je přece ještě daleko! Co znamená známé »história magistra vitae«, lépe než
na str. 241 vyloženo na str. 248; zde také vyloženo, proč to Často přece ne
platí. — Zvláště tato kapitola se aspoň dotýká ještě mnohem více otázek,
než naznačeno v jejím nadpise. Upozorňuji na př. na větu (str. 253): >Každý
myslitel a praktik navazuje na své předchůdce také psychologicky, nejen
logicky,« nebo na větu (o užitečnosti »historismu«), že historie celého vývoje
kultury krotí fantasii a přání: »nebudeme utopisty, nýbrž praktiky, budeme
předvídat, co se stane, a budeme tudíž vědět, co se nestane« — větu, která
mírní a korriguje, co řečeno jinde proti »historismu«,
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duchou formulí vysvětlovat — všecko.1) Dále tu spisovatel vykládá,
proč ho Marxova historie hospodaření neuspokojuje, ale nepodává po
drobné kritiky s její stránky, abych tak řekl, historické.2) V jakém
smyslu se Marxovi zde (str. 299) vytýká >upřilišený historismus«, není
mi jasno; není to snad ono předvídání, které Masarykovi je přece
známkou a výsledkem poznávání v pravdě vědeckého? — čímž ovšem
nechci říci, že Marx předvídal dobře.
Od toho, jak si Marx představoval budoucnost, ·) od jeho posthistorie, dostáváme se k jeho a ještě více k Engelsově, k Morganově
(neb Morgan jest Engelsovi autoritou) praehistorii, od »utopismu bu
doucnosti« k »utopismu minulosti«. Masaryk Engelsovi zde vyčítá —
a to právem — že tuto praehistorii či prvotní historii lidstva uměle
a násilně konstruuje; mohli bychom říci, že Engels není dosti histo
rický — výtka, která však platí více méně též o novější literatuře
uvedené na str. 393 ; i zde při všem pokroku lze často říci, co praví
Masaryk o Engelsovi: na místě empirie — dedukce a konstrukce!4)
Pokrok u novějších pochodí však na mnoze z toho, že jim přece hlavně
běží o to, co bylo, či vlastně, jak se věci vyvinuly, kdežto Engels do
minulosti vnáší svou budoucnost, totiž tu, kterou předvídá a očekává
i napřed vítá; je to jakýsi obrácený historismus, jaký se také u jiných
často vyskytuje. Nemohu zde vcházeti do podrobností, ani vypočítávat!
všecky otázky, jež přicházejí na řadu ve čtvrté části knihy. Kritiku
Masarykovu pokládám z velké části za trefnou, jako i jeho positivní
vývody (zvláště jeho obranu státu, který podle Marxe a Engelsa v bu
doucnosti přestane a má přestati). Zajímá mne při tom zvláště, že v této
kritice je více »historismu«, než bychom po dřívější opposici Masarykově
proti němu očekávali. Masaryk totiž ukazuje, že i tu právě historie
jednostranné a příliš úzké formule Marxovy a Engelsovy vyvrací. Jen
že toho, co vytýká, se vždycky sám neuvaroval. Tak při výkladu o původu
tak zv. práv člověckých. Nejdříve (str. 495) se váha klade na to, že
tu byli vedle hospodářských také činitelové mravní (Masaryk dodává hned:
hlavně mravní), potom v kapitole a národnosti a mezinárodnosti (str. 513)
mluví se prostě o původu církevně náboženském oněch všeobecných práv
’) Na str. 354 čteme, že v Marxově jednostrannosti je síla. Masaryk se
nejednou přiznává, že mu Marxova jednostrannost imponuje. Ale Masaryk sám
velmi pěkné praví o něco dále: »To je vůbec veliké měřítko vědecké přesnosti;
rozhodnout a ustálit se o principu není tak těžké jako vymezit správný stupeň,
ať běží o určení času, prostoru, pohybu, intensity nebo kvality vlivů a pů
sobení příčinného. Všecka vědecká práce tkví na konec v odměřování a odva
žování.« — Jen že nelze všude, v každé vědě, měřiti číslem. — ’) Na str. 348
najdeme v té příčině aforistické poznámky a dále (upozorňuji na to zvláště)
mnoho z literatury dějin hospodářských (str. 350—353); o dějinách organisace
městské Je tu však uvedeno málo. — s) Připomíná tu Chelčického, jenž měst
nenáviděl, že podle Marxe v budoucnosti města přestanou. — 4) Jiná výtka
by byla nadužívání analogie. — Čtenář se v knize Masarykově dobře může
poučiti, o které otázky v této sociální praehistorii jde i dnes.
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člověckých. Zejména v této kapitole se dostáváme k otázkám současné
historie, ve které žijeme. Rád bych (mám-li zde mluviti o sobě) uznal
s Masarykem v socialismu s jeho mezinárodností vhodnou protivu a vítaný
korrektiv toho zla, kterým trpíme, národnostního egoismu a šovinismu,
ale nevidím, že by u nás, v Rakousku, kde by toho nyní nejvíce bylo
třeba, socialismus tuto svou úlohu přese všecky programmy a prohlášení
plnil skutečně, jako také (bohužel!) nemohu se přidati k Masarykovu
optimistickému mínění, že již spějeme, že spěje naše doba k onomu
vyššímu internacionalismu, jenž by nás učil nejen tolerovat, ale také
uznávat národy jiné. Co zde dále řečeno o jiné palčivé otázce pří
tomnosti, o antisemitismu^ je příliš aforistické. Daleko propracovanější
je kapitola o náboženství
*,
historik tu najde mnoho pozoruhodných
myšlenek ;x) ovšem zde v popředí stojí Masaryk, o Marxovi a Engelsovi
bylo lze pojednati krátce; jen že se zde příliš mnoho redukuje na
rozdíly náboženské (katolictví a protestantství), 2) které nepřestaly sice
působiti ani dnes: než v jaké míře ? Jestliže, jak se opakuje na str. 555,
materialismus historický (tedy marxismus) neuznává vlivu náboženství,
Masaryk v novověké historii8) jej" preceňuje, vliv totiž, ne jiáboženstvt;
pravě, že náboženství cení, připisuje ťnU ten vliv, který by podle něho
míli mělo. U Marxe ~Dylo naopak. V marxismů “jě“ ováěm materií
hsmus híštÓrický prius; náboženstvCje mu pouhou ideologií. V Marxovi
prius bylo — nenáboženství. Masaryk k těm chybám, které kárá, se
mnohdy povážlivě přibližuje sám; opposice proti materialismu histo
rickému jej někdy přivádí blízko k >ideologismu< historickému, leda že
i zde je spravedlivo — korrigovatí Masaryka Masarykem.
Masaryk protivníka, kterého kárá, často, jak se říká, chytá za slova.
Příklad najdeme též v kapitole o náboženství, kde se cituje z Engelsa :
»Vyšší bytostí, jež naše náboženské fantasie vytvořila . . .< A hned ná
sleduje výslech obžalovaného: proč fantasie náboženská? Je také fantasie
nenáboženská . . .? Kolik podobných otázek by se mohlo ozvati také
proti vyslýchajícímu právě v této kapitole o náboženství! Pravda : dogma
*) Co »učí historie«, je i zde, že průběh a vývoj byly často spletitější,
než jak je Masaryk formuluje. Je pravda, že reformací se mění poměr církve
k státu, ale počal se měniti již před reformací. Je pravda, že stát moderní
přejímá mnohé funkce, jež dříve vykonávala jen církev. Ale to platí také
o státu katolickém. Stát moderní přejímá dále mnohé funkce nové, ale ne
toliko od církve, nýbrž také od středověkého města. — ’) Na str. 688 nájdem
dokonce, že parlamentarism anglický je plodem protestantismu. To i po vý
kladu předcházejícím v této kapitole je formule příliš jednoduchá. A přece
hned na str. 689 se Marxovi vyčítá, že uvažoval o poměru státu a církve
zcela abstraktně, »kdežto věc vyžaduje, aby poměr tento ve všech zemích a
za všech okolností byl analysován a pochopován v dané historické konkrektnosti«. — 8) V poznámce čteme, že církve dosud mají na moderního člověka,
ovládaného již ideami jinými, vliv značný a rozhodující V textu se mluví
o vlivu církvi a náboženství. Pravda je, že stoupá vliv katolictví, u nás aspoň
klerikalismu, a zdá se, že nyní, na konci století, náboženské nálady přibývá.
Než Engels přece dobře dělí novou,dobu na dvě části rokem 1648,
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ještě není náboženství, náboženství celé. Ale je náboženství humanity
ještě »náboženstvím«? V jakém smyslu náboženství? Tyto otázky se
dotýkají též následující kapitoly (otázka ethická), kde je ostatek tolik
pěkného. Masaryk i zde stojí uprostřed, nebo lépe řečeno, spojuje indivi
dualismus s kollektivismem (egoism s altruismem). Ale právě tato ka
pitola zůstává jako nedokončena.
V kapitole »Socialism a umění« pro Marxe a Engelsa stačí několik
řádků. Ale marxismus není všechen socialismus.
Kapitola nadepsaná »Filosofie: marxism« přináší shrnutí všeho
předcházejícího: soud nad marxismem a odsouzení jeho — někdy ještě
přísnější než před tím, co se týče Marxe, příznivější však, co se týče
Engelsa. To vše zní jako závěrek, ale následuje ještě část pátá a šestá.
Marxismus není pouhou theorií; běží též a ještě více o praksi. Část
pátá jedná o hlavních problémech marxistické politiky, I po roce 1848
a 1849 Marx »čeká revoluci a předpovídá ji stále«. Teprve mnohem
později nastala změna; i v té příčině 1. a 3. svazek Kapitálu se ne
kryjí. Než úplné objasnění té změny očekává Masaryk teprva od po
drobné biografie Marxovy, které ještě nemáme. Ještě určitěji se tu
změna ukázala u Engelsa. Proč? Protože podle něho na základě vše-obecného práva hlasovacího, tedy parlamentem lze dobýti toho, co mělo
býti dosaženo revolucí, později sice, ale tím jistěji (druhá kapitola
5 části jedná o parlamentarismu). Otázka politické taktiky je pro sociální
demokracii otázkou dne.
Po výkladu marxismu i v této kapitole následuje jeho kritika
a potom (a mezi tím) aforistické konfesse autorovy o revoluci a proti
revoluci, na mnoze to, co od něho pověděno již dříve v jiných jeho
spisech. Najdeme tu zase mnoho dobrého a pěkně pověděného (ozývá
se tu pathos přesvědčení), ale najdeme tu někdy i to, co se (na str.
639) vytýká Marxovi: antithese a logiku příliš zakládanou ve slovích.
Druhá kapitola 5. části nejedná pouze o parlamentarismu. »Uzná
váním taktiky parlamentní a odmítáním revoluce připravuje se v marxismu
změna názoru o formě ustavní.* Již Marx nebyl ve svém republikanismu
důsledný. Jako jinde, najdeme i tu stručné historické výklady, na př.
o státě absolustitickém výklad příliš stručný a jednostranný. Zejména tu
není vyloženo, jakou úlohu měl novověký absolutní stát i, co se týče
moderní, nynější společnosti, jak a pokud ji připravoval. »Dnes spo
lečnost (Masaryk dodává kontinentální, ale platí to také o anglické)
nejen kvantitativně, ale i kvalitativně je jiná, než byla v minulém století
před revolucí.« Rozdíl je, ale přece ne tak značný, jak tu řečeno. Tolik
nového nepřinesla, tolik starého revoluce nevyvrátila. Že revoluce v dě
jinách vůbec tolik neznamenají, to jinde Masaryk proti marxismu vytýká
důrazné. Co dále praví o »novodobém« státu, že je spojením regimu
starého a nového, to platí též o novodobé společnosti. Co je v mar
xismu oprávněného, to by bylo lze vyložiti zde ještě jednou, ovšem
zároveň korrigovati, co neoprávněného: je to onen consensus, onen
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parallelismus, ale ještě více (v tom obsažena ona korrektura), poměr
vzájemné působnosti společnosti a státu. x)
Po závěrku prvním následuje, jako 6. část knihy, závěrek druhý:
krise marxismu vědecká a filosofická. Zde se opakuje a doplňuje, čeho
se již dříve často Masaryk byl dotkl, poukazuje se zejména k oněm roz
dílům mezi 1. a 3. svazkem Marxova Kapitálu; marxismus se mění,
mnozí marxisté »přeměňují a opouštějí učení Marxovo a Engelsovo«.
Krise v marxismu jeví se ve sporech mezi marxisty samými.
Skoro stejně s německým vydáním knihy Masarykovy vyšla kniha
Ludv. Woltmanna »Der historische Materialismus« (V Důsseldorfu 1900,
předmluva datována na jaře 1899) s podobným programmem, jenž vy
sloven v dodatku k prvnímu titulu slovy: Darstellung und Kritik der
Marxistischen Weltanschaung. *) Srovnání obou prací by bylo velmi
*) Engels sám mluvívá ve svých pozdějších výkladech o vzájemném pů
sobení, ale vždy přece tak, že oekonomické poměry mu zůstávají onou po
slední instancí. Tak čteme v dopise z r. 1890 (v. v něm. vydání knihy Ma
sarykovy na str. 101, úplněji v knize Woltmannově, o níž v. konec tohoto
referátu, na str. 240): »Es ist eine Wechselwirkung aller dieser Momente . . .,
sowie schliesslich durch alle die unendliche Menge von Zufälligkeiten ... als
Nothwendigkeit die ökonomische Bewegung sich durchsetzt.« Masaryk vidí
v takových výkladech »opuštění názorů dřívějších«. Tím je však řečeno příliš
mnoho. Spíše najdeme tu vždy: ano i ne. Tak zní ono místo o státu pruském,
na které Masaryk naráží, doslovně takto: »Wir machen unsere Geschichte
selbst, aber erstens unter sehr bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen.
Darunter sind die Ökonomischen die schliesslich entscheidenden. Aber auch
die politischen u. s. w., ja selbst die in den Köpfen der Menschen spuken
den Traditionen spielen eine Rolle, wenn auch nicht die entscheidende. Der
preussische Staat ist auch durch historische, in letzter Instanz ökonomische
Ursachen entstanden. Es wird sich aber kaum ohne Pedanterie behaupten
lassen, dass unter den vielen Kleinstaaten Deutschlands gerade Brandenburg
durch ökonomische Notwendigkeit und nicht auch durch andere Momente .. .
dazu bestimmt war, die Grossmacht zu werden, in der sich der ökonomische,
sprachliche und seit der Reformation auch religiöse Unterschied des Nordens
vom Süden verkörperte...« Podobně ve výkladu z r. 1895, kde dvakráte
čteme ono: in lezter Instanz: »Die Notwendigkeit, die hier durch alle Zu
fälligkeit sich durchsetzt, ist wieder schliesslich die ökonomische.« — Woltmann
k tomu ke všemu podotýká (str. 247): „Wenn Engels auch verschiedenfach
sich bemüht, die idealen Triebfedern in der Geschichte auf ökonomische Ur
sachen zurückzuführen, so hat der Marxismus aber noch nicht das psycho
logische Zauberstückchen fertiggebracht, aus ökonomischen Bedürfnissen und
Interessen alle idealen und geistigen Zwecke der Menschheit hervorgehen zu
lassen.« Než Woltmann přece v těchto nejpozdějších výkladech Engelsových
vidí »eine wichtige Selbstkritik der früherer Formulierungen des historischen
Materialismus«; vidí v nich »eine Anschauungsweise, die der historischen Thatsachen auf jeden Fall viel gerechter wird, als der Standpunkt des einseitigen
Klassenmaterialismus.« Myslím, že i Woltman vidí příliš mnoho. — *) Před
mluva se počíná takto: Dieses Buch handelt nicht von den wirtschaftlichen
und sozialistischen Lehren, sondern von dem philosophischen System des
Marxismus. — A dále čteme: Dass Marx ein ebenso grosser, wenn nicht
noch grösserer Philosoph als Ökonom gewesen ist, dürfte manchem hier zunx
erstenmal bekannt werden.
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zajímavé. Než obmezím se na vytčení jedné věci. Woltmann z Marxova
historického materialismu přijímá mnohem více, totiž, máme-li zůstat při
obraze zvoleném od Marxe samého, první poschodí oné nadstavby. Právo
a mrav, církev a stát jsou mu (ale přece s obmezením: meist) passivním
reflexem poměrů (Klassenverhältnisse) hospodářských, ne však vyšší
ideologie: náboženství, mravnost, filosofie a umění. !)
Jar. Goll.

Franciszek Piekosiňski, Moneta polská w dobie Piastowskiej.
I. Zawi^zki rzeczy menniczej w Polsce wieków šrednich. W Krakowie.
1898. Separ. otisk ze XXXV. sv. Rozpraw Wydzialu historyczno-filozoficznego Akademii Umiej^tnošci w Krakowie.
V malém, důležitém však spisku řeší autor spornou otázku, jakých
se užívalo ve starém Polsku za Pjastovců peněz. Resultáty, k nimž
spisovatel došel, jsou tyto: V době Popelovců a prvých Pjastů nebylo
ražených peněz. Místo nich užívalo se peněžných náhražků, surogátů,
jako dobytka, zvířecích koží, plátna, krušců soli. Teprve Měšek I. po
číná raziti polské peníze, určené ještě skoro výhradně pro obchod za
hraniční. Peníze tyto razí se dle vzoru peněz cizích, zvláště Dorestatských denárů Karla Velikého. V oběhu vnitřním zůstávají i nadále
peněžně náhražky. Boleslav Chrabrý počíná raziti peníze čísla domácího.
Hřivna jeho (staropjastovská, rovnající se hřivně náhražkové) váží 40 gramů.
Kromě toho razil však Boleslav denáry dle čísla cizozemského. Peněz
připisovaných od některých spisovatelů Rejčce (Rixe) a Kazimíru I, dle
Piekosiňského nikdy nebylo. Zmíniv se ještě o penězích několika jiných
Pjastovců, praví autor, že na konci XIII. stol, nastupuje mincovní reforma.
Do oběhu přicházejí brakteatové denáry, ražené dle čísla torunského.
S nimi zvyšuje se hřivna měnná na 120 gramů čili 30 grošů čili 360
denárů. Hřivnu tu nazývá autor Lokýtkovskou. Nová reforma mincovní
nastala na počátku XIV. stol. Za hřivnu měnnou přijata těžká hřivna
krakovská, vážící kolem 198 gramů a obsahující 48 širokých grošů
pražských čili 576 denárů. Hřivna tato, která byla pětkráte tak velká
jako prvotní hřivna Pjastovců, udržela se jako měnná hřivna až přes
konec středověku.
Zajímavo jest srovnati tyto výsledky studia Piekosiňského s resultáty,
k nimž došel V. Μ. Vittyg. (Srv. přednášku jeho o prvotní polské hřivně
na XI. archeol. sjezdě v Kyjevě r. 1899; H3BÍcTÍfl crbt3Aa,. str. 84.)
Oba učenci značně se rozcházejí a shodují se pouze v tom, že pozdější
’) Str. 387. O něco dále praví Woltmann: »In Politik, Recht und Sitte
spiegelt sich am meisten der Zwang der ökonomischen Klassenlage wieder. . .
Jedoch die höheren Ideeologien in Philosophie, Sittlichkeit und Kunst.. .
sind nicht ökonomisch zu entlarven. Und ich kann nicht umhin, an dieser
Stelle den oft geradezu widerwärtigen und abstossenden Charakterzug des
Marxismus auf das entschiedenste zu verurteilen, die »Ideale« und »Ideo
logien« zu vespotten . .·.« — Uvádím ještě dílo vlašské, vydané r. 1900
y Miláně, z něhož znám však jen titul: B Croce* Materialismo storico ed
economico Marxjstico,
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hřivna polská byla pětkráte tak těžká jako hřivna původní (z doby ještě
pohanské). Kdežto Piekosiňski jest toho mínění, že ona původní hřivna
byla s počátku jen náhražková, má Vittyg za to, že již v době pohanské
byla raženým kovem. Dle Piekosiňského vážila 40 gramů, dle Vittyga
pouze 31'17 gr. Těžší hřivnu polskou (pětkráte tak velikou jako byla
hřivna původní) razil dle Vittyga již Měčislav I.
Dr. Karel Kadlec.

Richard Waddigton, La Guerre de Sept ans. Histoire diplomatique
etmilitaire. Les débuts. Paříž, Firmin-Didot et Cie, 1899,8°str. IV.-f- 755.
K bohaté literatuře o sedmileté válce přistupuje nový a důležitý
článek. Kniha Waddingtonova již svým rozsahem budí pozornost: jak
hned sám titul naznačuje, jde v tomto již tolik objemném svazku pouze
o počátek války, les débuts^ a další budou ještě následovat. Kniha za
hrnuje události od srpna 1756 do konce r. 1757; Waddington tu vpadá
přímo in medias res\ co předcházelo, vyložil již r. 1896 v knize, která
jest k této bezprostředním úvodem: Louis XV et le Renversement des
Alliances. Préliminaires de la Guerre de Sept ans (1745—1756). Počav
hned s pruskou okkupací Saska a jejím krvavým intermezzem v Čechách —
bitvou u Lovosic (kap. 1.), přikročuje k rozboru velmi zajímavého jednání
mezi Vídní a Versaillem, jednání, ve kterém rakouská diplomacie —
Kounic a Starhemberg (autor píše Stahremberg) — tak obratně zvítězila
nad francouzskou, dotýká se jednání v Petrohradě (kap. 2. a 3.), líčí,
jaká byla situace v Anglii i v ostatní Evropě na počátku války (kap. 4.)
a, vyloživ per parenthesin ještě válečné příběhy v Kanadě r. 1756 —1757
(kap. 5.), rozvíjí velmi obšírný, často velmi živý a vždycky zajímavý
obraz vlastních událostí sedmileté války: kampaně české s bitvami
u Prahy a Kolína (kap. 6. a 7.), kampaně francouzské v Hannoversku
s bitvou u Hastenbecku a konvencí v klášteře Sevenském (kap. 8. a 9.),
postupu francouzských armád do Durynska a k Halberstadtu, rakouské
do Slezska a ruské do Východních Prus (kap. 10.), bitvy u Rossbachu,
obnovení boje v Hannoversku (kap. 11.) a kampaně slezské s bitvami
u Vratislavi a Leuthenu (kap. 12.).
Při látce, která byla již tolikrát a s tolika stran studována jako
válka sedmiletá, nelze ani podati něco naprosto a ve všem nového;
i Waddington nezřídka jen opakuje a shrnuje, co již jiní pověděli, hlavně
Němci — v předmluvě sám vyznává, že jest něco až >odvážlivého<
v tom, chtít kráčeti ve stopách Arnethových — ale on hojně užil
i archiválií a v tom především jest důležitost jeho díla. Waddington
probral archivy domácí, také Londýnské — zde zejména obsažnou
a dosud nevydanou korrespodenci Newcastlovu — a Vídenské; z těchto
již Arneth úspěšně užil depeší Kounicových a Starhemberkových, Wad
dington pak nyní práci jeho dovršil. Touto archivní kořistí bylo Waddingtonovi umožněno vniknout! snáze do spletitých a často velmi křivých
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cest diplomacie onéch let; co však na prvním místě dodává jeho knize
zajímavosti) jest, že právě z oněch archivů — hlavně ovšem z Paříž
ských — mohl Waddington do nového světla postaviti stará fakta.
Waddington tak zvláště rakouskou armádu objasnil hlasy francouzskými
a zejména očima francouzských důstojníků nám ukázal smutný stav
rakouské armády. A s druhé strany: je to velmi interessantní, čteme-li
soud rakouského vyslance v Paříži Starhemberka o vnitřních věcech
francouzských, o sporu krále a vlády s parlamentem na př.; Starhemberk — a při representantu Rakouska to jistě překvapuje — nedovede
utajiti svých sympathií se snahami parlamentu (v. zvi. str. 130—131).
Své dílo nazval Waddington »historií diplomatickou a vojenskou«,
a to jsou dvě stránky, s nichž Waddington sedmiletou válku studuje.
Přáli bychom si hlubší a širší rámec, celé pozadí a ovzduší války
a zejména její národohospodářskou a finanční stránku; Waddington po
dává časem přehled sil nepřátelských států a armád, ale nestačí-li to
vůbec, jest i to, co podává, nedostatečné a jen jako mimochodem; zde
jest v jeho díle skutečně une lacune ä combler^ jak -- ovšem v jiném
smyslu — čteme v předmluvě. Co však takto kniha ztrácí, nahražuje
se aspoň částečně v jiném směru: Waddington stojí na stanovisku evrop
ském. Ne že by zapíral svých citů Francouze, ale Waddington chápe
a líčí události v jejich obecně evropské souvislosti. Zde by si bylo jen
přáti, aby i Rusko bylo více pojato do plánu, než se skutečně stalo —
co se vypravuje na př. o ruskorakouském jednání na počátku války,
jest poměrně (i ve srovnání s Arnethem) velmi chudé. S touto šířkou
obzoru souvisí volný a s výše pojatý soud Waddingtonův o osobách
i poměrech; Waddington nemá sympathií pro »suchou, přesnou a sarka
stickou« bytost Bedřicha II., ale z jeho široce založeného líčení vysvitne
jasně velkost Bedřichova zjevu a tajemství jeho úspěchů. Bedřich
v mnohém připomíná živě Napoleona; on nemá oné dignité royale^
která je tak karakteristická pro staré dynastie, ale má genia a spolu
odvahu, dáti v sázku všecko — korunu a život. A právě tento (řekli
bychom) dobrodružný rys u Bedřicha II. vyniká z vypravování Waddingtonova velmi ostře. O maršálkovi Daunovi soudí Waddington se
značnou střízlivostí; Rakousko mělo tehdy jediného vojevůdce, který byl
schopen aspoň odpor klásti pruskému králi, a to byl Browne; princ
Karel se neosvědčil a také Daun ne zcela; vítězství u Kolína bylo skoro
bezděčným, Daun vůbec byl příliš opatrný, přímo methodicky bázlivý.
Po bitvě u Leuthenu Marie Therezie ne nadarmo pomýšlela francouz
ského maršála ď Estrées postaviti v čelo své armády ... Také to je
zajímavé: rakouský voják byl dobrý, ale válečná technika byla nedoko
nalá, nezběhlost v manévrování, pochody zdlouhavé a těžkopádné.
Autor připojil k své knize plány některých bojišť, tak okolí Prahy,
Kolína, Hastenbecku, Rossbachu, Vratislavi a Leuthenu; proč však nešel
v tom již dále a nepřipojil i jiné plány, jichž by k snadnějšímu po
chopení bylo stejné třeba? Tak plán Lovosicka, okolí Pema a König-
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steinu, mapu válečných operaci v Americe ř Že transkripce českých
jmen jest německá a často barbarská, netřeba ani připomínat!.

L. K. H.
Richard M. Meyer: Die deutsche Litteratur des neunzehnten
Jahrhunderts. Berlin. 1900.
Německá véda vzdává stkvěly hold století jedva uplynulému: při
jeho sklonu činí bilanci a ústy mužů povolaných dává si odpověď k otázce,
čím století to bylo německému životu duševnímu, co znamená těch sto let
v jeho vývoji. Hold jest arci zasloužený a bilance musí dopadnouti stkvěle;
století devatenácté v německém žití bude znamenati epochu, a s hrdostí
budou dějiny mluviti o době, v níž po dočasném sklamání došly splnění
bohaté a dávné naděje, s nimiž v dobách nej pohnutějších s pevnou
jistotou budoucnosti hleděli vstříc geniální mužové, o době, která po
fásích nadšených a bouřlivých založila národní blahobyt a štěstí. S touto
dobou německá věda účtuje. Paul Schlenther postavil se v čelo této
retrospektivy a vydává dílo »Das neunzehnte Jahrhundert in Deutschlands
Entwicklung«. Dílo má obsahovati *) vše, co v uplynulém století duch
německý vytvořil a co prožil; má ukázati proudy sociální, které jím
vířily, jaké jsou jeho dějiny politické, co vytvořil duch německý v oboru
věd přírodních i ve válečnictví, v technice i národním hospodářství,
a jak se obráží duch ten v umění, literatuře, divadle a hudbě.
O literatuře píše Richard M. Meyer.
Říká se, že lze psáti dějiny literatury jen o periodách uzavřených,
ukončených. V tom je mnoho pravdy — Scherer ne bez důvodu ukončil
literaturu svou smrtí Goethovou. A přece to není pravda celá; dějiny
neznamenají jen to, co se dálo, ale i to, co se děje, a Droysen dokonce
zrovna paradoxně tvrdí: Die Geschichte hat sich nur mit dem zu beschäftigen, was lebendig ist. Buď jak buď: kdo chce psáti o literatuře
devatenáctého století, nemá vyhnutí; musí psáti o tom, co bylo, i o tom,
co jest. Toho si jest R. M. Meyer úplně vědom. Má sice také literatura
19. století své periody uzavřené, lze-li slova toho dobře užiti; jest to
romantismus a Mladé Německo; jest řada významných básníků, kteří
úkol svůj již vyplnili a v pantheonu literatury mají své místo. Ale jsou
vedle toho doby, kdy o nějaké periodě, o nějakém směru tak originálním,
jako bylo na př. Mladé Německo, nemůže býti řeči, kde působí pouze
jednotlivci. A co dále: generace starší zcela nezávisle jde cestou svou,
vlastní, co zatím mladší a nejmladší rovněž nezávisle hledají po cestách
neb aspoň stezičkách nových. Uvedu několik dat: Roku 1890, v němž
vyšlo naturalistické drama »Die Familie Selicke«, jež napsali Arno Holz
a Johannes Schlaf, kdy vyšel Sudermannův román »Der Katzensteg«,
zemřel jeden ze zakladatelů (— slovo zrovna tak nevhodné, jako když
se mluví o literární »škole« —) německé moderny, Hermann Conrad,
·) Viz Č. Č. H. VI. str. 92.
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básník románů »Phrasen«, »Brutalitäten« a »Adam Mensch«, v mladi
stvém véku 28 let; a téhož roku zemřel — Gottfried Keller, narozený
r. 1819. Když studující university Berlínské vydali svůj almanach (Musen
almanach der Berliner Studenten) na rok 1897, věnovali jej stařičkému
Theodoru Fontanovi, a ten narodil se r. 1819, zemřel teprve před
dvěma lety, tak jako C. F. Meyer, narozený r. 1825. A Spielhagen, Heyse,
Dahn, Rosegger, abych jen některá jména uvedl, tedy mužové z let
třicátých a čtyřicátých, ti žijí podnes; a tak generace starší činností svou
zasahá do doby nejmodernější, ba mnozí z nich teprve v této době
docházejí uznání a uplatnění — vzpomínám Gottfrieda Kellera za všechny.
To jest věc, která literární ocenění a vylíčení doby současné nad míru
stěžuje. Jak si tu vede Richard Μ. Meyer?
Probírá literaturu po desítiletích, autory po řadě, jak ji stanoví data
chronologická, od desítiletí k desítiletí charakterisuje výsledek jejich čin
nosti. To snad na první pohled zarazí. Co jest deset let v životě člověka,
v životě národa? Co znamená deset let pro duševní žití jeho? Pravda,
někdy znamená takové desítiletí mnoho, velmi mnoho Ale nemůže přece
každé desítiletí znamenati tolik; to je zcela přirozený běh věcí, v němž
se střídá příliv a odliv, pokrok s reakcí a stagnací. Není proto možno,
aby každé desítiletí vyznačovalo se něčím význačným, charakteristickým;
v tom smyslu je to doba příliš malá. Ale vzhledem k těm obtížím,
které se pro literaturu doby současné naskytují, snad jinak ani není možno
si vésti. Kdyby nic jiného, má rozdělení na desítiletí jednu výhodu jistě:
podává v ten převeliký počet jmen a v tu horečnou činnost literární
aspoň trochu přehledu; máme se kde zachytiti, a již to jest zásluhou.
Meyer každé údobí charakterisuje, uváděje vždy jeho pozadí histo
rické. Války osvobozující, po jejichž nadšení následovalo vystřízlivění
a sklamaná touha po tom, co měla přinésti doba pozdější, revoluce,
slavná perioda války francouzské, vše to se svými následky jest oceněno.
Ale s těmi fakty konečně známými Meyer se nespokojuje; z dějinného
ovzduší národního a světového vniká do společenských kruhů, do rodin
a k jednotlivým lidem, a vedle epochálních dat historických uvádí do
společenského filistrovství, ukazuje, jak v tom či onom údobí strojil se
svět mužský i ženský i dětský, jaká byla móda, jak se zařizovaly po
koje, jak se vázaly knihy a*jak se stilisovala oznámení úmrtí. Jest dalek
toho, aby věci ty přeceňoval, ale má za povinnost, poukázati na ně tam,
kde bijí v oči. Také takové věci přispívají k charakteristice doby, a tak
rádi čteme na př. passus, kterým mimo jiné se charakterisuje doba let
šedesátých a sedmdesátých: »Die weibliche Kleidung brachte immer
noch mit Chignon und Krinoline wulstige mechanische Rundformen zu
stande, über deren Steifheit dann breite Hutbänder und unmotivierte
Volants, zackig und punktiert, eine gewisse krampfhafte Bewegung
breiteten. Allmälig rückt die Taille etwas höher und verbessert den
Gesammtaufbau ein wenig, der vorher in dem schrecklichen Knick beim
Übergang von der spitzen Taille in den Reifrock der weiblichen Er-
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scheinung etwas Grotesk-Sphinxartiges gegeben hatte; aber noch immer
hatte man kein Gefühl für die nothwendige Einheitlichkeit des Kostüms.
Den schlimmsten Beweis für die Geschmacklosigkeit der Damen bieten
aber die Kinderkleidchen: noch immer tragen die kleinen Mädchen vor
stehende weisse Höschen —, und die hübschen schottischen Mützen
werden zu Röcken getragen, die die Gesellschaftstoiletten der Mütter
tragikomisch parodieren.« Uvádím místo to také na doklad stkvélého
slohu moderního historika literárního.
Ale cena knihy spočívá v jiném: v tom, že R. Μ. Meyerovi vždy
a všude jde o jediné, o to, co člověku jest statkem největším: o osob
nost, o níž básník pronesl tak krásná slova: höchstes Glück der
Eraenkinder ist — die Persönlichkeit. Za tu cenu bychom všechno
dali. Osobnost básníkova a člověka vůbec jest to jediné, čím se nám
zapíše v srdce, anebo proč se od něho odvracíme, bez ohledu na epochu,
na periodu. Jsou to stkvělé stati, které tu Meyer podává, duchaplné,
hluboké. Do každé individuality, a byť byla sebe problematičtější, hledí
vniknouti a nám dává do ní nahlednouti. Básník, filosof, historik, učenec,
státník, vše předstupuje před nás se svou osobností. Ovšem v leččems,
mnohém snad se neshodneme. Na takové problémy jako Heine, Richard
Wagner, Nietzsche patřiti možno s hledisk různějších nežli se zdá,
a řešení problému takového silné jest podmíněno osobností řešitele
samého. Nebudeme se nikdy dožadovat! mínění a soudu autoritativního,
apodiktického. V otázkách krásna a poesie bude tu u lidí dobré vůle
možná jen — výměna mínění. A zejména tam, kde máme činiti s in
dividualitou, která jest posud u vývoji, která není ještě ucelena — také
jedna z věcí, která literaturu doby současné stěžuje. Jeden výmluvný
doklad bych uvedl: Sudermanna. Nebylo hned tak básníka, který by
s takovou vítězoslávou se uvedl do literatury svým prvním dramatem,
jako Sudermann. A dnes? O jeho dramatech posledních sotva že se
zaznamená »ein achtungsvoller Erfolg«. Kde vězí příčina? Sudermann
prodělává novou fási své produkce básnické, fási, kterou zahájil dramatem
»Johannes«, jež svým biblickým motivem tak silně kontrastuje s dramaty
předcházejícími, v nichž šlo básníkovi o společenské milieu a traditionální pojmy společenské. Kdo tu může dnes již pronésti o básníkovi
slova rozhodná ? Ani tušiti zatím nemůžeme, k jakému konci dospěje;
vždyť již dramatem následujícím, »Die drei Reiherfedern« nás básník
staví před otázku novou. V takových případech nebudeme právě žádati
více, než — výměnu míi.ění.
Richard Μ. Meyer při tom stopuje produkci literární do největších
podrobností, ani parlamentární výmluvnost a stilistickou dokonalost recensí
nevyjímaje, a po svém významu oceněny jsou i moderní listy jako Pan,
Jugend, Simplicissimus. Při své důkladné podrobnosti měl arci z veliké
části volné pole a volnou ruku. I pro dobu starší, ale hlavně ovšem pro
dobu nejnovější není posud specialisujících prací literárních, které by se
obíraly tou neb onou stránkou spisovatelovou; není to hrubě ani možno.
č. č. H. ví.
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Je to namnoze pole posud nezorané — jeden z momentů, kterými se
dějiny literatury doby nové liší od déjin literatury doby starší. Autor
v četných případech nemusil přihlížet! k pracím a studiím literárněhistorickým, kde jich není, nemusil kontrolovat!, odkazovat!, citovati. To
také snad sepsání díla urychlilo. Nelze tedy jinak, nežli že v díle jest
trochu nepoměru. Leccos podáno příliš stručně, básníci jako Dahn, Ebers,
Eckstein, Stern a jiní zasluhovali místa více; z toho, co o nich píše
Meyer, dovídáme se málo. A z druhé strany nesdíleli bychom na př.
tak silného uznání, jakým Meyer daří hlavu Vídeňské moderny, Her
manna Bahra; dle našeho skromného úsudku jest to člověk více koketní
než duchaplný. Ale — »das ist ein weites Feld« — říká starý pán
ve Fontanově románu >Efíi Briest«; zaběhli bychom příliš daleko.
Raději ještě jedno chci uvésti, co dílu Meyerovu dodává ceny: jest
v něm také kus jeho osobnosti. To jest moment nad míru význačný,
a vysoce si ho vážíme. To není kniha objednaná, to je dílo procítěné.
Meyer praví sám: »Hätte ich nicht mitfühlende Freude an dem Ringen
gerade der Gegenwart — ich hätte dies Buch wohl ungeschrieben ge
lassen . . . Ich wenigstens habe nicht, wie vielleicht der oder jener
litterarische Kritiker, das Gefühl, hoch über der Arbeit des Tages zu
stehen — ich fühle mich mitten inne im Gedränge.« V tom vědomí
podjal se Meyer díla a snad opravdu jen s tím vědomím se ho podjati
mohl; pro to vědomí také rádi mu odpustíme, kde jest až příliš sub
jektivní. A nevěděl bych hned jiného, jenž by se díla takového vůbec
podjati mohl. Richard Μ Meyer imponuje; svou úžasnou činností, svým
ohromným věděním. Meyer karakterisuje poslední dvě desítiletí století
jakožto dobu nervosní a dobu koncentrace. Vším právem. A Meyer jest
této doby moderní vynikajícím representantem: také on horečnou,
nervosní činnost svou dovede koncentrovat! — odtud ta úžasná jeho
plodnost Richard Μ. Meyer je vzácným zjevem vědce fin de sifecle. Na
něm také se dokumentuje, že střediskem německého světa literárního
jest Berlín; jen v ovzduší literárních kruhů Berlínských — kniha je
významně připsána Erichu Schmidtovi a O. Pniowerovi — mohlo dílo
takové vzniknout!, a jen v ovzduší Berlínském, k němuž přes svoje nové
působiště tíhne stále ještě také Paul Schlenther, může se uplatnit! takový
zjev literární jako Richard Μ. Meyer.
Jan Krejčí.

G. Steinhausen, Der Kaufmann in der deutschen Vergangenheit.
Lipsko, 1899. Velká 8°, str. 131.
Kniha Steinhausenova, líčící stav a vývoj německého kupectva
v minulosti, je druhým svazkem rozsáhle projektované sbírky »Mono
graphien zur deutschen Kulturgeschichte«, jejímž redaktorem je Stein
hausen sám a již počala r. 1899 vydávati firma Diederichsova v Lipsku.
Firma tato opatřila si na 5000 reprodukcí starých německých drevo
rytín a mědirytin, uživší k tomu bohatého materiálu z veřejných i sou
kromých sbírek, museí, knihoven a archivů německých (z českých
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sbírek nenajdeme v svazku, o němž je řeč, žádné rytiny; je tu však
jedna práce Hollarova) a podnětem a základem celého podniku je patrně
snaha sebraný materiál rytin soustavně vydatí. K tomu cíli byla sbírka
rozdělena dle jednotlivých oborů lidského zaměstnání nebo dle dob
a celků obyčejových, takže v prvním oddělení »Stände, Berufe und
Volksgruppen< mají býti svazky věnované vojáku (vyšlo jako č. 1; text
je od G. Liebeho), kupci, sedláku, lékaři,1) knihkupci a knihtiskaři, učiteli,
učenci, umělci, židům, honbě a rybářství atd, v druhém »Sitten- und
Zeitbilder« pak má se dostati po svazku dějinám manželství i života
rodinného, života při dvoře, krojů a mody, hudby a tance, pověry,
mravnosti, obyčejů pijáckých atd. a i zvlášť doby reformační, rokokové
a dějinám měst a divadla německého. Svazek věnovaný kupci a kupectví
obsahuje rytin neméně než 150 a dojem této starobylé illustrační vý
zdoby, skoro vesměs v bezvadných reprodukcích, leptaných v cink (žádná
autotypie) je zvýšen papírem a tiskem, jež jsou napodobeny tiskům
st. 16.
Dle toho by část illustrační a zevní úprava vůbec byly při pod
niku firmy Diederichsovy věcí hlavní. Není asi pochybnosti, že při
některých svazcích vskutku jen reprodukovaný materiál rytin bude míti
cenu, že text bude věcí zcela podřízenou. Při tomto svazku, kde část
slovná pochází z péra kulturního historika v plném slova toho smyslu,
jest tomu ovšem jinak. Steinhausen podává nám v populárním, s mate
riálem obrazovým jen volně a zdaleka souvisícím výkladu přece dějiny
německého kupectva, k nimž může s prospěchem sáhnouti i historik,
hledající stručného a dobrého poučení. Kulturní dějiny německého kupce
jsou v podstatě dějinami německého měšťanstva a tím řadí se kniha
Steinhausenova k rostoucí literatuře městské kultury německé v minu
losti, kultury, která má i pro českého historika vynikající důležitost.
Steinhausen v své práci zmiňuje se sice o kupectví a kupcích v městech
německých v obvodu kolonisačním na východě jen mimochodem (o če
ských městech ani slovem), ale totožnost vývoje a poměrů v městech
německých zejména v poměrech obchodních způsobuje, že líčí nepřímo
i kulturní dějiny kupectví a dějiny obchodu v zemích našich. Pro obchod
východoevropský, t. j. slovanský najdeme tu i přímé zprávy, zejména
v době starší, v 9.—10. st., kdy kupec slovanský, jak Steinhausen vy
kládá, vynikal nad německého, kdy ještě Byzancí vedlo spojení mezi
obchodem levantským a mezi severem a severozápadem Evropy.
y p.

*) Vyšlo právě pod titulem »Der Arzt und die Heilkunst in der deutschen
Vergangangenheit«. Autorem je Herrmann Peters.
11*
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Věstník České Akademie, VIII. (1899) a IX. č. 1-2. V čísle 8. VIII. ročníku
najdeme nové Pabirky z rukopisů Klementinskjch^ které podává Jos. Truhlář.
Otištěny tu nekrologické zápisky Břevnovské z konce 12. a z počátku
13. století, a vlastnoruční zápis, biskupa Litomyšlského Matěje o jeho vy
svěcení (1441). — Další paběrky najdeme v 2. čísle letošního ročníku. A sice
o zápisníku kanovníka Platýze z let 1619—1624, o urbáři kostela Jistebnického z doby předhusitské (otištěn) a obrazu Wiclefově v miniatuře z 15. stol.
— V 1. čísle nového ročníku (1900) pojednal Jos. Truhlář o »novém kata
logu, důležitosti a pramenech rukopisné sbírky Klementinské«. Truhlář zde
vykládá pravidla, kterými se při zakládání nového katalogu řídí, při čemž
vytčeno, až kam úloha katalogisátorova sáhá. Jsou to pravidla, která by
dobře posloužila i jiným, kdybychom se konečně i jinde takové práce dočkali.
Dále tu máme vypsáno, odkud se rukopisy universitní knihovny do ní do
staly: až na nepatrné přírůstky pozdější, z klášterů; jsou to většinou také
rukopisy původu domácího, a to zase hlavně z 15. století. Nejvíce přišlo
z knihovny jesuitské po zrušení řádu (1773), do které byly vplynuly staré
knihovny kollejí universitních; odtud se vzaly zejména četné výklady Školské.
Ale jesuitská bibliotheka měla také mnoho vzácných rukopisů starých,
z nichž se některé tu vypočítávají; často známe i jména někdejších majitelův,
— tak náležel kodex obsahující výklad evangelií Jana Zlatoústého kdysi Rokycanovi, — jakož často poznáme i »fata libelli«. Po jesuitské (pokud souditi lze
z toho, co dosud prohlédnuto, a to je asi polovice latinských rukopisů) nej
více poskytly knihovny kláštera Třeboňského a Borovanského, ne sice přímo,
nýbrž hlavně prostřednictvím knihovny Rožmberské. Z těch kusů, které
přišly z kláštera Třeboňského přímo, zasluhují zvláštní zmínky Statuta
Arnesti, jakožto bývalý majetek sv. Jana Nepomuckého. >Tak totiž pozna
menali mniši Třeboňští, důvěřujíce pravosti zápisu uvnitř svrchní desky:
Johannes de Nepomuk«. Zápis ten však není než pia fraus, pocházeje někdy
z konce 17. neb z počátku 18. století. Vedle obou klášterů již uvedených
(Rožmberských) nejvíce přispěl Svato-Korunský. — V prvním a v 2. čísle
otištěna zpráva R. Dvořáka o mezinárodním sjezdu orientalistů v Římě 1899,
v č. 2. zpráva K. Chytila o výstavě Cranacha v Drážďanech 1899 <je to po
jednání o Cranachovi). — Mezi pracemi Akademii k uveřejnění podanými
jsou: Fr. Marešem předložená Česká rhetorika Prokopa, písaře Nov. města
Pražského 1467—8, a V. Novotným k tisku upravená Inquisitio domorum
hospitalis S. Johannis Hier, per Pragensem archidioecesim facta 1373; dále
čteme, že korrespondenci Vinařického nabídl Václ. Ot Slavík. Do Rozprav
přijat k vytištění spis Alf. Žáka o začátcích Praemonstrátů v Čechách a na
Moravě, dále má se vydati 6. díl Librorum erectionum (vyd. Nováček). V č. 2.
(1900) čteme, že třída první se usnesla odporučit! ministerstvu žádost archiv.
Fr. Dvorského za státní subvenci k vydání korrespondence Karla z Žerotína.

Časopis Společnosti Přátel Starožitností Českých, ročník VIL (1899).
Z obsahu vyjímáme: 7- Barviř, O poloze Ptolemaiova Askiburgia. (Vykládá
Askiburgion, považované obyčejně za Krkonoše, na Katzengebirge, (Katzbašské hory). Důvodem je mu podoba jména a pak číselně stanovená poloha
Askiburgia.) — IV Šimák. Turnov do válek husitských. (Práce založená na
velmi rozsáhlých a podrobných studiích o dějinách celého horního Pojizeří;
nejen dějiny Turnova — zejména rozrod Markvarticů, dělení v jednotlivých
liniích jejich, vznik territorií statkových jeví se tu namnoze v novém světle. Dosud
jsou to vnější dějiny Turnova, vnitřní budou následovat!. Nesouhlasil bych
jen s předpokladem, že Turnov, jenž založen byl v době kolonisace německé
od pánů z Lemberka v pol. 13. st. a osazen NŽmci, stojí na místě starší vsi
Turnova. Šimák doplňuje také studentskou mou práci z r. 1889 o rozrodu
Valdštejnů v »Jizeranu« i rozrod Sedláčkův v Hradech opravami.) — Jos.
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Salaba. K dějinám poddanství 17. a 18. st. v Čechách. (Otiskuje několik
instrukcí z panství Švarcenberských z 18. st., zajímavých pro policejní a sociální
působnost vrchností. Před tím populární skizza o poddanství.) — Pavel Papáček.
Jedenáctý archaeologický sjezd v Kyjevě. (Zajímavý referát.) Jar. Demel napsal
obšírnější nekrolog o Ant. F. Rybičkovi Skutečském (přehled jeho prací),
J. Pekař o J. Emlerovi.
7· P·
Obzor literární a umělecký. I. č. 12—14. — Články: Jar. Kamt>er.
Emanuel Bozděch; Jaroslav Vilek. Prvni česká revue (Jsou to Staré Noviny,
které vycházely 1785—1786 v Báňské Bystřici ve spisovném jazyku českém —
další doklad, jak mnoho českého vycházelo v Uhrách na konci 18. a v první
části 19. století. Co do směru Noviny slouží směru osvícenskému doby Jose
fínské). — Z úvah a referátů: Fr. A. Šubert. Klicpera dramatik (ref. L. Čech);
Jindř. Dvořák. Moravské sněmování 1848—9 (ref. Zd. V. Tobolka; pilná
snůška materiálu, který však byl již dříve vydán jinde); G. Friedrich. Učebná
kniha palaeografie latinské (V. J. Nováček, pochvalně); Vád. Sládek. Dějiny
řecké literatury (V. Viravský). — Z kratších referátů v Oznamovateli: Fr.
Teplý. Paměti starožitného města Miličína a jeho okolí (V. J. Nováček).

Listy Filologické. XXVI. 1899. — Články: Jos. Král. Apella. Ve Spartě
byly dvě apelly, užší a širší. K první měli přístup jen staroobČané, druhá
byla hromadou veškerého občanstva Spartského. Zřízení to pochází z poč.
IV. stol. př. Kr.; účelem jeho bylo zabrániti, aby staroobčané nebyli majorisováni od novoobčanů (vsoía^tóífLff). Užší hromadě byly leckteré věci úplně vy
hrazeny, a ve všech důležitějších věcech náleželo jí potvrzování nálezů hro
mady širší. — Frant. Groh. Kdy se narodil Demothenes? Opravou Dem. Meid.
§ 154 dochází Groh k výsledku, že se Demothenes narodil r. 385/4, — Fr.
Krsek. Ptactvo v příslovích a pořekadlech řeckých. — 7. Máchal. Ohlasy písní
ruských. Příspěvek k dějinám provenience RK. Srv. Č. Č. H. V. str. 131. —
V Lacina. Budišínský rukopis štítného Řečí besedních. V poslední kapitole
pojednává o kulturně a literárně historickém významu díla. Pro historii
kulturní však Řeči bes. nemají toho významu jako jiné sborníky Štítného, za to
je jich význam literárně historický tím větší, poučují nás na př., jaké byly Štítného
názory filosofické; mínění Čuprovu a Dastichovu, že Štítný hledal krásu v po
měrech formy, Lacina odporuje. Pojednání zde podává celý světový názor
Štítného, který ovšem není původní, jen jemu vlastní. Štítný nechtěl ostatek
založiti nějakou novou filosofii, nýbrž pouČiti ty své krajany, kterým bylo vysoké
učení uzavřeno, o tom, co v té době bylo majetkem lidí školsky vzdělaných.
Dále chtěl »náboženství svých krajanu dáti hlubší základ« a učiniti je vůbec
lepšími. To souvisí s mystickou stránkou jeho spisů. Podobně také jinde
mystická literatura byla pěstována jazykem národním. Ale Štítný chtěl gopularisovat i vědu. V tom se potkával s odporem se strany školy, mistrův.
Že spisy Štítného upadly záhy v zapomenutí, vysvětluje L. hlavně tím, že
se jich jazyk záhy stal těžko srozumitelným. Práce Lacinova patří k nejlepšímu,
co dosud o Štítném bylo napsáno. — Emil Smetánka. Kdy byla skládána
česká Alexandreis? Pravdě nejpodobněji mezi l. 1278—1297. Otázka ta se
probírá velmi podrobně. Nejprve se připomínají rozličná mínění o věci od
Dobrovského začínaje až do čl. Havlíkova v ČČM. 1896, který, vycházeje od
shody s jinými veršovanými skládáními staročeskými a pokládaje tyto shody
v Alx. za reminiscence na tyto starší skladby, soudí proti vétšině předchůdců,
kladoucích Alx. do 13. století, že Alx. vznikla až po r. 1306. Sm. probírá
všecky tyto shody a přichází k závěrku, že z nich vlivu na skladatele Alex,
dokázati nelze. Mnohé ze shod shodami ani nejsou, jiné jsou nahodilé. Určitěji
pro léta 1278—1297 rozhoduje se Sm., přihlížeje k tomu, že se v Alx. naráží
na dobu slavnější jako minulou, po jejímž návratu básník touží. To se hodí
k době po pádu Přemysla Otakara a než ještě nastala slavná doba Václava II. —
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Frant. Groht Vitruvius a divadla maloasijská. Vitruvius ve svém popisu di
vadla řeckého nemél na mysli divadel maloasijských, jak se domnívá Dörpfeld.
Dokonce pak nebylo mu divadlo Pompejovo v Římě typem divadla malo
asijského. — L. Niederlt' Domnělí Slované na sloupu Μ. Aurelia v Římě.
Vyvrácení domněnky Petersenovy, že mezi porobenými barbary, na sloupě
onom zpodobenými, jsou prý též Slované, a sice Čechové. Jsou to vlastně
Sarmaté. — Jos. Krdl> Homerský text. Naše vulgáta Homérova textu po
chází od básníků samých, kteří skládali písně nářečím umrlým, mrtvým. —
Lad. Dolanský, Hanka fecit. Srv. Č. Č. H. VI. str. 83. — Úvahy: Thucydidis
Historiae 1. ed Hudcx Pro vědecké účely nezbytné (Fr. Groh). — Jar. Vlček,
Dějiny české literatury, I. 1.: Obsah podává a na záslužnost díla upozorňuje
K. Novák. — R. v Scala, Die Staatsverträge des Alterthums I.: Poskytuje
rychlého a spolehlivého poučení. — Tim. Hrubým Prameny dějin řeckých v če
ských překladech: Ref. Ot. Vaňorný ukazuje, Že přízvučné překlady Tim.
Hrubého jsou špatné. V poznámce pochybuje redaktor J. Král, že by spis
prospěl školám našim — Korrespondence Jana Amose Komenského, vyd.
J. Kvačala: Chváleno od E. Smetánky. — J. Hampel, Was lehrt Aischylos'
Orestie für die Theaterfrageř: Autor šťastně dokázal, že choř v divadle
řeckém vystupoval na zvláštním, od orchestry odděleném místě (Fr. Groh). —
W. Larfeld, Handbuch der griechischen Epigraphik II. 1.: Pracná a cenná
regesta ke Corpus inscr. Atticarum učinila teprve všeobecně přístupným bo
hatství, kteréž v něm jest uloženo (Frant. Groh\ — G. Friedrich, Učebná
kniha palaeografie latinské: Pochvalný referát Jos. Truhláře. — V. Kubelka,
Římské reálie: Na četné nedostatky upozorňuje Jos. Král. — Fr. Bačkovský,
Přehled dějin písemnictví českého z let 1848—1898: Odsouzeno od Jar. Vlčka. —
5Z Waszynski, De servis Atheniensium publicis: Podává leckteré výsledky
nové (Fr. Groh). — H S. Sedlmayer, Platos Vertheidigungsrede des Sokrates:
Mylná jest domněnka Sedlmayerova, Že v Platonově Apologii máme řeč, kterou
Sokrates přednesl r. 399 na soudě (Frant. Groh). — Tacitus, Dialogus, erkl.
v. John: Ref. J. Brant upozorňuje na leckteré věci, kterými by byl mohl John
authentičnost Dialogu ještě více dotvrditi. — F. Petračič, Historija grčke lite
ratuře I., II.: Doporučuje Ot Kádner. - V. Sládek, Dějiny řecké literatury
doby klassické (srv. Č. Č. H. V. str. 132.): »Znám málo dějin antických lite
ratur, které by s takovou vřelostí a srdečností a při tom přece s náležitou
objektivností, bez okrašlování a zakrývání skutečných vad, takovým obratným,
někdy i vzletným, vždy však věci přiměřeným slohem vykládaly o literárních
památkách starověkých, jako to činí dílo Sládkovo.« (Jos. Král). — Xenophontis De re publica Atheniensium qui inseribitur libellus, rec. E. Kalinka.
Pěkné kritické vydání s úvodem (Fr Groh). — Hlídka programu*. Fr. Doub
rava, Konstantin Veliký (přípravná doba): Práce není založena na pramenech
(E. Peroutka). — Jar. Charváty Dějiny římské za císaře Valenta. Vážná studie,
svědčící o dobré škole. Hojné doklady samostatného uvažování (E. Peroutka). —
Aug. Sedláček, Ondřej z Dubé na Zlomcích; týž: Sedm studentských psa
níček z 17. stol.: Práce záslužná (Em. Smetánka). — Fr. Nekola, Příspěvek
k místopisu král, města Klatov a nejbližšího okolí 1627—1727. Chváleno od
E. Smetánky. — Em. Peroutka, O výkopech delfských. Vřele doporučuje
Fr. Groh. — J. Vařeka, Na ostrově Délu. Pěkně psaný přehled dějin ostrova
Délu (E. Peroutka). — Drobné zprávy. Stručné upozornění na nejnovější
publikace (m. j. Dittenberger, Sylloge inscr. Graec. I. 2. vyd., Christ, Griech.
Litteratur, 3. vyd,; Schanz, Röm. Litt., 2. vyd.; Burckhardt, Griech. Kultur
geschichte ; A. Mommsen, Feste der Stadt Athen ini Alterthum; Blass, attische
Beredsamkeit 2. vyd.; Zeitschrift für alte Geschichte; Haigh, The attic Theatre,
2. vyd.; Helbig, Führer durch die öffentl. Sammlungen klass. Altertümer in
Rom, 2. vyd.; Kenyon, Palaeography of Greek papyri; Croiset, Histoire de
la litterature greque, V.·; XIII. svazek Corpus inscr. Latinarum; Niese, Gesch.
d. griech. u. maked. Staaten; Pais, Storia di Roma I. 2.; Inscr. Graecae in-
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sularum II.; Perrot et Chipiez, Histoire de ľart, VIL; Pauly, Realencyclopaedie III.; Pausanias ed. Hitzig et Blümner; Rob. Smith, Die Religion der
Semiten) a na nové nálezy (v divadle eretrijském objeveny rýhy pro ekkyklema,
v Delfech pochvalný dekret na počest Aristotela a Kallisthena za to, že se
stavili seznam Pythioniků, výkopy na fóru Římském).
Věstník slovanských starožitností, sv. III. 1899 obsahuje opět veliký
počet referátů a zpráv bibliografických o literatuře slovanské archaeologie.
Vytýkáme zejména Niederlův referát o druhém a vlastně i prvním dílu E.
Boguslawského Historie Stowian Kdruhý díl je lepší než prvý, je to však přece
práce dileltantská, jejíž celek a základ N. odmítá; v jednotlivostech, zejména
pak v přehledu literatury na konci práce podaném lze Boguslawského užiti
s prospěchem), téhož referenta obsah a v dodatcích posudek nové práce
K^trzyňského O Slowianech etc. (srv. ČČH., V. str. 3b9), téhož stručný posudek
Dvořákových Dějin Moravy Z (pochvala s některými výtkami; referentu jde
však jen o dobu stěhování národů). Hlavní interess budí tři referáty o Kadlcově
Rodinném nedilu* str. 20.—38. Prvý, napsaný německy Vlád. Lovcem* je v zá
sadě odmítavý, pokouší se kus za kusem ukázati, že staré srbské dokumenty
právní, v nichž Kadlec nalezl všude přímá nebo nepřímá svědectví o exi
stenci zádruhy, o zádruze nevědí ničeho Referent zejména ostře obrací se
proti jakémukoliv kommunismu agrárnímu u starých Slovanů a dovolává se
konečně proti Kadlcovi práce Peiskrovy »Slovo o zádruze« (srv. ČČH., V.
str. 192). Následuje referát velmi pochvalný a s obsahem knihy Kadlcovy
instruktivně seznamující z péra prof. O. Balzera\ stanovisko Balzerovo známo
je ostatně čtenářům ČČH. z výtahu jeho práce v Kwartalniku historycznem
1899 (srv. ČČH., V. str. 383). Třetí kritika (srbsky psaná) je od známého
právního historika černohorského, V. Bogíšíče* jemuž byl Kadlec svou knihu
věnoval. Bogišič zahajuje i končí obšírnou úvahu svou, jež přináší dodatky
a poznámky o stopách zádruhy především u Slovinců a doplňuje tu a tam
mezery v literatuře otázky, pochvalou práci Kadlcově. V hlavní věci souhlasí
s Kadlcem; ku konci vytýká řadu věcí, v nichž by souhlasili nemohl. Jsou
to otázky týkající se více zádruhy dnešní, její historie novodobé, než původu
zádruhy; z vývodů BogišiČových patrna skepse, lze-li podstatu zádruhy z pra
menů psaných vůbec dokonale poznati. K těmto třem referátům druží se
čtvrtý, Lovcův o Peiskrově Slovu o zádruze (pouze obsah; Levec ovšem
s Peiskrem souhlasí). V dodatcích připomínáme ještě referát dra. Μ. Korduby
o Μ. Hrušovského Istorija Ukraini-Rusi* I. (srv. ČČH., V. str. 392), referát
pochvalný, jenž seznamuje zároveň obšírně s rozdělením a obsahem knihy,
a referát Br. Grabowského o knize A. Černého* Mythiske bytosče lužiskich
Serbow. Ve zvláštní příloze následuje na 42 str. studie K. Buchtely o Pičových
Starožitnostech země České* I. 1.* resultáty velké práce Píčovy krok za krokem
potírající (vyšlo také ve zvi. otisku pod titulem Vorgeschichte Böhmens I.
Nordböhmen bis zur Zeit um Christi Geburt. Str. 1 — 42). Postavíme proti sobě
pouze resultáty obou, jak vytýká rozdíly a obojí stanovisko Buchtela sám.
Píč dospěl k těmto závěrům: Národ, který v severních Čechách první
dědiny zakládal, přišel sem, vytlačen byv z Durynska, s posledními zbytky
kultury kamenné doby durynské, přišel i s prvými příznaky doby bronzové.
Tento lid, jejž nazval PíČ podle ritu pohřebního pokolením skrčených koster*
vyvíjel se jednak pod vlivem kultury italsko-švýcarských zemí, jednak pro
kázal značnou kulturní svéráznost a uchoval ji po celou dobu hrobů rázu
Únětického. Podlehnuvši potom nájezdu gallských bojovníků, zachovalo po
kolení skrčených koster i za jejich panství národní samobytnost, ale původní
svéráznost ustoupila úplně novým kulturním proudům, až konečně po odcnodu gallských bojovníků, totiž na rozhraní našeho letopočtu, zaplaveno
a zároveň rituelně a tudíž i národnostně pohlceno bylo pokolením žárových
čili popelnicových hrobů. Proti tomu dospěl K. Buchtela k následujícím vlastním
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výsledkům: Praobyvatelé naší vlasti žili s počátku v stadiu čisté kultury ka
menné (neolithické), která jenom pozvolna a místy ustoupila následkem mocně
působících vlivů obchodních kultuře přechodní a později na některých centrech
obchodních a ve středních Čechách i kultuře Únětické (první kult, bronzové).
Změny ethnologické do doby Únět. konstatovat! nelze; utvoření menších
kolonií cizích obchodníků, zvláště v době přechodní, není však vyloučeno.
Mnohem později, rozhodně však již několik století př. Kr., přibyl do sev.
Čech jak od severu, tak od východu národ nový, jenž přinesl s sebou kulturu
lužickou, své mrtvé spiloval a jejich popel do popelnic ukládal. Následkem
dalšího vnikání živlů sourodých, z Části snad i spontánním vývojem, povstala
pak u nás kultura slezská. Působila-li již kultura lužická svými vlivy zřejmě
na kulturu starší, zatlačila kultura slezská netoliko ostatní kultury pozvolna
a úplně, nýbrž i sám nový národ, jenž byl repraesentantem této kultury, po
severních Čechách vítězně se rozšířil a zbytky starých obyvatelů úplně ab
sorboval. — System Buchtelův liší se tudíž od systému dra. Píče v následu
jících hlavních bodech: Podle Buchtelova soudu byly sev. Čechy obydleny již
v periodě neolithické. Před dobou Únětickou pak, kterou dr. Píč vedle od
umírající staré kultury durynské prohlásil za nejstarší českou kulturu, vsunuje
Buchtela ještě naši svéráznou a mohutnou kulturu přechodní. Teprve tuto
periodu přechodní vystřídala kultura Únětická, která však nepodlehla vlivům
kultury gallských bojovníku (Bojů). jak dr. BiČ tvrdil nýbrž kultuře národa polí
popelnicových, jel vnikla do Čech jii několik století př. Kr. a nikterak teprve
na rozhraní našeho letopočtu. Existenci Bojů v sev. Čechách se stanoviska
archaeologického Buchtela zatím zjistiti nemůže.
Alétheia, lí. sel. 11—12 a III. sel. 1—12 (leden 1899—únor 1900).
Také v celém třetím ročníku >Alétheie< pokračuje registrovaná námi již práce
(srv. ČČH, V, str. 58) Frantilka Vacka. > Vývoj society a práva slovanského
v Čechách*, práce, jež pokračuje již z prvého ročníku a ještě daleko ukon
čena není. Dvě kapitoly, ač ne cele, vyplňují 14 sešitů Alétheie, jež máme
před sebou: oddíl o cizincích, obchodnicích a hostech, jenž počal se již na str.
381 druhého ročníku Alétheie a končí se na str. 205 třetího ročníku a oddíl
b duchovenstvu, jenž vyplňuje ostatek tohoto ročníku a bude dále veden
v ročníku čtvrtém. O práci vůbec třeba opakovati, že pomíjejíc v zásadě
veškeru literaturu dosavadní <ač nechci říci, že by to bylo předností její) za
ložena je pouze a přímo na zprávách pramenů, jež jsou pilně a cele uváděny.
Zpracování tohoto materiálu jest samostatné a překvapuje často novými
výklady a názory. Mnoho nového přináší zejména oddíl o duchovenstvu. Po- čátek pokrač ivání našeho šíří se v dějiny české v době franské od Sama až
do poč. 9. st. a na str 490 přechází v podrobný popis Pražského tržiště
v podhradí, jeho topografie (tu nelze nikterak souhlasit! s výkladem o poloze
»nového hradu«, Neuenburg, někde na dnešním Františku na Starém Městě;
^suburbium Niuunburg* dlužno jistě rozuměti podhradí pod Novým Hradem),
obyvatel, újezdů, Týna, jeho obratu obchodního a iurisdikce. Na to (v roč. III.)
obírá se Vacek právním postavením cizích kupců v Čechách, sleduje cesty
obchodníků ze střední Evropy do Čech a význam obchodnictva pro vývoj
Prahy: osazování se cizinců obchodníků v podhradích, hradů českých, původ
a autonomii německé obce v podhradí pražském, Romany a židy a historii
jejich v Praze a (krátce; nenáhlé ustavení obce Starého Města Pražského.
Dále je vylíčení organisace a seznam pomezních stráží českých, povinností
hraničné stráže, platů za kondukt kupců, sazby mýtní a celní, obchodu lab
ského, stanic obchodních uvnitř země (vyčítají se trhová místa, sleduje vývoj
svobodného živnostnictva v nich; tu (str. 126) nový výklad o prvých trhových
místech v Čechách s-nižší autonomií — ius civile — po vzoru německém:
Kladrubech a Hroznětíně a.při *om leccos o vzniku měst v Čechách vůbec),
obchodních nařízení, zprávy o zboží dováženém a vyváženém, o rozdílu mezi
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obchodními cestami a popis jejich na str. 160—167. Kapitola končí výkladem
o cizincích neobchodnících v Čechách: kněžnách a dvořanech jejich, o cizích
technicích, o cizích jménech osobních v Čechách v starší dobé a nejstarší
kolonisaci. Kapitola šestá * Duchovenstvo* počíná se výkladem o dvorských
kaplanech. Vacek sbírá zprávy o nich z doby nejstarší (překvapuje tu, že
z legend starších i novějších čerpá bez rozdílu jako z pramenů rovnocenných),
rozeznávaje kaplany ve smyslu užším (v domě knížecím) a širším (všechny
kleriky na patronátě knížecím) a dále obíraje se obšírně kaplany, již stali se
biskupy a povinnostmi kaplanů. Odtud přechází k farskému duchovenstvu —
od 2. pol. 12. st ujalo se pro »kaplany« venkovské jméno »kněží — plebánů«
— k zakládání a dotování kostelu, zřizování kněze ke kostelu, vzniku úřadu
krajských arcikněží, povinnostem arcikněží, postavení venkovských kněží (zá
vislost na patronech, klerogamie, kněží námezdní, neustálenost farních territorií)
a k reformačnímu úsilí kurie (str. 2Ó6 —274). Od pol. 12. st. nastává změna
— na místo arcikněze vstupuje název arcijáhna (Vacek ve výkladu ne zcela
srozumitelném spojuje to se zavedením venkovských děkanů v téže době).
Následuje podrobné vylíčení vzniku a organisace kapituly pražské, počtu ka
novníků, nadání jich, vlivu na volbu biskupa, o hodnostářích kapituly, pak
podobné vypsání ostatních kapitol v Čechách, u sv. Jiří, v Boleslavi, Lito
měřicích, na Vyšehradě, Mělníce a v Sadské. Po zmínce o ženatých kněžích
v kapitolách přechází Vacek (str. 364) k řeholním řádům, předem ke klášte
rům benediktinským, zejména obšírně mluvě o založení a nejst. historii klášterů
v Břevnově a sv. Prokopa na Sázavě. Výpisem benedikt. klášterů končí se
dosud vyšlá část práce. — Z ostatního obsahu »Alétheie« stačí upozorniti na
recensi o Toužimského Dějinách r. 1848 z péra sv. p Helferta, bránící L.
Thuna a Windischgraetze, a na český překlad pověstného okružního (nikoliv
pastýřského) listu biskupa Haye z 20. list. 1781 s poznámkami proti Činnosti
Hayově (napsal V. R.).
P.
Světozor, ročník 33, seš. 27—52. — Zikm. Winter, Literní domy. Studie
o školních věcech 16. a 17. věku (o budovách Škol městských v té době,
jaké byly (často velmi chatrné), jak často byly přestavovány, o jich zevnější
i vnitřní úpravě a výpravě). — Jar. Hrubý, Aleks. Serg. PuŠkin. — Eug.
Muška, Vlašský dvůr v Kutné Hoře. — Jar. Kamper, Freska Václ. Vavř.
Reinera ve chrámě svatojilském v Praze. — AI. Hnilička, Václ. Jan Tomášek. —
C. Zibrt, K třístému výročí smrti Daniela Adama z Veleslavína. — Z cesty
Karla IV. do Francie r. 1377-8 (s vyobrazeními podle miniatur Jana Fouqueta . —
Podobizny a životopisy. AI. Šrom, Jan Antoš, Zmaj Jovan Jovanovič, arcib.
Schönborn, Frant. Kohout, Karolina Světlá, Jul. Mařák, Frant. Řehoř, Karel
Zahradník, Vojt. Velflík. — Světozor tímto ročníkem zanikl.
Zlatá Praha, ročník 16, č. 31—42. — Podobizny a životopisy: Jan Antoš,
arcibiskup Schönborn, Vojt. Mayerhofer, Frant. Kohout, Karolina Světlá, Julius
Mařák, Frant. Řehoř, Fr. Chopin.
Sborník Velehradský VI. sv. 2. — Z obsahu vyjímáme: Jan Vychodil,
Zkáza posv. Velehradu (V úvodě, ač se tam cituje Brandl, cituje se též do
slovně Monseanum, tedy uznané falsum, ale ne přímo z CDM, nýbrž — z Palackého; práce sami jedná podle ruk. pramenů o zrušení kláštera za Josefa II.;
podrobné doklady a příklady, jak barbarsky i tu si počínáno při rozprodávání
předmětů ceny umělecké). — A. Rejzek, Sv. Josafat, arcibiskup Polocký,
apoštol a mučenník za sv. unii. — Jan Vychodil, Josef Malý, opat Velehradský
1724—1748.

Slovenské Pohľady. Ročník XIX. 1899. — Z rozprav a článků zazna
menáváme: Pavel Křižko, Domov slovanskej cirkevnej reči a maďarské
zaujatie vlasti. (Dokončení z minulého ročníku. Autor rozebírá z Volfova
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maďarského spisu, vydaného r. 1896 s týmž nadpisem, jaký má Článek, oddíl
8.—80. a vyvrací jeho vývody založené na místních jmenech ve slovenských
stolicích, jakoby se tam byli Slováci přistěhovali až dosti pozdě po ma
ďarském opanování země. Na konec prohlašuje jako výsledek celé práce Slo
vensko za pravlast lidu slovenského a odbývá právem dílo Volfovo jako
šovinistické.) — Týi. Kremnické školstvo. Príspevky k déjinám osvety na
Slovensku, (Pokračování delší práce uveřejňované v »Domu a škole«, časo
pisu nyní již zaniklém, v ročnících 1894—1897. Ze zajímavé práce, zbudované
téměř výhradně na materiálu z Kremnického archivu, podává autor část
jednající podrobně·—snad až příliš podrobně, zvláště v citátech — o vnějších
i vnitřních dějinách latinské školy Kremnické v letech 1644—1665 za rektorátu
m. Roksányiho. Zejména probírá také Školský řád na téže škole r. 1644. za
vedený.) — J. Kvačala* Komenský a Rousseau, dvaja horlivci v historii
výchovy. — Jozef ŠkulUty, Alexander S. PuŠkin. Na storočnú pamiatku jeho
narodenia. - Ostatní pozoruhodnější články obsahují příspěvky k dějinám
slovenského hnutí národního, zvláště v letech 1848—9. Jsou to: Vyšetrovanie
Slovenského ústavu na evanj. lyceume v Prešporku r. 1843. Z »Rozpomienok«
Jána Francisciho Rimavského. (Slovenský ústav byl literárně řečnický spolek,
středisko uvědomělé mládeže slovenské vedené Lud Štúrem. O jeho před
nášky ve spolku šlo hlavně ve vyšetřování, jehcž výsledek byl ten, že Štúrovi
byly zakázány přednášky, a že Štúr byl zbaven náměstnictví professora
Palkoviče při lyceu.) — Obrazy zo slovenského povstania. Na päťdesiatroční
rozpomienku. Prepracoval Svetozár Hurban Vajanský. (Podie Mikšíčkova článku
v moravském kalendáři »Koledě« z r. 1851 vypisuje se pôsobení Štúrove,
hlavné však Hurbanovo na Nitransku r. 1848 ) — Štefan Marko Daxner.
Vlastný životopis. (Vzpomínky jednoho z nejčinnějších slovenských národovců.
Studoval pod Štúrem v Prešpurku a účastnil se velmi činně národního ruchu
před slovenským povstáním, v něm i později jako státní úředník. Hlavně
on založil evanj. slovenské gymnasium ve Velké Revúci; končí r. 1867.) —
Osvedčenie Štefana Marka Daxnera. Podľa »Rozpomienok« Jána Fran
cisciho Rimavského. (Osvědčení podané r. 1848 v působivé proklamaci »Bratia
Slcvácia, jež byla u Daxnera naležena, začež mu hrozilo pronásledování od
okresního úřadu.) — Z dejov roku 1849. Pamiatka Jozefa Bellu. (Stručný
Životopis Liptovského vlastence Josefa Pravoslava Belly, uvězněného s jinými
r. 1849 na rozkaz Ant. Górgeye v Debrecíně. Vypravuje se o tom věznění,
a otiskují se veršem i prosou psané jeho zápisy v duchovním zpěvníku, jímž
se vězňové utěšovali.) — Příspěvek k životopisu Ľudevíta Štúra. Podává
Daniel Lačný. (Pobyt Štúrův v Modře od zrušení slovenské kathedry
v Prešpurku do revoluce a potom zase po ní až do smrti, tajná Štúrova
návštěva u knížete Michala Obrenoviče v Ivánce u Prešpurku a poslední léta
Štúrova.) - Z »Besed« zaznamenáváme: Z listov Ľudevíta Štúra Jozefovi
Fričovi (dva, z r. 1854 a 1855). — Jozef M. Hurban Josefovi FriČovi (r. 1848,
v čas slovenského povstání). — Jozef M. Hurban generálovi Zachovi (1877 .
Sborník museálnej slovenskej spoločnosti. Ročník III. a IV. — Z obsahu
uvádíme: Slovenské názvy obcí a miest. Podává Podtatranský (Abecedně
sestavený seznam). — Niektoré slovenské miestopisné názvy vo Spiši podľa
latinských listin z 13., 14., 15. a 16. stoletia uverejnených v diele »Supple
mentum Analectorum Terrae Scepusiensis P. 11 « Šdeľuje Št Mikik. (Jména
osad, vrchů, polí, potoků a j.) — Pravek Slovanov. Píše Fr. K. Sasinek.
(Pokračovanie z roČ. I. s v. 1., 3j Zemepisec Ravennatský. Míněna »Ravennatis
Anonymi cosmographia« ze 7. st. Sasinek je přesvědčen, že jeho Albis UnganizzAlbi Ungari =: Slováci.) — Archív. (Otiskuje se diplomaticky dvacet
rozličných listin, téměř všechny z archivu města Báňské Bystřice z 16. a 17. st.,
většinou českých, menšinou latinských. Větší zajímavosti nemají.) — Zpráva
o »Hradiskách«, predhistorickej velikej osade pri Žemanskom Podhradí v Třen-
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čiansku. Podáva Joz. Lud. Holuby. (S vyobrazeními.) — Ročnik IV. 1899. —
Drievna mestská administrácia v Kremnici a v iných slobodných kráľovských
mestách. Píše Pavel Kriéko. (Pokračování a dokončení pěkné práce z III. roč.
2. sv. Sborníku. Autor jedná podrobně o naznačeném thematu v době od
polovice st. 13. asi do polovice st. 18.» hlavně však ve st. 16.—17. Práce je
založena na archivních pramenech, z nichž se některé otiskují v plném znění.)
— Miestopisné úryvky z Gemera. Podává Julius Botto. I. Veľká Revúca. II.
Jelšava. (Také krátké dějiny.) -- Miestne mená vo Spiši. Štefan Milik. —
Ešte raz »Miestne mená vo Spiši«. (Je to oboustranná polemika jmenovaného
autora s Dr. Eljasz-Radzikowskim o slovenské či polské znění a psaní slo
vanských místních jmen v řečené krajině.) — Katalog numismatickej sbierky
Museálnej spoločnosti v Turč. sv. Martine. (Sestavený chronologicky a podle
jednotlivých území našeho mocnářství.) — Katalog numismatickej sbierky,
darovanej Museálnej slovenskej spoločnosti Ferdinandom Šándorfím. Sestavil
Ján Petrikovich. — Záhada dejepisná. Rozjíma Fr. V. Sasinek. (Konec roz
jímání je ten, že autorovi nejsou záhadou, nýbrž plnou pravdou podivuhodné
a našim dosavadním vědomostem odporující výsledky jeho rozjímání, jimiž
prodloužil historii Slovanstva o mnoho set let do minulosti, získal mu
nové národy a dobyl nových oblasti. Tak totiž, že prý všichni Thrákové,
zvláště jejich jedna část, Getové, byli Slované. Makedonci mluvili prý rovněž
thráko-getským-slovanským jazykem, a Slovanem, dokonce vlasteneckým, uvě
domělým Slovanem byl také Alexander Veliký atd. atd ) — Záhadné dějepisné
otázky. Napísal Fr. Sasinek. Slovanskí Gothovia. (Gothové nadvislanŠtí, snad
i podunajští jsou vlastně slovanští Getové a nemají nic společného s německými skandinávskými Goty, leč totéž jméno mylně jim dávané. Ulfilas
byl biskupem podunajských, slovanských Getů, které obrátil s katolictví na
ariánství, sestavil slovansko-getské písmo a zavedl slovansko-getskou (zz slov,
glagolskou) liturgii atd· atd.)
Časopis museálnej slovenskej spoločnosti. 1899. — Z hajného vlasti
vědného, nejvíce folkloristického (většinou drobného), materiálu zaznamená
váme: Slovenské názvy obcí a miest. Doplnkom podáva Jozef K. Pospěch.
(Nevelký doplněk k abecednímu seznamu uveřejněnému pod týmž názvem
ve Sborníku museálnej slovenskej spoločnosti. Roč III.) — Artikule tovaryšov
řemesla súkenníckého v Trenčíne z r. 1590. (Otiskují se diplomaticky.) —
Slovanské a nemecké mená v spišských Tatrách. Štefan MiMk. (Ukazuje se
na několika dokladech, že je nutne sbírati místopisné názvy na Slovensku.)
*
Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen,
roľník 38., sešit třetí (1900): Jos. Neuwirth. Der vorka·olinische St. Veitsdom
in Prag (pojednává nejdříve o sv. Václavem založeném kostelíku sv. Víta na
hradě a ze slov Kosmových »ad similitudinem Romanae ecclesiae rotundam«
vyvozuje, že to byl okrouhlý kostelík, k němuž vzor vzat z Itálie a Němec.
S tím spojena obšírná ano rozvláčná polemika s Lehnerovým článkem o ro
mánském stavitelství (v »Oesterr.-ung. Monarchie in Wort und Bild«, Böhmen, II,)
kde okrouhlé kostelíky české vykládají se ze samostatné tvořivé invence
Českého národa. Rozvláčná zevrubnost, kterou Neuwirth tomuto soudu vě
nuje, nesvědčí mnoho pro to, že by Neuwirth byl povznesen nad tendence
a vlivy, jejichž omyly s takovou radostí staví na pranýř. Potom shrnuje
zprávy o novém dómu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, jenž po r. 1060 by)
vystavěn na místě kostelíka staršího. Byla to, jak vykládá, dvouchórová basilika
s dvěma kryptami, podobná stavbám* řezenským a bamberským. Neuwirth
sbírá zprávy o půdorysu, zařízení, výzdobě atd., popisuje k dómu přiléhající
klášter kanovníků a zejména jeho chodbu křížovou s její nádhernou vý
zdobou malířskou a konečně dům biskupský na hradě).
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H. Spangenberg, Die Bořivojlegende. Ein Beitrag zur Kritik Cosmas von
Prag. (Zase studie, jež má dokázati pokřesťanění Čech jen od západu a od
mítnout! nebo aspoň seslabiti vlivy církevně-slovanské. Houževnatost, s jakou
se němečtí badatelé snaží svou thesi obhájiti, jest jistě karakteristická pro
sílu a význam tendence. Po Dümmlerovi a Lippertovi přichází nyní Span
genberg. Tvrdí krátce: Bořivoj je vskutku prvý v řadě křesťanských Přemy
slovců — Lippert to popíral a chtěl teprv Spytihněva míti prvým křesťanem
na Pražském stolci knížecím — ale nebyl pokřtěn Methodem, nýbrž knězem
církve latinsko-némecké. S první částí tvrzení jeho lze souhlasiti beze
všeho: jak dokazuje druhou? Předem důvody ze situace v nejširším slova
smyslu: je pravděnepodobno, že by Method, žijící v stálých bojích s bavor
skými biskupy, vztahoval ruku i na Čechy, na něž si od r. 845 — aspoň na
západní Čechy - nárok činilo Řezno; po r. 874, po míru Forchheimském,
od kdy pokřestění Bořivoje Methodem bylo by možno počítati, není zmínky
o bojích Němců s Čechy, což svědčí o dobrém poměru Cechů k církvi
Řezenské; od téže doby počíná se patrně boj o připojení českých knížectví
k Praze — ke zdaru jeho potřeboval Bořivoj pomoci německé a té by byl
nedosáhl, nenáležeMi k německé církvi. Není snad ani třeba zvlášť ještě vratkost
ano nemožnost těchto předpokladů dovozovati. Stačí říci, že po míru Forch
heimském, jak ze všeho souditi musíme, kmeny české vesměs hlásily se
k vrchnímu poslušenství Svatoplukovu — bylo to jistě prvé sjednocení
Čech — jak svědčí annály fuldské, pravíce, že Svatopluk česká knížata mocí
vyrval >a consortio et potestate« Bavorska. To je faktum, a ve světle jeho
rozplývají se v nivec všechny domněnky Spangenbergovy. Proč by v této
době, kdy západ neměl dost síly zmoci Svatopluka a nároky Bavor na Čechy
musily čekati na pád moci jeho, nemohl býti jeden z českých knížat pokřtěn
Methodem? Ale Spangenberg pokračuje: pro thesi jeho svědčí prý nepřímo
i letopisná tradice. Kosmova zpráva prý o pokřtění Bořivoje Methodem je
v 10. kap. prvé knihy, v partii, za niž Kosmas sám odmítá zodpovědnost
(utrum sint facta an ficta, lectoris iudicio relinquimus), v partiích dalších vrací
se pouze zmínka, že.Bořivoj byl pokřtěn r. 894 a že byl prvý kníže kato
lický. Tato zmínka je prý teprv »spolehlivá tradice«; o prvé zprávě dí Sp. ·
»Es hiesse sich über alle Regeln historischer Kritik hinweg setzen, wenn man
an jener Angabe, die durch chronologische Verwirrung und sonstige (!) Merk
male die Zeichen später Entstehung an sich trägt, noch länger festhalten
wollte.« Výklad tento jistě neprávem reklamuje pro sebe kritickou přesnost.
Vždyť nemožný rok »894« je teprv v pozdějších zprávách Kosmových,
opřených prameny písemnými; zprávě prvé v kap. 10. nelze chronologicky
vytknouti leč to, že Arnulfa vedle Methoda jmenuje již císařem. To je celé
to »chronologische Verwirrung«, a podezřelé »sonstige Merkmale«, jež vadí
Spangenbergovi, nemohou záležeti již v ničem jiném, leč v tom, že Kosmas
tvrdí, že Bořivoj byl pokřtěn od Methoda! Ale já nechci děliti zprávy Kosmovy
o pokřtění Bořivoje tak, jak to činí Spangenberg, dle kapitol, v nichž jsou obsa
ženy, a mám to za methodicky nemožné; tak mechanicky přece Kosmas ne
pracoval a nemyslil. My musíme zprávy jeho v této věci spojití v jedno a při
pustit! pak, že datum je mylné; chronologie však je pochybena v prvých partiích
u Kosmy vůbec. Je to cele vysvětlitelno a váhu fakt jím sdělovaných to ne
oslabuje. A konečně — Kosmas odvolává se, mluvě o pokřtění Bořivojově
a o šíření křesťanství skrze jeho nástupce, na prameny ', jmenuje především
privilegium Moraviensis ecclesiae a Epilogus eiusdem terrae atque Boemiae.
Neukazuje to jasně na Moravu? A nelze-li týmž způsobem obrátiti proti
Spangenbergovi samému ostří jiného důvodu, jejž našel pro svou thesi? Sp.
praví, že »legenda« o pokřtění Bořivoje Methodem vznikla teprv později, ku
konci 10. st že ještě jí nebylo, protože Gumpold ve svém životopisu sv.
Václava jmenuje Spytihněva prvým křesťanským knížetem Čechů. Nelzé-li
fíci asi: Spytihněv je prvý kníže Pražský latinské církve; Gumpold nezná
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Bořivoje proto, že jeho pokřestění nestalo se v církvi jeho, v církvi západní;
znal by Bořivoje, kdyby byl přijal křest z Bavor? Nekladu žádné zvláštní váhy
na tuto domněnku; chci jen ukázati, jak lze důvody Spangenbergovy obraceti
proti němu. A níže následuje u Spangenberga ještě zvrácenější vývod: Legenda
o pokřtění Bořivoje Methodem vznikla a*i teprv za Kosmy, v době zápasu
mezi církví Pražskou a Olomúckou; Kosmas je stranník Prahy, nepřeje slo
vanské liturgii a proto mlčí o nárocích a bojích moravské církve. Postavme
proti tomuto výkladu Spangenbergovu faktum, že je to právě tento Kosmas*
jenž nám zprávu o pokřtění Bořivoje z Moravy zaznamenal! Nemusí-li právě
proto zpráva jeho vážiti mnoho? Je ku podivu, jak mohl připadnout! Spangenberg na tento způsob obrany, jenž příčí se základům kritické spekulace
a zvrácenost dedukcí jeho illustruje sám dostatečně. Ale Sp. dovede ještě
víc: v poznámce ničí krátce nepohodlné mu prameny Kosmovy (privilegium
Moraviemis ecclesiae a Epilogus Moraviae et Bohemiae). >Es ist sehr wahrscheinlich«, praví, že tyto spisy byly »Tendenzschriften oder gar Falschungen
des elften Jahrhunderts«! Takovouto methodou bylo by lze dokázati všechno.
Řekli jsme již, jak prameny tyto již svými nadpisy svědčí o moravských
vlivech na české křesťanství; jiné takové nepřímé svědectví může si Spangenberg odvoditi z fakta, na nějž tolik důrazu klade: Kosmas není přítelem
slovanské liturgie. A to je náš hlavní pramen o počátcích dějin českých; co
bychom se asi dověděli, kdyby Kosmas nezamlčel to neb ono; argumentům
ex silentio tu krátce je argumentem nedostatečným.
Takový je v podstatě nový pokus zakleti hroznou možnost Methodova
působení v Čechách. Klidně myslícímu dějezpytci naproti tomu nebude v této
otázce žádných velkých záhad: je zřejmo, že prvá christianisace ČechjjoČala
se ze západu, ale je nepochybne také, že tu od doby Methodovy působila
i církev slovanská, že východ pokoušel se jednou dobou vyrvati nás z okruhu
kultury západní. Ale přes to nepřestávají se objevovati historikové »kritičtí«
na obou stranách, již chtí historii předělávat! dle svých přání a zálib ten
denčně národních nebo politických. Nechci proti Spangenbeigovi tvrditi ne
ústupně, že Kosmova zpráva o křtu Bořivojově je spolehlivá cele — vždyť
Bořivoj je nám namnoze pouze prázdným jménem — ale je jistě jedním
z dokladů o vlivu církve Moravské v Čechách, o tom, že stará tradice
k jménu Methodovu připínala pokřestění knížecí rodiny. Kladu důraz na slovo:
stará\ co pokouší se Sp. dovoditi o době vzniku této tradice, je pouze
domněnka* pochopitelná u těch, jimž se zdá směšnou nemožností, aby církevní
organisace velkomoravská vykonávala také nějaký vliv v slovanské zemi, jež
po léta byla poddána neb spojena s mocí Svatoplukovou. Vždyť Spangenberg
(str. 239, pozn. 1.) musí připustiti sám, že mezi kmeny východočeskými vlivy
církevně-moravské možno předpokládat!; brání se malicherně jen možnosti,
že vlivy tyto datují se již z doby Methodovy. Proto prý není >kein einziges,
einigermassen sicheres Zeugniss«. Ovšem není; kdyby bylo, dokázal by Span
genberg o něm, že je »wahrscheinlich Fälschung des XI. Jahrh.< a že Method
v Čechách nepůsobil ani nepřímo — quod erat demonstrandum.
Hermann Hallwich* Die Glatz von Althof und ihr Stammhaus (genealogické
pojednání o patricijské rodině v horním městě Krupce v 15. a prvé pol. 16. st.
a další osudy dvoru »Althof« v Krupce). — Adolf Ludt Krejčik* Beitrage zuř
Biographie des
Zacharias Theobald (otiskuje se 34 výpisů z archivu po
nejvíce Norimberského k danému thematu). — VaL Schmidt* Beiträge zur
Wirthschaftsgeschichte der Deutschen in Sudbohmen (pokračuje v dějinách
pivovarství; jsou to zase jen materiály a to k dějinám českého pivovarství
a z velké části zbytečné). - V hlídce literární obšírnější referát o práci CoeL
Wolfsgrubera z r. 1898, Franz Z, Kaiser von Oesterreich, svazku 1.—2., jež
zaujímají léta 1768—1792 (pilná práce, ale způsob podání vadný; příliš zby
tečných podrobností), pak o Otto Kaemmelovu* Chr. Weise* ein sáchs. Gymnasialrector aus der Reformzeit des 17. Jahrh. (Lipsko 1897; Weise, známý svými
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styky s Balbínem — korrespondenci jejich vydal Patera v USN - byl cele
pod vlivem paedag. zásad Komenského) a Wolkanův referát o Kochově
publikaci o Ih. Hockovi (srv. ČČH, VI, str. 52).
J P.
Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs 1>9A — Z pří
spěvků tohoto ročníku vytýkáme: C. Jahnel, Die Preussen bei Leipa 1757
(Výňatky z korrespondence Fridricha II. a jiných pramenů.) — Robert Lahmer,
Zur Industriegeschichte Nordböhmens. — P. Sauppe. Zittauische Bürger aus
Nordböhmen (od r 1310 začínaje). — R. Wolkan, Ein Lied von 1574. (Líčí
bouřku v okolí Č Kamenice.) — J Hundeck, Der Weinbau bei Leitmeritz.
Pokračování z předešlých 2 ročníků; záznamy 1711—1898, jak se víno zdařilo,
s udáním cen; od 1504 -1898 bylo 63 ročníků dobrých, 99 prostředních neb
špatných; vinařství v Litoměřicku od r. 1844 klesá.) — C. Jahnel, Vom
Erbfall. (Otištěna listina z r. 1589 daná ve prospěch Kônigswaldských na
Děčínská.) — R. Paudler, Das Reichner Grundbuch. (Rychnov u Děčína má
»registra zápisův gruntovních«, založená v 16. století a vedená po Česku do
r. 1613, ač obyvatelstvo, jak P. soudí podle jmen, bylo německé.) - Μ. Marian,
Die Stadt Aussig während des 30j. Krieges. (Výtahy z pramenů v archivu
městském.)
Mittheilungen des Instituts für oesterr Geschichtsforschung, ročník
XX. (1899), sv. 4. Julius Jung, Bobbio, Veleia, Bardi. Topographisch-histo
rische Excurse. — Victor Thiel, Die Habsburger Chronik Heinrichs von Klin
genberg (dokazuje, že hypothesa o ztracené kronice habsburské, kterou prý
sepsal biskup Jindřich Kostnický z rodu Klingenberků (1293-1306) je ne
správná a víra v tu kroniku že spočívá na mylném výkladu Manliovy kroniky
Kostnické z I. pol. 16. st). — Bruno Stubel, Einige Relationen über die
Armada 158$ (registrují se německé noviny a letáky). — V »kleine Mitthei
lungen« otiskuje V Thiel z Mnichovského řís. archivu opis dosud v originálu
neznámého prohlášení císaře Maxmiliána II. z 18. srp. 1568 v příčině koncesse
náboženské pánům a rytířům sněmu rakouského. V oddílu literárním po
kračuje R. F. Kaindl v svém přehledu literatury o sv. Vojtěchovi (prvý
článek byl v Mitth. XIX, 535 sq), ale obírá se ze všech prací jediným K0r·
zynským, potíraje v celém rozsahu jeho výklady. Srv. k tomu Článek Fr. Hýbla
v ČČH., V, str. 280 sq »Nejstarší životopisy sv. Vojtěcha«. Z ostatních referátů
vytýkáme K. Schalkův o Inama-Sterneggovč »Deutsche Wirtschaftsgeschichte,
in, 1, Bretholzův o Lippertové Socialgeschichte (v podstatě obsah); Loserthův
o nových pracech o Wiclifovi a Husovi (nová vydání Wiclifových spisů,
Klicmanův Proces Jeronýmův) a W. Lippertuv o publikaci Schlitterové, Correspondance secrěte entre le comte A W. Kaunitz et le baron Ignaz Koch,
Paříž 1896. — V »Zprávách« je posudek Dopschův o J. E. Schererové Uebersicht
der Judengesetzgebung in Oesterreich vom 10. Jahrh. bis auf diejGegenvart
(Vídeň, 1895; »Oesterreich« je tu Cislajtanie) a odpověď Redlichova brožuře
E. Michaela S. J., Kritik und Antikritik in Sachen meiner Geschichte des
deutschen Volkes, 1899, kde Michael v obraně své práce proti odmítavému
posudku Redlichovu byl zašel až k urážlivým invektivám osobním K číslu
je přidán obšírný obsah posledních io ročníku Mittheilung (svazku 11.—20.).
Archiv für österreichische Geschichte, svazek 87% erste u zweite Hälfte.
A. Dopich, Die Kärntner-Krainer Frage und die Territorialpolitik der ersten
Habsburger in Oesterreich (práce probírající celý komp^x otázek týkajících
se dějin Korutan, marky a země kraňské v 2 pol. 13^C, líčící zoýň. territoriální vývoj Kraňska a takřka založení pozdějšího Kraňska r. 1286, dále za
stavení obou zemí Menhartovi Tyrolskému (pravděpodobně již ku konci
r. 1276) a souvisící s tím záhady právní povahy. Přílohou otištěno osm doku
mentů, mezi nimi jeden Jindřicha Korutanského z 15. čerce. 1311, jež není
u Emlera, Reg.). Victor Bibl, Die Organisation des evangelischen Kirchenwesens
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im Erzherzogthum Österreich u. d. Enns 1568—1576 (práce založená na novém
materiálu listinném seznamuje nás poprvé s obsahem t. zv. náboženské koncesse z r. 1568 — srv. Mitth. d. Instituts, XX, sv. 4 — a podrobně líčí vznik
konfliktu s koncessí tou souvisících, a Maxmiliánovy pokusy prostředkovací
a pak pokusy o organisaci stavovské protestantské církve v Rakousích). —
Victor Kraus, Itinerárium Maximiliane L 1508 — 1518 (otiskuje starý itinerář
císařův z let dotčených, za’ožený předem k potřebám účetním jeho d^ora —
nalezen byl v hrab. Falkenhaynském archivu ve Walpersdorfu — a v úvodě
ukazuje spolehlivost a důležitost jeho srovnáním s jinými prameny). -y. Schwerdfeger, Der bairischfranzösische Einfall in Ober- und NiederOesterreich (1741) und die Stände der Erzherzogtümer, I. (jsou to na zá
kladě veskrze archivním pracované dějiny bavorského panství v Hor. Ra
kousích; řada listin je otištěna v příloze). — Ferd, Menčik, Beiträge zur
Geschichte der Kaiserlichen Hofämter (otištěna je řada instrukcí a jiných
pramenů o povinnostech rozličných úřadů dvorských od doby Maxmiliána II.
až do doby Leopoldovy; v úvodě, kde užito také rozsáhlého materiálu archiv
ního, je thema propracováno . — Konrad Schiffmann, Ein Vorläufer des
ältesten Urbars von Kremsmünster (otiskuje se krátký text zlomku, o nějž jde,
a provází výkladem).

österreichisches Jahrbuch 1900. — Helfert, Im Vorjahre der österr·
Revolution (Jedná o poměrech zvláště uherských (o těchto nejvíce), dále ha
ličských a českých před r. 1848, zejména, jak se v Čechách probouzela
opposice stavovská na sněmu r. 1847. Věcně práce nepřináší nic nového,
aspoň nic důležitého, co se týče této věci; spisovatel s opposicí stavovskou
nemá velkých sympathií. V celém vypravování je mnoho anedoktického, věci
samy sebou dosti nepatrné, ale někdy přece zajímavé.)
Jahrbuctrder kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiser
hauses. XX. (1899), Giehlow, Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Gebet
buches Kaisers Maxmilián I. Stať založená na širokém podkladě; zajímavým
způsobem pojednává se o politických a náboženských tendencích obrazových
děl Maxmiliánových, o bratrství svatojirském, o projektech křížového tažení
a jiných snahách, jež se obrážejí v literárních a uměleckých podnicích císa
řových. Sleduje osudy modlitební knihy, vyličuje spisovatel vznik a osudy
sbírek Grauvellových a vyjednávání Rudolfa II. o získání jednotlivých před
mětů této sbírky, do níž záhadným způsobem dostaly se i ony modlitby; další
jich osudy způsobem pravděpodobným naznačeny. Pro seznání doby Rudolfinké
obsahuje pojednání mnoho zajímavého. Po umělecké stránce uvedeno hojně
materiálu srovnávacího; výklad morfogrammu MA, jejž si obral spisovatel
takořka za hlavní úkol, zdá se býti příliš hledaným. — Modern, Die Zimmernschen Handschriften der k. k. Hofbibliothek. Hrabě Vilém z Zimmern jest
i pro Čechy osobnost významná svým poměrem k arcivévodovi Ferdinandovi,
jehož hofmistrem byl v letech 1553—1568; věnováním velkého počtu děl
přispěl Zimmern k rozmnožení sbírky Ambrasské. O těchto Zimmernských
rukopisech ve sbírkách císařských pojednává stať Modernova. — Boeheim,
Die Waffenschmiede Sensenhofer, ihre Werke und ihre Beziehungen zu Habs
burgischen und anderen Regenten. Mezi pracemi Konráda Sensenhofera na
cházíme brnění Ludvika, krále Českého a Uherského, zhotovené již r. 1515,
brnění vyobrazené tabulí XLIII. chová se ve sbírkách dvorních. Hans Sensenhofer zaměstnáván byl hojně Ferdinandem L, rovněž Jörg S.» kterýž po smrti
Ferdinandově stál ve službách syna jeho arciknížete Ferdinanda. Z prací
těchto vypodobněno v článku B.-ově brnění Ferdinanda I. a birární burgundská
přilba. — V II. dílu Jahrbuchu pokračuje Voltelini v regestech c. a k. do
mácího dvorního a státního archivu. Zajímavé jsou zprávy o pozůstalosti
císaře Rudolfa II., 17077; 17088; 17090; 17095; 17099, jež podává Girolamo
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Jorauro, vyslanec Benátský v Praze, dožeti, a mnohé jiné další korrespondence,
týkající se osob a věcí českých, jako č. 17103, 17113, 17126, 17137, 17139,
17154, 17159 (většinou záležitosti pohřbu a pozůstalosti Rudolfa II.), 17166;
17169, 17205, 17256, 17325 (Egid Sadeler), 17326, 17321 (Octavius Strada),
17337 (umělci dvora Matiášova 1615), 17340, 17345,. 17358, 17366 (Kepler),
17368 (rovněž), 17370 (seznam zlatnických prací a darů zhotovených o českém
korunování Ferdinanda 11. r 1617), 17371, 17372, 17373 (korunování); 17374,
17375 (Octavius Strada), 17382 (týž), 17385» 17386; 17408 (Inventář pozůsta
losti cis. Matiáše). — Následují »Urkunden und Regesten aus dem k. k. Statt
halterei-Archiv in Innsbruck« (1364—1477) a »Die ältesten Beschreibungen
der Kaiserlichen Schatzkammer zu Wien,« z nichž otištěn seznam z r. 1677.
(V seznamu přichází též »Die Kayserliche Hauss Cron ... sambt den Scepter...
und der Reichsapfel . .., welchen Kayser Rudolphus II. in Prag hat machen
lassen vor 710000 (?) Reichsthaler«; — »Die Böhmische Cron, Scepter und
Apfel«).
K. Ch.
Repertorium für Kunstgeschichte. XXII. — G. Dehio, Zur Parier
frage. V důležité otázce mistrů Gmíindských měl posud Neuwirth poslední
slovo (Peter Parier von Gmünd. Prag 1891, mimo to Zeitschr. für Bauwesen
Berlin 1893 a Gesch. d. bild. Kunst in Böhmen. Prag 1893). Otec Petra Parléře
se jmenoval Jindřich a stavěl kostel sv. Kříže v Gmündu. Až do této stavby
nevyznačuje se stavitelství v Švábsku v žádném směru, od polovice XIV. st.
vzniká tu však velmi důležitá Škola, která vyslala mistry do Štrasburku,
Freiburku, Basileje, Bernu, do Čech, na Moravu a až i do Milána. Neuwirth
se domnívá, že Jindřich Parléř se naučil svému umění v Kolíně nad Rýnem.
Opírá se při tom o emendaci nápisu na poprsí Petra Parléře v triforiu Praž
ského domu, v němž je tato zmínka o otci Petrově: Petrus Henrici arleri de
polonia magistři de gemunden in sueuia . . Neuwirth mění slova de Polonia
v de Colonia, při čemž se dovolává zprávy, k níž kdysi poukázal Meriv, že
Peter, stavitel z Prahy, měl za ženu dceru Kolínského kamenníka. Dehio po
ukazuje proti tomu na to, že kdyby libovolná konjektura Neuwirthova byla
správná, by spíše bylo rozuměti Kolín v Čechách, o němž je v témže nápisu
na jiném místě zmínka, ale každá taková konjekturální kritika je nedovolena,
poněvadž se nám zachoval jiný nejdůležitější pramen, kostel sv. Kříže. Důkazu,
že by se stavba ta opírala o Kolínské vzory, Neuwirth nepodal. Je v ní za
stoupen kostelní typus z Clairvaux, který byl v Německu nejvěrněji nápodoben
ve Světlé, a sice s modifikacemi, s nimiž se před tím setkáváme jen v Sedlci
a později jen v Gmůndu. Jindřich Parléř nevyučil se tedy v Kolíně n. R.,
nýbrž v Čechách nebo v Rakousích, odtud přišel do Gmündu a tam se stal
ředitelem stavby. Pak ovšem není důvodu, proč by nápis Henrici de Polonia
magistri de Gmunden vyžadoval korrektury. — Potud Dehio. Ale tím odpa
dají zároveň mnohoslovné vývody Neuwirthovy o vlivu německého umění
v Čechách ve XIV. st., jež jsou pro tuto dobu právě tak neoprávněny a od
porují všeobecnému vývoji umění, jako fantasie strany druhé o českých vynálezích v době starší.
AA D.

Zeitschrift für österreichische Gymnasien 1899 přináší referáty o ně
kterých českých programmových pracích (většinou od V. J. Duška): Nerad,
Samo a jeho říše (Telč 1896), Jansa, Piaristé a jejich Školy v Lipníku (Lipník
1896). Ludwig, Die Gegenreformation in Karlsbad (1897), Sloupský, Kdy osadili
Slované západní krajiny? (Kroměříž 1896), Petr, Stříbrné doly v okolí Něm.
Brodu (N. Brod 1897, referent Fr. Bayer podotýká, že jsou to hlavně dějiny
dolů v okolí jmenovaného města). — Další recensi podal Fr. Kovář o Tim.
Hrubého Pramenech dějin řeckých v českých překladech (s mnohými výtkami).
Archiv für slavische Philologie, 1899. — P. Syrku, Zur Geschichte
des Glagolismus in Böhmen. Výklad o osudech zajímavého pokusu cis.
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Karla IV., přesaditi chrvatskou hlaholici na půdu českou, sestavený na základé dosavadní literatury. Nových dat tu není, hlavně z té příčiny, protože
spisovatel textů, které se nám z oné doby zachovaly, neprobral. Kdo psal
r. 1395 hlaholskou část evangelia Remešského, zdali »chrvatský písař« či
»klášterský bratr« (Čech), není prý nyní lze s jistotou říci (str. 185)! Než
rozřešení takové otázky nemůže činiti obtíží — slovanskému filologu. Ne
hledě k stejnému písmu na konci knihy s ostatním rukopisem, prozrazuje
se písař — Čech, ať jen jeden příklad uvedu, takovým tvarem, jako acc. sg.
umivadlnicu (ev. sv. Jana XIII. 5). Žádný Jihoslovan nenapsal by takového
tvaru, se skupinou dl. Chrvatsko-hlaholské a vůbec juhoslovanské texty mají
jen umyvahnica. Věc je tedy jasna. Jiná důležitá otázka týká se znalosti a uží
vání písma kyrillského na území českém. Spisovatel praví prostě, že o tom
nemůže býti pochybnosti. Ale důkazů neuvádí. Neboť co praví o kyrillské
Části ev. Remešského, to je, tuším, již překonané stanovisko. Naopak tedy.
Nemáme dosud žádných spolehlivých vědomostí o tom, že by se v Čechách
a na Moravě kdy bylo užívalo písma kyrillského.
Fr. Pk.
Kwartalnik Historyczny, 1899. seŠ. 4. přináší velmi pochvalný referát
A. Brücknera o Niederlově knize »Starověké zprávy o zeměpisu východní
Európy«. O Goetzově knize »Gesch. der Slavenapostel« (srovn. Č. Č. H. III.
str. 10.) soudí týž referent nepříznivě.

SKypiia.i’b MHHHCTepcTBa Hapo/inaro Ilpocsti^enbi r. 1900 s. 1., 2.: B. A.
^paw^emt ^aHÍuj-s AaaM^ Be-iec-ianinn». (Přehled literární činnosti Veleslavínovy
pracovaný podle dosavadní literatury. Hlavní pozornost věnována »Histor.
Kalendáři«, »Politii historické« a pracím slovníkářským.
Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, Zeitschrift des Vereins für das
Museum schlesischer Alterthümer III. 1899 přináší mnoho příspěvků náleže
jících do oboru předhistorické archaeologie; dále příspěvky k dějinám uměle
ckého řemesla, zvláště zlatnického (na př. J. Epstein, Die Breslauer Goldschmiede
1470 -1753) ; numismatice slezské věnovány příspěvky Friedensburgovy (Studien
zu schlesischen Münzen und Medaillen). Mimo to zaznamenáváme: H. Schulz,
Ein Fürstlicher Brautschatz (výbava Evy Kristiny Wirtemberské z r. 1610
před svatbou v Krnově'.

Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands 1898. —
A. Kolberg Historische Bedeutung der Passio S. Adalberti Srovn ČČH. V.
str. 289. Kolberg připisuje tomuto sepsání větší cenu, než posledně učinil
H. Voigt; za spisovatele pokládá Benedikta, jednoho z průvodců Vojtěchových
na jeho poslední cestě, neb někoho, kdo měl zprávy od něho, t j. Passio
je podle Kolberga výtah z nějakého většího životopisu, sepsaného od onoho
Benedikta neb podle jeho vypravování. To vše, zvláště co se týče Benedikta,
K. více tvrdí než dokazuje, pouštěje se rád do hypothes, jako že Střezislava,
matka Vojtěchova — to prý lze souditi ze slov Kosmových »deo acceptabilis
matróna« — skončila život v klášteře sv. Jiří a zde přijala německé jméno
Adilburc, které jí dává Passio; a podobných výkladů je tu více ) -· A. Kolbergs
lieber den Verfasser des Lobgedichtes auf den hl. Adalbert. <Zde K. na novo,
tentokráte proti H. Voigtovi, háji svého mínění, již v 7. svazku téhož časopisu
vysloveného, že spisovatelem veršovaného životopisu — připisovaného od jiných
Kosmovi — je papež Sylvester II., hrozně libovolným výkladem slov Thietmara
Merseburského a podobným vykládáním životopisu samého a jinými nepře
svědčujícími důvody. Při tom život sv. Vojtěcha složený Kanapariem prohla
šuje za dílo Bruna Querfurtského; je to prý onen veršovaný životopis od
něho přepsaný do prosy! Kolberg, pokládaje veršovaný životopis za dílo
současného Vojtěchovi Gerberta-Sylvestra, věří, že Slavníkovci byli pobiti
ne v Libici, nýbrž v Kouřimi, jak vypravuje báseň. — Nestojí v této Kuřím
č. č. H. VI.
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jen pro rým (třeba neúplný) s fursiml — Kolberg má hned hypothesu po
hotové : Slavníkovci byli na Libici pohřbeni» a proto si báseň Libici a Kouřim
spletla.)

V Zeitschrift für Social- und Wirthschaftsgeschichte VII.» seš. 2 -3»
(1899) uveřejňuje J, Peisker pod titulem Die serbische Zadruga obšírnou
studii (str. 211—326)» věnovanou témuž thematu, jako jeho »Slovo o zádruze«
v Národop. sborníku českoslov., IV—V ísrv. ČČH., V, str. 192 sq). Jest to
v podstatě táž práce» ale v leččems doplněna a v mnohém lépe a soustavněji
zdůvodněna. Vyšla také ve zvi. otisku jako třetí číslo Peiskrových »For
schungen zur Social- und Wirthschaftsgeschichte der Slawen«. (Im Anschluss
an die Forschungen »Zur Socialgeschichte Böhmens«: 1. Zur Geschichte des
slawischen Pfluges. 2. Die altslowenische Župa).
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte» XX. svazek,
germanistische Abiheilung (1899) obsahuje mimo jiné: Wilhelm v. Brünneck,
Das Heimfallsrecht und die Gutervereinigung im älteren böhmisch-mährischen
Recht (nezná však práce Kalouskovy »O staročeském právě dědickém a krá
lovském právě odúmrtném na statcích svobodných v Čechách i v Moravě.
Hlavním pramenem je mu Codex dipl. Mor.). — Alfred v. Wretschko, Der
Einfluss der fremdem Rechte auf die deutschen Königswahlen bis zur gol
denen Bulle (str. 164—207).

ZPRÁVY.
V díle »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild« vy
psání hudby v Čechách převzal Ot. Hostinský; tak vzniklo nejlepší při vší
stručnosti vypsání dějin hudby v Čechách, které dosud máme. Nyní vyšlo
české vydání této práce pod titulem Hudba v Čechách. Nástin dějepisný
(83 str. 16°). V textu přidány doplňky a na konci krátký závěrek týkající se
posledních let od r. 1892.
Nákladem Společenstva knihařů Pražských vydány K. Chytila Dějiny
českého knihařstvi. (S XX. tabulkami a 7 vyobrazeními v textu? Str. 48, vel
kého 4°.) Osudy umění tiskařského a knihařského mají pro historika zájem
dvojnásobný: nejen že samy jsou významným odvětvím dějin umění a tech
niky vůbec — týkajíť se nad to právě předmětu, jejž dějepisec stále má
v ruce jakožto důležitý nástroj při práci své, totiž knihy. O spisu Chytilově
sluší ovšem říci, že může zajímati i kruhy ještě mnohem Širší pro velký vliv,
jejž staré vazby kožené mají na moderní průmysl. Zevnější úpravu u nás ne
obvykle splendidní vysvětluje chvalitebná snaha Společenstva knihařů, oslaviti
památku 3001etého trvání svého důstojnou publikací historickou. Původně
širší program, v němž zahrnut byl i historický vývoj cechů knihařských, pro
veden sice nebyl, ale odborná literatura zaznamenává alespoň ten cenný zisk,
že vydán Chytilův příspěvek uměleckého a technického vývoje knihařstvi se
týkající o sobě. Hojný illustraČní materiál vhodně doplňuje pěkný přehledný
obraz historického postupu, jejž podává text. Nehledíme-li k vazbám pozděj
šího středověku, jejichž některá toliko součástka je původu staršího (jako
relief ze slonoviny z IX. stol.» jenž zdobí nynější vazbu evangeliáře kapitul
ního upravenou asi za Karla IV.), musíme ve vetchém již obalu kodexu Vyše
hradského spatřovat! nejstarší přiklad umělé vazby práce domácí. Odtud
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však (od XI. stol.) z nedostatku zachovaných památek nastává dlouhá mezera
časová. Z doby Karlovy vidíme (zde na tab. III—VI, vzácné ukázky nad míru
zajímavých vazeb z řezané (a částečné tepané) kůže, k nimž pozornost obrá
cena teprve v posledních létech; neboť ještě u příležitosti retrospektivní vý
stavy r. 1891 práce řezaná pro dobu gothickou tak význačná právě na če
ských vazbách konstatována nebyla, ačkoliv na jiných toho druhu výrobcích,
na př. na pouzdrech (mezi nimiž jest i pouzdro české koruny) vyskytovala
se po dobu nejméně půl druhého století, t. j. až do začátku XVI. stol. Nyní
arci tím lépe odlišují se od těchto výrobků kožené vazby pozdější, na nichž
tlačený ornament, patrně vlivem tiskařství, úplně obdržel vrch. Jméno shotovitele umělecké vazby bezpečně známe až z počátku XVI. stol : je to Barto
loměj Trnka, kněz u sv. Víta v Krumlově, jenž r. 1527 provedl úhlednou
vazbu rukopisného kalendária kláštera Krumlovského. Na začátku druhé
polovice XVI. stol, setkáváme se již s několika jmény živnostníků knihař
ských (Jiřík — Jan Komor — Adam). Vazby XVI. a XVII. stol, jsou více
rozšířeny a tudíž i lépe známy, než středověké. Mezi proslulými v příčině té
pracemi bratrskými vynikají zejména knihy pro některé šlechtické rody
s obzvláštní péčí vázané; skvostné ukázky přináší Chytilův spis zejména na
tab. XIV (Aristoteles, Organon, z knihovny K. st. ze Žerotína) a XVII—XVIII
(bratrský kancionál z r. 1615 z knihovny V. z Kounic). »Dějiny českého knihařství« vedou nás ostatně až daleko do XVIII. stol., v němž arci umělecký
rozvoj tohoto řemesla se zarazil, a končí zmínkou o Londýnském krajanu
našem Jos. Zaehnsdorfovi (f 1881), jenž byl jeden z prvních, kdož o povzne
sení knihařství po stránce umělecké se zasadili.
O. H,

V Laichtrově Výboru počaly vycházet Jos, Mazziniho Úvahy vybrané
z jeho literárních, politických a náboženských spisů (víra v budoucnost, Lammenais, Byron a Goethe atd.). — V téže sbírce vyjdou Ot, Hostinského úvahy
a vzpomínky o Bedřichovi Smetanovi a Tom. Masaryka přednášky, které měl
r. 1899 v universitním lidovém kursu, pod titulem: Vývoj společnosti v 19.
století. — Dále ohlašuje nakladatelství Laichtrovo vydání politických spisů
Havlíčkových, První svazek, jenž počal vycházeti v sešitech, přináší práce
Havlíčkovy jako redaktora Pražských novin, které k tisku upravil Zd. V. To
bolka.
Společnost přátel starožitností českých počala vydávati (v sešitech) dílo
* Staroměstský rynk v Praze, Popisuje Jos. Teige, výklady historicko-uměleckými
provází Jan Herain« (s vyobrazeními). Je to publikace opravdu časová, protože
právě Staroměstský rynk mizí a utrpí ještě větší změny chystanou přestavbou
radnice. Když se všechna zachraňovací akce ukazuje mamou, jsou tím víta
nější práce toho druhu, kterými se aspoň slovem a illustrací zachová obraz
staré Prahy.

Prof. Jar. Čelakovský chystá k tisku dějiny Kutné Hory a okolí v době
předhusitské, jakož i prameny k nim. Výňatek z této práce, »Ze starších dějin
kláštera Sedleckého«, přednesený ve výroční schůzi Společnosti náuk dne
3. února, vydán tiskem jako příloha výroční zprávy Společnosti.
O Prokopu Divišovi, o němž Č. Č. H. III. přinesl článek od prof. Ed.
Alberta, vydal z uložení Č. Akademie na památku 2001etých narozenin
f1899) Fr. Nusl spisek obsahující životopis Divišův i překlad jeho traktátu
o elektřině.

Otakar Zachar se obírá již delší dobu studiem starší české literatury
chemické a alchymické; poslední jeho publikace je vydání M, Antonia z Flo
rencie Cesty spravedlivé v alchymii 1457 podle rukopisu musejního. (Srvn.
12*
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ČČH., VI. str. 71). V belletristických časopisech, jakož i v odborném časo
pise pro průmysl chemický uveřejnil již řadu článků, z nichž mají skutečný
interess a snad i cenu praktickou pro odborníky ty, v nichž vylíčen způsob
výroby rozličných věcí (mýdla, koží atd.) ku potřebě sloužících, jak se u nás
v 16. a 17. století provozovala. Při alchymistických spisech, když se nyní
vydávají, ovšem takového interessu není. I chemik, pročítaje pracně návody
a recepty alchymistovy, ztrácí se v té směsici pravdy a pověry, klamu bezděč
ného a snad i úmyslného a, dopracuje-li se přece smyslu receptáře alchy
mistického, pousměje se naivnímu nazírání na nejjednodušší pochody chemické,
které panovalo sta a sta let mezi vzdělanci všech národů, jichž zrakové, jako
oslněni vidinou »kamene moudrosti«, z čarovného kruhu nemohli se vymanit.
Laika, tuším, při čtení spisů alchymistických záhy musí unavit věčné opako
vání pochodu více méně podobného v řeči jednotvárné a nechutné, oplývající
terminy často nesrozumitelnými. Z jich vydání nejspíše těžiti může ještě filolog
a těšiti se bibliofil. Filologický rozbor publikace Zacharovy v. v Listech Fil.
1900 seŠ. 1.
N.
V předmluvě ke knize »Organisace práv Magdeburských na sev. Moravě
a v rak. Slezsku«, právě vydané (v Olomouci u Ed. Hólzla), připomíná
V. Prásek, že, jak lze dokázati na základě málem 3000 regest, zůstávala —
město i se svými obvody soudními — Opava 309, Olomouc 227 let v právní
odvislosti od Vratislavě; dále, že celá řada měst jiných osedlých na právě
Magdeburském trvala v právním úvazku pod Olomoucí 150—300 let; na této
organisaci spočívá vlastně nynější dislokace soudů státních. Právem Magde
burským či saským se spravovala sev. Morava až téměř do konce 17. století.
To jest hlavní výtěžek z této sbírky regest (neb tím jest kniha), co se týče
organisace právní; ale i nad to bude jich obsah zajímati historika i filologa;
tak z regest (podotýká předmluva), podaných tou řečí, kterou ortele byly vy
neseny, bude lze přehlédnout! někdejší poměry jazykové. Jednotlivé části
opatřil vydavatel úvody a celou knihu rejstříkem. — Srovn. Č. Č. H. V.
str. 268.
Dokončeno bylo dílo o moravské šlechtě Der Mährische Adel (Siebmacher’s Grosses und allgemeines Wappenbuch in einer neuen, vollständig
geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischgenealogischen Erläuterungen IV. Band, X. Abtheil., Normberk 1887—99, 4°).
První čtyři sešity vydal H. v. Kadich, sešit pátý společně s K. Blažkem, od
sešitu 6. až do konce (12 sešitů) vydával nákladné dílo to, s četnými tabulkami
znakovými, K. Blažek sám. V uvedené sbírce jest tedy šlechta v zemích
koruny České úplně zastoupena. O šlechtě české vydal IX. díl Rud. Jan
hrabě Meraviglia Crivelli (Der Böhmische Adel, 1880—6), o šlechtě slezské
Konr. Blažek díl XI. (Der Adel von Oesterreich.-Schlesien, 1885).
Pl. Kulakovskij zmiňuje se v slavnostní přednášce o slovanských mo
tivech v poesii Pušícinově (GaaBHucKie mothbh bt> TBop<iecTBÍ IlyniKHHa, PyccKift
jioraaecKiň Bícthukt» BapmaBa, 1899, 3—4, str. 1—22) na str. 11. o básni
„HHbmn» KopojCBam»“, jejíž látka prý Čerpána z České písně a jež poskytla
pak básníkovi sujet k osnově »Rusalky«.

O pobytu ruského umělce Ivana Ivanoviče Šiškina v Praze a v Čechách
r. 1862 píše na základě záznamů umělcových v denníku cestovním A. Komá
rová, Khhmkh HeAt^a, C. HeTepěyprt, aoaópt, 1899, str. 24—5 v článku »JIíchoA
óoraTbipB-xyAoacHHK^«. ŠiŠkin kromě jiného vypravuj^ o historické komnatě
na hradě Pražském, »z níž od Némců byli vyhozeni Cechové Martinius a Sla-
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vata«; prohlížel »sály Václavovy« atd. Proslulá neznalost českých dějin a českých
poměruv u některých Rusů doložena tu jest dalším příkladem.
Zaznamenáváme dvě důležité publikace pramenů k déjindm církevním.
Reformou v 10. století se rozuměla především reforma klášterů t. j. zavádění
přísnějších řádů, než jak vládly dotud. Počátek vyšel z Cluny. Rokem 1900
počíná v Štutgartě vycházeti sbírka těchto řádů pod názvem Consuetudines
Monasticae. První svazek přináší Consuetudines Farfenses t. j. řády slavného
kláštera italského Farfy. — Rovněž v Štutgartě vycházejí od r. 1897 Monu
menta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica. První 2 svazky obsahují
životopisy a kroniky, třetí a čtvrtý (1898 a 1900) přináší akta generálních ka
pitul řádu sv. Dominika od r. 1220—1378.
Bibliotéka Warszawska (únor 1900) uveřejňuje zajímavé pojednání Siowianie a Niemcy A. Brücknera, jehož hlavní obsah Čtenářům předkládáme,
nehlásíce se však proto hned také ke všemu, co v něm pověděno. Brückner
sám hlásí se tu k mínění, že Slované a Němci, vstupujíce do dějin, jsou od
počátku povahy rozdílné, ba sobě odporující. V dějinách německých od po
čátku stojí v popředí jednotlivci, silné individuality (od Ariovista do Chlodvika), za nimi v pozadí vystupují a jich následují massy. Proti tomu Slované
objevují se ve velkých massách, zaplavují celé kraje, ale prameny nezazna
menávaj! jmen vůdců, králů a pánu — hnutí massová, demokratická, anarchická, bez plánu a systému, hnutí posouvaná ku předu jinými massami,
které od zadu se tlačí. Nejstarší dějiny slovanské jsou beze jmen, první vůdce
a pán, který se jmenuje, Samo, byl původem Frank. Tomu odpovídá nedo
statek pevnější organisace vládní; starostové a vévodové mají jen stín vlády,
a vítězného vévodu odstraňuje Slovan sám. Tak bylo na př. v krajinách polo
ostrova Balkánského. Jakmile se pevné osadili, Řekové si je bez obtíží pod
maňovali, a teprva, když nad Slovany vlády si dobyla bulharská horda Asparuchova, na novo se třási Cařihrad; podobně bylo potom též u Slovanů vý
chodních. A tak se různí Němci a Slované svými povahami od počátku.
Na jedné straně epopeia, na druhé přece jen idylla. Mínění své Brückner
opírá o důvody, kterých mu poskytuje jazyk. Od Němců přijal Slovan lepší
zbraň a způsob válčení, jak svědčí názvy původů gótského (meč, heim, pluk,
korouhev), a, což více, nespokojil se svými výrazy starosta, vladyka, župan,
nýbrž přibral si kněze (konung). Za to přijal od Slovana Němec pluh; před
tím nevolníci a ženy pro něho půdu kopali, teprv Slovan ji — a snad i pro
něho, pro Němce — oral pluhem. Od Slovana naučil se Němec vařit sladové
pivo a připravovat je chmelem. — Jiný doklad přibírá Brückner z názvů
kmenových; ve slovanských se nejčastěji ozývá příroda, ráz kraje, kde Slovan
sedí; Polaný najdeme nad Dněprem i nad Vartou, Drevany nad Dněprem
i na západě až v Durinkách; známe Vislany, Bobřany, Čerezpěňany, tyto nad
řekou Pěnou, na luzích sedí Lužici, Obodřici prvotně seděli u Odry, ob Odru.
U Němců převahu mají názvy jiného rázu, Sas a Frank od zbraní, Vandal
a Šváb od těkavosti a svobody, Markoman — hraničník, Ukrajinec . . . Ostatek
i Slované znali názvy podobné; »Chrvaty« (srovn. bradati) Brückner vykládá
nějakým zvláštním vyzbrojením. Ale jsou to přece jen výjimky. — Podobné
rozdíly by se vyskytly i v mythologii. Později německá bojovnost, onen furor
teutonicuS) který Říman i Slovan ve starém i středním věku často pocítili,
přešel v pracovitost na roli i v dílně, v podnikavost kupeckou (hanza),
v energii práce — proti slovanské inertii. — Potom se snaží Brückner dokázati, že Němci dlouho provozovali jakousi nadvládu nad svými východními
sousedy Slovany i Čudy; rozličné důvody pro to vybírá částečně z toho, co
již byl vyložil, a zvláštní váhu při tom klade na gótský původ slova kniz a
knize; o nadvládě Gotův nad kmeny slovanskými a čudskými vypravují také
drameny historické, než Brückner se domnívá, že toho bylo více. (Zde vsu
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nuta episoda o Vandě, které podle Brücknera toto jméno dal teprv Vincencíus; snad se v ní tají česká Doubravka). — Obšírněji potom probrána normanská otázka dějin ruských — s polemikou proti »antinormanistům«. Brückner
sám je ovšem normanista, ale z tradice o povolání Normanů k vládě nad
Slovany nepřijímá všeho; Normani nebyli povoláni, nýbrž přišli sami a do
byli si vlády, která se později soustředila v Kyjevě. Proti antinormanistum
i zde se přibírají důvody filologické ína př. Oleg = Helgr, Olga — Helga). —
Mnohých otázek, o kterých jedná Brückner, dotýká se též V. Vondrák
v článku »Z oboru slavistiky« v ČČM. 1900 seš. 1. (je to kritický přehled
novější literatury). Lexikální shody germanštiny se slovanštinou vykládá ze
sousedství Gotů se Slovany, a sice již v době, kdy Gotové seděli na Visle,
přibíraje jiné ještě důvody (z hláskosloví), ale není podle něho vyloučena
možnost, že přijímání slov z gotštiny trvalo i potom, když Gotové již seděli
u Černého moře. Článek Vondrákův jedná též o jiných otázkách, na př. jak
se dostaly do církevní slovanštiny názvy prvotně latinské, ale prostřednictvím
germanštiny (což souvisí s otázkou o domovu církevní slovanštiny; Vondrák se
rozhoduje pro Makedonii); jak působil jazyk německých osadníků v Cechách na
jasyk Český, o původu názvu Dunaj (Vondrák se srovnává s Müllenhoffem, že
Slované toto slovo přijali od Gotů; a proto nelze kolébky Slovanů hledati
jižně od Karpat).

Bibliotéka Warszawska (únor 1900) přinesla článek E. Lipnického
Polacy-Ministrowie w Austryi (bylo jich od Agenora Goluchowského do Pia
taka 16». O Badenim se tu praví, že se dopustil trojí chyby. Jsou to jazyková
nařízení, souboj s Wolfem a lex Falkenhayn.

Studií k dějinám polského práva vydávaných O. Balzrem vyšly sešity
2. a 3. Druhý obsahuje pojednání Adama Szelqgowského »Chlopi dziedzice
we wsiach na prawie polskiem do koňca XIU. wieku«. třetí Jana Friedberga »Pospolité ruszenie w Wielkopolsce w drugej polowie XV. wieku«.
V minutém ročníku *Č. Č H.< (1899 č. 6) přinesli jsme krátkou zmínku
o novém kritickém časopisu chorvatském — » Vjestnik kr. hrvatsko-slavonskodalmatskog zemaljskog arkiva* — vycházejícím v Záhřebě redakcí zem
ského archiváře Dra Ivana Bojničiče-Kninského. Majíce před sebou teď již
celý ročník 1899 a 1. číslo r. 1900 můžeme o něm obšírnější zprávu podati.
» Vjestnik* jest v první řadě orgánem chorvatského zemského archivu. Z povo
lení bána vydává se na útraty zemské a vychází čtvrtletně v sešitech 4archových
Programm jeho, v 1. čís’e (18991 vyložený jest dosti obšírný. Chce podati na
prvním místě organisaci a správu archivu zemského i ostatních archivů chor
vatských; přinášeti poučení o archivářství vůbec; obeznamovati s obsahem
a historií jednotlivých archivu chorvatských a cizích potud, pokud obsahují
materiály k dějinám chorvatským; věnovati pozornost pomocným vědám histo
rickým; přinášet! samostatná pojednání historická, důležité zprávy a drobné
příspěvky, obeznamovati s odbornou literaturou. Dle obsahu I. ročníku jest
chorvatský historický časopis *archiválnim vistnikem* — přináší celou řadu
materiálů historických ve spůsobě regestů několika chorvatských archivů. Sem
náležejí hlavně tyto příspěvky: Laszowski^ Kr. hrvat.-slavon.-dalmat. zemaljski
arkiv (dějiny, zřízení a obsah sbírek listinných); B. (ojničič-Kninskih Listine
XII. vieku u zem. arkivu; Laszowski Izvadci turskih izprava odnosečih se na
fruškogorske monastire u Sriemu: Magdic* Regesta važnijih a znamenitijih
izprava senjskih arkiva; Jelity Zadarski bilježnički arkiv (nejstarší materiály
jsou regesty notáře Jindřicha 1288 počínaje; otiskuje nejstarší regesty do
r. 1289 incl.i; B(ojničič-Kninski)^ Škrinja privilegija kraljevine (seznam krá
lovských privilegií (v regestech) chovaných v zemském chorvatském archivu
— od r. 1222 (zlatá bulla Ortdřeje II) až do r. 1750). — Ze samostatných
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»pracování nejvíce pozornosti zasluhuje řada článku Z Klaiéových o nejstar
ších dějinách úřadu bánů chorvatských: 1. Porieklo banské časti u Hrvata.
(Úřad bána vyskytuje se nejprve v pol. 10. stol, v knížectví Chorvatském
mezi řekou Cetyní a ZrmanL V tomto území vládl Chorvatský kníže. Jeho
jménem jakožto náměstek (»vicarius«) spravoval území staré Liburnie (dále
k severu) bán; byla to země pravdopodobně dobytá a dělila se ve tři župy,
Krbavskou, Lickou a Gadskou. Co do původu jména toho kloní se Klaič
nejvíce k názoru Šafaříkovu, že slovo to pochází z perskoavarského bajan^
a podporuje to zprávou Konstantina Porfyrogeneta, že t. ještě v pol. 10. stol,
žily v Hrvatsku zbytky Avarů, které zcela patrně se odlišovaly od Chorvatů).
2. Hrvatski bani za národně dinastije. (Úřad bána v pol. 11. sto!, byl nejvyšší
světská hodnost po knížeti a králi. Bez bána král ničeho nepodnikal, neroz
hodoval. Někteří bánové dostali se i na trůn. Býval vždy bán jen jeden. Se
znam bánů, pokud z pramenů bylo lze jej sestaviti). 3. Hrvatski bani za Arpadoviča (1102—1301) I. Ban Belus (1144—1163). (Znamenitý bán Belus nebo
Beluš byl syn velikého župana Srbského Bely Uroše I. Sestra jeho Jelena
provdána byla za Belu Slepého, krále Uherského. Belus proslavil se jako zna
menitý válečník, hlavně proti cis. Byzantskému Manuelovi Komnenovi. Hrdin
ská postava dějin juhoslovanských). — Z drobných článku vytknouti dlužno
Laszkowski, Zadnja viest o baňu Ivanu Vitovcu (Vítovec nezemřel r. 1465,
ježto jest zpráva, že žil ještě r 1468.).— Každý sešit Vjestnika obsahuje ke
konci bibliografii s krátkými posudky.
J. B.

Nedávno (1900) vyšla první část 2. dílu Vj. Klaičova spisu *Povjest
Hrvata* (viz Č. Č. H. V. str. 63) obsahující dobu vlády Anjouovců a část
vlády Sigmunda Lucemburského (1301—1409). Pokud z toho, co až dosud
jest vydáno, lze souditi, bude lze dílo Klaičovo zařaditi mezi nejdůležitější
dějepisné příručky jednotlivých národů slovanských. Spisovatel vyznačuje se
mnohými vlastnostmi moderního historiografa — je dosti kritický a umělec
ve spracování. Podrobnější ocenění bude možno, až dílo dospěje aspoň k r. 1526,
kamž má sáhati díl 2.

Archiv fúr slav. Philologie sv. 21. přinesl dvě práce Konst. Jirečka.
První z nich »Beiträge zuř ragusanischen Literaturgeschichte« jest nový výtěžek
z jeho studií v archivu Dubrovnickém; dělí se na 3 kapitoly, z nichž první přináší
rozličné příspěvky ke kulturním dějinám Dubrovníka v 1. polovici 16. století,
řadu obrazů pěkně z drobných zpráv sestavených na př. o knihovnách, které tou
dobou byly v městě, kdežto druhá obsahuje příspěvky k latinské, třetí k slo
vanské literatuře Dubrovnické (zejména k životopisu Marina Držiče). — Druhá
kratší práce Jirečkova »Die cyrillische Inschrift v J. 993« jedná o náhrobním ka
menu otce cara Samuele z r. 993, nalezeném v Makedonii. Nápis na kamenu je
nejstarší dosud známý určitě datovaný text cyrilský. Článek JireČkův jedná zá
roveň o kontroversách týkajících se dějin bulhatských té doby. Dotýkaje se při
tom též otázky, kdy byl Ibrahim ibn Jakub v Merseburku, uvádí nový důvod
pro r. 973.
•
—------ĽEvangtliaire slavon de Reims^ dit*. Texte du sacre. Edition facsimile
en héliogravure, publiée sous les auspices de 1’ Académie Nationale de Reims,
précédée ďune Introduction historique par Louis Leger. 1899. Paris-Prague.
Fol. — Texte du sacre čili evangelium Remešské je perg. rukopis, který
budil vždy velkou pozornost a měl — neobyčejné štěstí, ne pro svou vnitřní
hodnotu, nýbrž protože přízeň mocných tohoto světa byla mu dána do vínku.
Obsahem nijak nevyniká. První Část (2 složky — 32 stránek) je kyrillská. Jsou
to čtení z evangelií, psaná asi v XII. stol, někde na jižní Rusi. Druhá Část
(6l stránek) obsahuje čtení z různých knih písma svátého a byla napsána
od některého »bratra« českého v zdejším klášteře »na Slovanech« r. 1395
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písmem a jazykem chrvatsko-hlaholským. Tedy obsah není ani v první ani
v druhé části žádnou neobyčejností. A přece můžeme ohlásiti již druhé
facsimilované vydání rukopisu Remešského. První provedl, jak povédomo,
r. 1843 na útraty cara Mikuláše I. Silvestře; nyní péčí a zásluhou chvatně
známého prof. Ĺ. Legera, který v úvodě jasně a poutavě vyložil pestré osudy
této někdy »české« knihy, vyšlo nové vydání, jež dokonalostí a pravou fran
couzskou elegancí překonává všechny podobné otisky staroslovanských pa
mátek. Štastný osud zůstal evangeliu Remešskému věren.

Byl to, jak známo, hollandský orientalista, prof. M,
dt Goeje v Leydcnu, jenž v arabském cestopisném díle al-Bekriho z 11. století objevil (v létech
sedmdesátých) zprávu žida Ibrahima syna Jakubova o cestě jeho v zemích
slovanských v 2. pol. 10. stol. Tyto slovanské materiály zaslal Goeje r. 1875
nedávno zemřelému historiku ruskému A. A Kunikovi, jenž pak spolu s V.
P. baronem Rosenem vydal je s doslovným pečlivým překladem ruským roku
1878 v 32. sv. Žápisek carské akademie pod titulem Izvéstia Al-Bekri i drugich
avtoroch o Rusi i Slavjanach. Překlad ruský ještě téhož roku převedl do
češtiny J. Jireček v Čas. Čes. Musea 1878, doplniv nebo opraviv v dodatku
a v poznámkách výklad cizorodého pramene. Po dvou létech vydal Goeje sám
nový, hollandský, ale volnější překlad arabských zpráv o Slovanech (Een
belangrijk arabisch bericht over de slawische volken omstreeks 965 n. Chr.
Amsterdam, 1880, 30 str.) a i tentokráte J. Jireček přeložil hollandský překlad
v Čas. Čes. Musea 1880 do češtiny, nepřidávaje však ze svého k výkladu
ničeho. Rozdíly oboTprací, ruské a holandské, tkvěly především v rozličném
čtení jmen vlastních v arabštině, pak v zjištění jich a i ve výkladu celé řady
věcných údajů rozličného rázu. K řešení a kritice jich byl by kompetentní ovšem
jen ten, kdo by byl dobrým arabistou a zároveň dobrým znalcem slovanské
minulosti. S tím asi souviselo, že po celých dvacet let se zprávám arabským
o Slovanech nové studie nedostalo — z té doby lze uvésti pouze práci Jiř.
Jacoba (Studien in den arabischen Geographen, Berlín 1891 — 92, 4 svazečky a
Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. Jahrh. Berlín 1896), jež má cenu
samostatnou, ale není věnována Ibrahimu výhradně. Teprve loni vyšla nová
zvláštní práce o tomto zajímavém pramenu, a zase v Rusku, v Zápiskách carské
akademie, pod titulem Ibráhim s-Ibn-Jdkůb*s Reisebericht Uber die Slawenlande
aus dem Jahre965 (str. 183, 4°). Spisovatelem je Fridrich Westberg^ professor
na městské reálce v Rize. Forma práce je takřka rozháraná: po pěkném pře
hledu literatury následuje hned podrobný komentář pramene (hlavní partie práce
Westbergovy, kde uložena jsou jeho nová čtení a nové výklady) a pak teprv —
německý překlad pramene samého dle Rosena, rozdělený v kapitoly (mělo to
zajisté býti obráceně) a pak zase komentář kritický v nejpodivnějším nepo
řádku. V něm v jednotlivých odstavcích probírá se itinerář Ibrahimův velmi
podrobně, pak řeší se otázka data jeho cesty, jeho původu, jeho zaměstnání,
pak zase následují úvahy o jednotlivých sporných místech pramene nebo
otázkách s nimi (třebas hodně daleko) souvisících. Následuje >Anhang< (genea
logie saských hrabat Wichmanna a Egberta), pak — »Beilagen (Excurse und
Nachtrdge)*) kde mimo exkursy, jež toho jména zasluhují, píše se. znovu
o věcech, o nichž psalo se již dříve dvakráte a otiskují se poznámky Goejovy
a protipoznámky Westbergovy, týkající se zase podstatných míst komentáře
a otiskují se dokonce »kurze Erganzungen«, jež v některých věcech odvolá
vají nebo pozměňují zase líčení předchozí. Následuje ov^em ještě »dodatek
k literatuře předmětu«.
Vyznati se v této práci je tedy velmi těžko. A probíráme-li se jejími vý
klady tam, kde se nás týkají nejvíce, ve věcech českých, ztrácíme víru
i v její cenu vnitřní. Třeba tu ovšem rozeznávat]: posuzovatel nearabista
musí stranou nechati cele-podstatnou část nové práce, totiž nová Čtení důle
žitých jmén a slov, tedy celou její stránku filologickou a spokojiti se konsta
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továním, že Westberg čte na př. místo »Brjsláv«: »Búisláv«, místo »Frága«:
>Farága< nebo »Barága«. Jsou to změny částečně nedůležitě, částečně však
dalekosáhlé, jako čte-li Westberg místo dosavadního >Krákv<: Turikůá. Dle
toho by Ibrahim zval Boleslava I. králem Pražska, Čech (Bůima) a Turků
(? země Turikůá). Co však kontrolovati můžeme, to jsou Westbergovy výklady
historické, a výklady tyto často jsou to, jež před kritikou neobstojí. Neslý
chaný Je na př. výklad jasného Bůima (Bwjma) na — Moravu s odkazem na
Ann. Einh. k 791: Alias copias per Beehaimos* via qua venerant, reverti
praecepit! »Farága« je vskutku Ibrahimovi n'»ko1iv »město«, nýbrž země (jde
to jasně z jeho vypravování), tedy »země pražská«, ale z toho ještě neplyne,
že to musí býti celé pozdější Čechy. Podivno je, že Westberg neužil tu k vý
kladu t. zv. Řezenského seznamu slovanských národů a jeho výmluvného
»Fraganeo«. Westberg, jak pověděno, čte jméno třetího knížectví Boleslavova:
»Turikůá«, ale co to má býti, neví; zcela libovolnou domněnkou je, že to je
Malopolsko s částí Slezska (srv. zas, co o tom kombinuje v jiném smyslu na
str. 102). A zrovna tak libovolnou domněnkou je, že »Velké Chorvatsko«
Konstantina Porfyrogeneta je: Čechy, Morava a Slovensko. Praví přece Kon
stantin Porfyr., že v sousedství Madhrů je veliká Morava neboli země Svato
plukova, jež od Madhrů je cele spustošená a v moci jejich, a teprv vedle
vyčítá Chorváty, Bílé Chorvatsko, jež bychom snad, jak si to Kon
stantin představoval, hledati mohli v Čechách nebo ve východním Polabí a
Poodří, ale přece ne na Moravě a ve Slovensku. Výklad Westbergův na str.
99. že Velká Morava Konstantina Porfyrogeneta a dnešní Morava nemá nic
společného, je přímo na odpor chovanému prameni; okolnost, že Konstantin
klade Velkou Moravu, o jejíž poloze je dobře zpraven a o jejíž identitě se
známou Svatoplukovou říší, jak z jeho líčení patrno, nemůže být sporu, na
jih maďarské državy, může míti vliv jen na výklad obrazu jeho o rozsahu
panství maďarského. Také vykládá-li Westberg jméno »Důlábe« vyskytující
se ve výčtu slovanských kmenů u arabského spisovatele 10. st. Masůdiho
(naposled přeloženo Goejem v dotčeném spisu z r. 1880, ale přeloženo jen v jiné
pardi Jirečkem; Šafařík užil zpráv jeho z publikace M. Charmoyovy »Relation
de Mas’oudy« etc. z r. 1834) prostě na Čechy a knížete j Jich Wángsláwa stotož
ňuje se sv. Václavem, není to nic než vratká domněnka, a způsob, jak ji West
berg konstruuje (str. 132), odpovídá jeho ukvapeným kombinacím jinde. Výklady
záhadných kmenů slovanských u Masůdiho se asi sotva komu podaří; beznaděj
nost pokusu takového je patrna právě z násilných čtení W estbergových. Rok
cesty Ibrahimovy stanoví Westberg znovu na 965, východiskem jejím je mu však
Magdeburg, ne Merseburg; Ibrahima má za obchodníka s otroky.
Práce Westbergova vzbuzuje přání, aby se rám dostalo brzo nového kri
tického vydání všech arabských zpráv o slovanském starověku; sama, jak uká
záno, nárok na definitivní řešení nesnadných mnohých otázek s věcí souvisících
činiti nemůže. Nechci tím říci, že by všechny její vývody byly pochybný nebo
bezcenný
obíral jsem se jen jejími výsledky o Českých věcech. Kniha po
jednává však o velikém počtu otázek nejstarších dějin slovanských, a bude
míti jistě již tu cenu, že shrnuje je všechny pokud arabských zpráv se týkají,
v jedno a seznamuje s jejich literaturou. Ale na vyložení slovanského národo
pisu a zeměpisu, jak jej podávají zprávy arabské, budeme musiti čekati dále.
— V posledním svazku Čas. Čes. Musea 11900, seŠ 1) podává E. Šebesta
svědomitý výtah z práce Westbergovy (Zprávy Arabův o středověku slovan
ském, str. 37—56), ale jen výtah.
7. P.

V ruské literatuře historické čím dále tím více v popředí se dostávají
práce z oboru dějepisu hospodářského a sociálního. Z minulého roku (1899)
jmenovati dlužno několik vynikajících prací sem spadajících. Jest to přede
vším doktorská dissertace Jurjevského professora
OuepKH hst» Hcropifi
cejscKaro HacejeHia bi Mockobckomt» rocyaapcTBi, jež se opírá větším dílem
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o rukopisné materiály a přináší mnoho nových podrobností týkajících se
především společenských a poddanských řádů selského obyvatelstva. K ní
druží se svým obsahem spis H. Potkou CeAbCKoe xoshActbo mockobckoíí Pycu
XVI. bíkí, pracovaný hlavně na základě tak zv. »knih piscových«
(=urbářů) a »poddanských«, hl. klášterních. Spisovatel ukazuje na úpadek
selského hospodářství ve středu Rusi, jež ze třípolného změnilo se v stří
davé. Jlaaao-JlaHUAeQcidti. vydal »Pyceicia upoMbiiiLieHHbiH h TOproBbin komiuhíA
bt* nepBofl no^oBHHi XVIII. ctoj“, kdež hlavní pozornost věnována jest rozvoji
kapitalismu na Rusi. Největší, nejdůkladnější a nejlepší dílo celé loňské
literární kampaně jest nepochybně spis C. 6. HMTímoea, OvepKu no H«Topiň
cMyrb bt Mockobckomt» rocyAapcTBt XVI.—XVII. (Oiimtt iisyneHia oOmecTBCHHaro
crpon h cocaobhmxt oTHOiueHift bt* CwyTHoe BpewH). Obírá se jednou z nejkri
tičtějších dob státu Ruského t. dobou vnitřních bouří jinak Samozvanců, ale
nechává stranou líčení vnějších podrobností a věnuje více pozornosti spole
čenským poměrům té doby, zejména poměru rodové šlechty k moci panovni
cké (z veliké části již za doby Ivana Hrozného), významu hnutí národních
mass a p. Hledí ukázati, že vnitrní společenské poměry, snahy stavovské
přivodily tuto krisi: že nebyla překvapením, připraveným »polskými úskoky«
a »papežskými intrikami«. Je to první široce založený pokus sociální historie
»bouřlivé doby«. H Muawkooií uveřejnil v revui Mupv Buwciit počátek 3. části
svých znamenitých »Ove/wcoe» ao ucTopiu pyccKoh Ky^ry/Mt pod zvi. titulem
»u oÓtufiCTBeHHoe MHTbKÍe·, V témž Časopise známý sociolog Crpyee
otiskl článek »Ochobheic momchtei bt* pasBbrriA KptnocTHaro xoaaňcTba bt* Pocciň
XIX b. — Mnoho pozornosti věnují historikové ruští z pravidla též vývoji
administrace. Sem spadají nově vydané práce A.
PpadoecKaw, »Bbicman
ajMiiHHCTpauia Poccin XVIII b. u reacpazT-npOKypopbi«, »HcTopuuecKiň ouepKi
yvpeTKACHiH reaepajt-ryOepHaTopcTBa bt. Poccin«, »řocyAapcTBCHHbifl CTpofl apeBHeň
Pocciw«, jež obsaženy jsou v 1. díle jeho sebraných spisů, kdežto 2. díl obsa
huje velmi pěknou doktorskou dissertaci »Meropis MicTHaro ynpamreiiia
bt Poccin«. Jinou práci téhož druhu vydal v Kyjevě O. B. Biaweudoez, OóepnpoKypopbi cBamuuiaro cbíHOia XVIII. n XIX. b. — Pro české poměry vlaste
necké v době Bachovského absolutismu najde se mnoho i ve XIII. díle
H U. BapcyKoea, 5Kh3he m Tpy^H M. II. lIoroAHHa. — Ohromný bibliografický
a literární materiál snesl BnMKypoev, 0 ÓHÓjioTeKi mockobckhxt rocyAapcfl
bt XVI. bíkí, kdež na základě velmi rozsáhlého bádání obrací se proti
mínění o velikém bohatství (zejména rukopisném) bibliotheky ruských carů.
Lze konstatovali pouze dosti skrovnou bibliotheku Ivana IV. Z materiálu
zde uveřejněného zajímavo, že registrum bibliotheky kollegia (ministerstva)
zahraničních záležitostí z roku 1784 obsahuje též 2 záznamy (patrně však
Polákem učiněné) o knihách českých: »Historia Bohémska przez knieža
Wacslawa Hayeka. W Prage 1591« a »Polititia historica, O wirchnostech
a sprawyech swetskych M. Daniele Adama z Weleslawyna. W Pragie 1584«.—
Kromě uvedených spisu vykazuje historická literatura ruská celou řadu edicí
pramenů — V ruském jazyku objevilo se též několik pozoruhodných mono
grafií náležejících do rámce historie všeobecné. I v tomto oboru stojí v po
předí látky hospodářské na př. PocToe^ee^, McTOpia rocyAapcTBeHHaro OTKyna
bt phmckoA uMnepiH on AnrycTa ao JioE-jeTiana; Ppeecz, OyepKH ii3T ucTopiii
pUMCKaro 3eMJieBaaeHÍfl
M. H. Hp.)\ JLeeuTcKiů, CeAbCKO-xosaňcTBeHHiA KpucHc
bo spárnu«; JΓy^u^κiiír KpečTHHCKoe 3CMAeBu;»AeHÍe bo ^paHuiK Ha KaHyni peBOaiouíhí (v Kiee. ynue. useibcr.) — práce ta vznikla nepochybně pod vlivem no
vější a současné literatury francouzské. Dějin slovanských blíže se dotýkají
Bpaynt, Pasti KaHin bt* oÓjac-TH toto CJiaBflH«KiiXT othoiuchíA. 1 Fotei h hxt cocíäh
jo V-ro BiKa a Ry^uucoecKiU, Ajanbi no CBliiuiaMT KJiaccauecKHXT u BH3aHTÍňCKHXT
niicaTejreň — (viz ref. ve Věstníku slov, starožit. 1899. IIL). O důležitém
Spisu B. Bt KavaHoecKavh UcTOpin CepÓiii ct hojí XIV. ao KOHita XV. b. I.
(Kíôbt 1899) bude v Č. Č. H. obšírnější referát. Bmuiuh* vydal OvepKH h3t*
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ucTopiH nancTBa ni» XI. bíkť (o Hildebrandovi a papežích před smrtí císaře
Jindřicha IIL). Ve 2. díle publikací spolku pro všeobecný dějepis při mo
skevské universitě uveřejnil PawKoe* článek o Arnoldu z Brescie. Zvláštní
pozornosti, zejména se strany ruských historiků-západníků těší se látky
z oboru filosofie dějepisu. V té příčině napsal cenné pojednání prof. Buaaept,
>06mecTDeHHbin yueHifl h HCTopHqccKiH Teopiw XVIII. h XIX. b. bt> cbh3h ci 06mecTBeHHbíMT. ABii?KCHÍeM'b ua aanaaf* (Mip'b‘Boxin i zvláště). Karéjevova
»UcTopiH 3anaAHofl Enpoiibi« vychází v novém vydání a kromě toho ve výtahu
(z dílu 2. a 3.) »Kypci, hoboA HCTopitK obsahujícím dějiny věku 17. a 18-,
hodícím se jako příručka pro vyšší Školy. Také Karějevovy »HcTopHqeGho-*H4oco*CKÍe h couiozorM4e<'KÍe sticam« vydány po 2. a rovněž výborný a i na zá
padě velmi ceněný spis M. Kovalovského^ ripoHcxo/KAesie coBpeMeHHofi agmoKpauíit — Mimo to veliká jest literatura překladová, ač nelze říci, že by tu
byl nějaký aspoň poněkud slušný výběr. Vypočítávat! všecko, co se do
ruštiny překládá, bylo by zbytečno; tolik však budiž podotknuto, že největší
pozornosti těší se spisy, které jsou nebo mají nějakou souvislost s moderní
theorií historie, sociologií, hospodářskými dějinami a p. (Dle Šeremetéva
a Konského v »CeB. KyptepK 1900, č. 61, 62.)

E. Zivier (o jeho knize Geschichte des Bergregals in Schlesien v. Č. Č. H.
V. str. 64» vydal t r. sbírku pramenů k dějinám hornictví slezského, v době,
kdy Slezsko bylo rakouské a tedy náleželo ke koruně České: Akten und
Urkunden zur Geschichte des schlesischen Bergwesens. Oesterreichische Zeit.
Kniha, čítající 492 str. velkého oktávu, vydána v typografické výpravě, co se
týče papíru i tisku, tak bohaté, jak při podobných publikacích bývá zřídka.
Druhý díl Akta TiroUnsia^ ku konci r. 1899 vydaný, obsahuje: Z Theil
der Sůdtiroler Notariats-Imbreviaturen des 13. Jahrhunderts. Vydal dr. H.
v. Voltelini. Kniha má dvojí ráz. Po prvé jest to publikace pramenná dvou
notářských register z jižních Tyrol z I. 1235—1237, na základě dvou rukopisů
stát, arcnivu ve Vídni. První kritické vydání pramene tohoto druhu — mimo
Itálii není země, kde by se byl z tak dávné doby zachoval. Význam jeho vy
niká z vzorného úvodu autorova, v němž spočívá systematická stránka díla.
Kdežto Oesterley, Ficker a Breslau vyložili vznik a vývoj institutu notariátního, Brunner starší listiny italské, pokouší se autor, a to s úplným zdarem,
o výklad vzniku instrumentu notářského. Jest to pokračování v díle Brunnerově pro 12—13. stol. K ideálu monografie přiblížil se tím, že rozbírá publi
kovaný materiál na základě současné tehdejší theorie a to z hledisek moderní
vědy právní. Upozorňujeme na dílo z následujícho důvodu. Instituce a instru
ment notariátní si v Čechách nevydobyl samovládné posice jako v jižních
zemích Zde ovládla vlivem práva kanonického*listina s pečetí. Avšak i česká
listina obsahově i formelně pochází z Itilie. Základ její dlužno hledat v theorii
Glosatorů, rovněž tak jako instrumentu notářského a různých artes dictandi.
Studium díla Volteliniho bude nad jiné instruktivní proto, že autor na imbreviaturách zachycuje lokálně i časově vývoj jednotlivých právních jednáni a
těm odpovídajících formulí. Máme tu řetěz vývojový od klassické doby práva
římského až ke Glosatorům, k první renaissanci jeho. Souvislosť theorie
s praksí, vzájemné pronikání jich, demonstruje se s velikým uměním. Český
badatel nalezne zde pro soukromou listinu českou oporu spolehlivější než
v kterékoliv z příručních knih diplomatiky.
K K.

V Lipské »Sammlung Góschen* vyšel jako č. 104 pokus stručného pře
kladu dějin rakouských z péra autora největšího díla o dějinách rakouských,
prof Z. v. Krbnesa {Oesterreichische Geschichte von der Urzeit bis 1526}. Je
to však drobná příručka jen pro dějiny malého Rakouska, t. j. rakouských
zemí alpských a v tom ještě obírající se skoro výhradně territoriálním vý
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vojem těchřo zemí a poméry politickými se zvláštním zřetelem k chronolo
gickým a genealogickým datům. Dějiny české jsou tu v příloze (»Rückblick
auf die böhmische Reichsgeschichte vor 1526) na osmi stránkách (knížka má
199 stran!); Uhrám dostalo se (také v příloze) stran dvanácti! Netřeba vykládati, jak takové české dějiny na osmi stranách, z nichž dvé ještě jsou cele
věnovány německé kolonisaci v českých zemích, vypadají. Kdo však hledá
krátkého poučení o spletitém territoriálním vývoji zemí a zemiček alpských,
bude Kronesovi vděčen za práci zde vykonanou, jež jeví všude snahu po
přesnosti a jasnosti. Jen několik mapek mělo k tomu býti přidáno.
J. Loserth v poslední době za předmět svých studií a publikací si vy
volil dějiny reformace a zvláště protireformace v zemích tak zv. vnitrorakouských. R. 1898 vyšla v Gothě jeho kniha Die Reformation und Gegen
reformation in den innerösterreichischen Ländern im IÓ. Jahrh. Prameny sem
patřící — Acten und Correspondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in
Innerösterreich unter Erzherzog Karl 1L 1578—1590 — vydala Vídenská
akademie (Fontes rerum austr.). Mimo to vydal Loserth celou řadu rozličných
pojednání podobného obsahu na rozličných místech, jichž úplný seznam se
najde v Jahrbuch fůr Geschichte des Protestantismus in Österreich v roč. 19
a 20. — Dřívější práce Loserthovy o novokřtěncích (srvn. ČČH., III. str. 349)
doplňuje článek v »Blätter des Vereins für Landeskunde in Niederösterreich«
1899 nadepsaný: Die Wiedertaufe in Niederösterreich von ihren Anfängen bis
zum Tode Balth. Hubmaiers (1525—1528).
V království Saském řídí publikace historické zvláštní historická kommisse.
K těmto publikacím náleží t. r. vydaný 1. svazek (— 1543) pramenů k dějinám
kurfiřta Morice (Politische Korrespondenz des Kurf. Moritz von Sachsen). Vy
davatel je Erich Brandenburg, jenž uveřejnil r. 1898 prvý svazek nového díla
o tomto knížeti (Moritz von Sachsen I. bis zur Wittenberger Capitulation
1547), jehož dějiny zasáhají také do dějin českých v době války Smalkaldské. — Do programu chystaných publikací přijato vydání pramenů k dějinám
301eté války, zejména spolku Heilbronnského (1632) a míru Pražského (1635).—
S peněžitou pomocí města Lipska chystá se celá řada monografií o dějinách
Lipských, zejména »Sozial-, Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte Leipzigs«.
Literatura o Bismarckovi, jež se počala již za jeho Živobytí, roste do
nekonečna. Bismarck sám k ní přispěl svými Pamětmi (Gedanken und Erin
nerungen), a tyto Paměti staly se hned také předmětem kritického uvažování.
Vším právem, neboť právě memoiry bývají velmi subjektivní, a nemá se jich
jako pramene užívati bez kritiky. Ale neběží jen o subjektivní zabarvení;
ani fakta nejsou již tím zajištěna, že je vypravuje současník a že vypravuje
o sobě. Sem patří spisek Lipského professora Ericha Klarckse r. 1899 vydaný
(Fürst Bismarcks Gedanken und Erinnerungen), dále a zvláště spisek Berlín
ského prof. Maxe Lenze (Zur Kritik der »Gedanken und Erinnerungen«)^
kde zejména ukázáno, že, co Bismarck po letech vypravoval o době, kdy
vedena válka Krimská, není spolehlivé; ale, což více, že spolehlivé není ani
to, co vypravoval o jednání v Mikulově r. 1866. A ještě jiný třetí spis
z r. 1899 věnován je téže věci, kritice Bismarckových Pamětí, Kämmlovy
»Kritische Studien«. — Vedle Bismarcka státníka studuje se již také Bismarck
řečník, ač právě řečníkem-umělcem nikdy nebyl. Sem náleží kniha Heidelberského professora Heřmana Wunderlicha »Die Kunst der Rede in ihren
Hauptzügen an den Reden Bismarcks dargestellt«. — Již vyšel také výbor
Bismarckových dopisů a řečí »pro školu a dum« (Schul- und Hausausgabe). —
V předešlém Čísle našeho Časopisu připomenuto bylo francouzské dílo o Bismarckovi; přidáváme anglické Headlamovo (The foundation of the German
Empire).
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V periodické publikaci ^Pädagogische Zeit- und Streitfragen* (Wies
baden, 1899) vyšel jako č. 56 článek E. Bernheima * Geschichtsunterricht und
Geschichtswissenschaft im Verhältnis zur Kultur- und sozialgeschichtlichen
Bewegung unseres Jahrhunderts* <zvl. otisk z »Neue Bahnen«, 1899, seš. 5—6.).
Cílem malé práce Bernheimovy je zjistiti, pokud hlavní methody vyučování
dějepisného jsou správnou cestou k vštípení vědecky uznaného názoru dějin
ného v mysli žactva, pokud nikoliv. Konstatuje předem, že »dnes obecně
uznaným« názorem dějinným je nazírání vývojový poznávat! a učiti dějinám
jako souvislému vývoji projevu a stavu Člověka a lidstva a ukazuje dále, jak
lze prakticky ve škole porozumění pro genetický názor dějinný buditi. Obí
raje se dále úkolem dějepisu, vytýká rozdíl mezi směrem politickým na jedné
a kulturním na druhé straně a počíná řešiti otázku, jak daleko škola může
jiti ve sporu dvou stran, sporu směru individualisticko-politického v déjepisectví
a společensky-kulturně dějinného. Vykládá nejprve historicky vývoj tohoto
druhého směru od francouzské revoluce (Cotidorcet), ke Comtovi a Bourdeauovi
(1888, Ľhistoire et les historiens), ukazuje na vlivy Darwinovy theoríe a učení
Marxova. Velmi pěkný tento přehled (rozvedenější a určitější než v jeho Lehrbuchu der hist. Methode, str. 538) končí tvrzením, že celý ten vývoj zůstal
německému dějepisectví neznám a jím nepovšimnut — tam pronikla jen povrchní
vlna celého toho proudu známou knihou Buckleovou. Sociálnědemokratický
názor dějinný vyvinul se ovšem v Němcích, ale nedotkl se historické práce
»cechovní«. Tak se mohlo státi, praví Bernheim, že německým historikům
byla Lamprechtova Deutsche Geschichte (1891 sq), kde poprvé positivistické
myšlénky o dějinách ve velkém stylu uvedeny v praxi, překvapujícím novum,
jehož literární souvislosti a povahy nechápali, ano tak se stalo, že Lamprecht
sám nebyl si vědom původu a rázu svých zásad. Lamprecht zajisté věří, že
hlásá nové, vlastní myšlénky — kdyby byl »vážně orientován o názorech
positivistů«, nebylo by to možno. (Srv. můj Článek v Č. Č. H. III, str. 151
»Spor o individualismus a kollektivismus v dějepisectví«.! Lamprechtovo
stanovisko tkví cele v tomto myšlénkovém prostředí — Lamprecht patrně
čerpal z něho nepřímo a vlivy positivismu vystupují u něho také v podobě
seslabené a tím modifikované. Kdyby byl Lamprecht positivistické názery
o dějinách znal lépe, měl by nepochybně určitější stanovisko v názoru na
poměr individua k mässe a i jinak by leccos v jeho zásadách bylo správ
něji posuzováno od stranníků i protivníků. Lamprecht má za to, že lze v dě
jinách (u něho: v německých dějinách» konstatovat! určitý celkový ráz hro
madného života (Gesamthaltung des Massenlebens), jenž projevuje se ve všech
oborech životních, jenž podmiňuje jednotlivce i doby se všemi vlastnostmi
jejich a jenž se s veškerým vývojem massy lidové typicky obměňuje asi jako
doby stáří u jednotlivého Člověka. Lamprecht karakterisuje tyto stupně jako
vývojové stupně národního vědomí, vývojové stupně vší psychické disposice
národního bytí; dle toho byl by to živel duševní a proces psychický, jež by
určovaly lidský vývoj. »Je to veliká myšlénka Comteova, kterou tím způso
bem Lamprecht bezděky přijal za svou a s malou modifikací applikoval na
dějiny našeho národa: totiž že lidstvo vyvíjí se v určité stupnici měnících se
způsobů myšlení, celkových názorů, jež projevují se nejenom v oborech du
ševních, ale i v materielních a to v parallelním vývoji stupňovém«. Známe-li
tuto myšlénku Comtovu a její geniální provedení, nemůžeme parallelismus
duševního a materielního vývoje, jenž hraje takovou roli u Larnprechta, pova
žovat! za novou koncepci, ačkoliv Lamprecht jednotlivé stupně určuje jinak než
Comte. Je omylem, že by základy názoru Lamprechtova byly materialistické;
mohou ovšem snadno v tuto stranu se přesunout!. I v tom je Lamprecht bez
děky žákem Comtovým, tvrdí-li, že v celém sporu (srv. ČČH, III, str. 155, 158)
nejde o rozdíly světového názoru, nýbrž jen o rozdíl v methodě — také Comte
chce (mylně) věci posuzovat! bez předpojatého mínění, jen methodou vědeckého
myšlení. Je však zásluhou Lamprechtovou, že tyto myšlénky uvedl do němé-
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ckého dějepisectví odborného a učinil konec lhostejnosti německých historiku
k otázkám zásadním —- nedostatky jeho práce samé proti tomu nepadají na
velkou váhu. — Ku konci obírá se Bernheim otázkou, jak tyto protivy mezi
dějepisem individualisticko-politickým a společensky-kulturním jeví se v oboru
vyučovacím. Sie iuje krátce stanoviska vyučovacích správ od konce minulého
století a zastavuje se zejména u královského pruského nařízení z 1. května
1889, aby vlastenecké dějiny napříště byly především (>insonderheit auch«)
dějinami pruského sociálního a hospodářského vývoje a zákonodárství do
doby nejnovější, aby tak Škola mohla působiti proti Šíření socialistických a
kommunistických ideí, u nařízení, jež vedlo k rozsáhlé změně učebních plánů
v oboru dějepisném. Rozumím-li dobře, nemůže Bernheim, mluvě o konsekvencích tohoto nařízení z r. 1889, uvarovati se cele ironického tónu, když
vykládá, jak nepřímo, na postranních cestách dostalo se do školy to, proti
čemu chtělo se bojovati. Zajímavo je, že vyslovuje svou nespokojenost s hro
zící převahou kulturné-sociálního živlu ve vyučování dějin, jež hrozí poško
dit! zdravou rovnováhu vyučování v neprospěch živlu osobnostně-politického.
Chce ovšem popřáti náležité místo kulturním dějinám ve škole, ale varuje
před extrémem. V závěrku kritisuje jednotlivé methody vyučovací a hledá,
která z nich odpovídá nejlépe požadavku »rozuměti dějinám«, t. j. rozuměti,
aby spokojena byla věda. Upozorňuji na partii tuto zejména, jakož vůbec na
celou knížku, jež je svědectvím živého smyslu v Němcích se probouzejícího
o otázky moderního vyučování, naše odborr-íky-paedagogy. U nás v Rakousku
by ovšem brožura s těmito závěry a obavami vyjiti nemohla: u nás je dějepis
na školách dosud v prvém svém nezdravém extrému dějepisu politického.
_____
?. *

V knize, kterou vydal Mik. Paulus r. 1899 v Mohuči, Johann Tetzel,
der Ablassjrediger, jeví se nám tento muž, jenž r. 1517 dal podnět Lutherovi
k ohlášení známých thesí, ve světle něco příznivějším než dosud.
Počet historických časopisů v Německu neustále roste. Vzhledem k častým
stykům dějin českých a bavorských upozorňujeme zejména na Altbayerische
Monatschrift. Mimo to vydává spolek pro dějiny Horních Bavor větší práce
pod titulem Altbayerische Forschungen. Nový historický spolek pro Pomořany
a Rujanu založil svůj časopis s titulem Pommer sehe Jahrbücher. — V Giessenu (red. Ervin Preuschen) počal vycházeti nový časopis pro starověk kře
sťanský, Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des
Urchristentums. — A. Ehrhard, nedávno do Vídně z Německa povolaný
professor církevních dějin, ve spojení s J. Kirschem bude (v MohuČi) vy
dávat! Forschungen zur christlichen Literatur· und Dogmengeschichte (v se
šitech v neurčitých lhůtách).

Pochvalný referát (Loserthův) přináší Historische Vierteljahrschrift
(1900 seš. 1.) o díle G. Wolfa, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegen
reformation, jehož 1. svazek vyšel v Berlíně 1899. — Tamtéž otištěn delší
referát, jen z části pochvalný, o díle Oty Wiedfeldta, Statistische Studien zur
Entwickelungsgeschichte der Berliner Industrie von 1720-1890, vydaném ve
Schmollerově sbírce Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen.

Věcí, o kterých psal v ČČH. V. str. 374-9 archivář Mareš, týkají se
dvě brožury vydané v Drážďanech: O. Posse, Handschriften-Konservirung
a E. Schill, Anleitung zur Erhaltung und Ausbesserung von Handschriften
durch Zapon-Imprägnirung.

V prosinci m. r. zemřel Jiři Ratzinger, spisovatel důležitého díla Ge
schichte der christlichen Armenpflege. O jeho Forschungen zur bayerischen
Geschichte v Č. Č. H. IV. str. 207.
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Poč. března t. r. zemřel znamenitý katolický theolog německý, žák a
blíženec Dóllingrův, univ. prof. v Bonnu Fr, Jindřich Reusch (* 1825 ve
Vestfálsku). Pro důsledný odpor svůj k novým dogmatům z r. 1870 byl 1872
exkommunikován a stal se jedním ze zakladatelů hnutí starokatolického. Jako
starokatolík také stal se z exegety starozákonního historikem církevním,
dějepiscem moderní církve katolické, určitěji řečeno historikem vývoje kato
licismu k ultramontanismu. Hlavní dílo Reuschovo do této doby náležející
je »Der Index der verbotenen Bücher« (1883—85), jejž provázelo několik
publikací Indexu. Jiné větší dílo — Reusch byl autor neobyčejně plodný —
jež vydal s Döllingrem, je »Geschichte der Moralstreitigkeiten in der römischkatholischen Kirche« (1888). Srv. o něm nekrolog L. K. Goetze v Beilage zur
Allg. Zeitung, č. 57.
Bočkovy padělky byly u nás v posledních letech častěji se zájmem
projednávány, a proto není snad nevčas, upozorníme li na jiný zjev toho
druhu, který moderní diplomatika nedávno odhalila. V »Zeitschrift für die
Geschichte des Oberrheins« (Neue Folge XII. 459—511, XIII. 543—546) do
kázal H. Bloch, Že elsasský historiograf Philippe André Grandidier (1752
až 1787;» slavený dosud jako jeden ze zakladatelů kritického pěstování territonálních dějin, vsunul do svých četných publikací o dějinách Štrasburka
a Elsassu ne méně než 17 listin starších německých vladařů, které byly jeho
vlastním výrobkem. Důkaz Blochův o věci té jest úplně přesvědčivý a ne
zvratný; další kritika jen rozšiřuje kroniku hříchu Grandidierových.!) Padělky
ty nevnesly ovšem mnoho nesprávnosti do dějin, jsouce vesměs složeny na
základe zpráv odjinud pověřených, ztrpčují však modernímu badatelovi značně
další užívání velkých publikací falsátorových. Podobně jako Bočkovy liší se
také tyto padělky od pravých listin jeho diplomatářů již udáním původu;
mají veskrze neurčitou signaturu »ex apografo« nebo nejvýše »ex apografo
tabullarii episcopalis Argentinensis«, ač Štrasburské biskupství mělo dva
archivy. Vedle listin fabrikoval Grandidier také nové recense středověkých
latinských básní. Zajímavá jest psychologická stránka věci. Grandidierovi byla
jedinou pohnutkou spisovatelská ctižádost a žárlení na šťastnější nálezce. Jako
mladičký kněz stal se roku 1773 biskupským archivářem a počal s neoby
čejnou horlivostí pracovat! o vlasteneckých dějinách. Ale sláva stařičkého
Daniela Schöpflina, který byl již nejdůležitější materiál dříve uveřejnil, za
stiňovala činnost jeho, a proto se snažil obrátiti na se pozornost stkvělými
objevy nebo kritikou a doplňováním starších vydání. Jeho práce dosáhly pak
opravdu značného uznání a zasluhují ho po větší části i dnes ještě. Horečná
ctižádost a přepínání duševních sil sklátily Grandídiera v mladém věku do
hrobu. — Grandidier byl sám velmi bystrým znalcem pravosti listin a věnoval
jejich kritice hluboká studia, při nichž objevil značnou řadu podvrženin,
a napsal i mnohé vážné slovo o zhoubné Činnosti falsátorů. Jednou líčí dokonce
velmi názorně, jak nebezpečné jest takové počínání, a jak zcela malá ne
opatrnost postačí ku prozrazení podvodu. Jeho bádání přispělo značně k vý
voji moderní diplomatiky, která se mu pak odkrytím jeho vlastních hříchů
odměnila.
V Historische Vierteljahrschrift (1900 seš. 1.) uveřejnil Alfred Stern na
základě archivních studií zajímavé pojednání o tak zv. velkém plánu Polignacovu z r. 1829. Plán ten nepřichází náhle; mohli bychom jiti daleko nazpět
až ke kardinálu Richelieuovi a připomenout, že již v jeho programmu bylo
»restituere Galliae limites« t. j. posunouti hranice francouzské až k Rýnu,
získati Francii Belgii a Porýní. Polignac chtěl spolkem francouzsko-ruským

*) H. Bresslau, rozněž v Z. f. Gesch. des Oberrheins XIV. 9—12. Po
kusy o zachránění G.-a v Revue catholique d’Alsace XVII. 401 uveřejněné,
nejsou vážné.
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předělali mappu Evropy; jest to zároveň projekt rozdělení Turecka. Při
dělení mělo také Rakousko obdržet svůj podíl. Projekt je zajímavý i tím, co
z něho potom bylo provedeno i co provedeno nebylo. — Plán Polignacuv
obsažen v pamětním spise, schváleném radou královskou v září 1829 (ten
kus Stern otiskl), na jehož základě vypracovány tajné instrukce pro francouz
ského vyslance v Petrohradě. — V tomto plánu z Turecka Rusku se při
dělují Multany, Valašsko a třetina provincií maloasijských. Část týkající se
Rakouska zasluhuje, aby byla uvedena v doslovném znění: Les possessions
que nous destinons á ľAutriche, la Servie et la Bosnie, sont presqueenclavées dans ses états; elle y a toujours eu des intelligences et relations . ..
ces acquisitions la renforcent sur l'Adriatique, en donnant ä ses provinces
maritimes plus de profondeur . . . La Bosnie et la Servie . . . serviraient de
contrepoids a ľextension que la Russie recevrait sur le Danube. — Ostatek
Turecka s Řeckem a ostrovy měl tvořiti království Řecké pod žezlem krále
Nizozemského. Hlavním městem měl být Carihrad. Ze zbytků Turecka v Asii
měl buď povstati nový mohamedánský stát nebo se tento zbytek mél přidat!
k aegyptské říši Mehmedově. Tolik co se týče Turecka. Dále se plán týká
ostatní Evropy, z jejíž mappy mělo zmizeti samostatné království Nizozemské
(tehdy ještě spojené Belgie a Hollandsko). Osady hollandské měla si vžiti
Anglie, Belgii Francie, Hollandsko až po Rýn a Maasu, ale i Sasko měly
připadnout! Prusku. Prusko za to mělo odstoupit! králi Saskému vše, co
mělo na levém břehu Rýna. Z toho mělo povstati nové království, jehož
hlavním městem byly Cáchy řsrovn. někdejší království Westfalské). Prove
dení toho plánu Polignac vždy zakládal na spolku s Ruskem, eventuálně i na
válce, ve které by se proti Anglii a Rakousku k Francii a Rusku, jak doufal,
přidaly Prusko a Bavorsko. Bavorsku pro ten případ mělo se nabídnout!
oolnohradsko s částí Horních Rakous.

Otázka, kdo byl onen tajemný vězeň bastilly se železnou larvou (Le
Masque du fer), ač nestojí za práci, která již na ni vynaložena, se vrací
zase a zase. K dlouhé řadě odpovědí se přidružuje nová — překvapující, ve
spise Anatola Loquina právě vydaném (Le Prisonnier masqué de la Bastille,
une histoire authentique). Byl to' — Mohlre^ jenž prý nezemřel r. 1673, jak
učí literární historie, nýbrž teprve 1703 — v bastille Pařížské. Zpráva o tomto
nejnovějším, ale jistě ne posledním rozřešení velké hádanky v R. H. je psána
se skeptickou ironií; proč právě Moliěre spisovatelem odsouzen do bastilly,
z ní není patrno. Zdá se však, že Loquin dobře kritisuje své předchůdce.
Historický spolek francouzský (Société de 1'histoire de France) vydává
Korrespondenci králů Ludvika XL (r. 1898 vyšel svazek 1475—1478)aÄarZa V11L
První svazek korrespondence Karlovy (1483—1488) vyšel r. 1898 a obsahuje,
jak oznamuje RH., také mnoho k dějinám Maximiíiána I., zvláště jeho styků
s Itálií. — P. Denifle vydal r. 1899 dílo o válkách francouzsko-anglických
v 14. století až do smrti Karla V. (1380) pod titulem La Guerre de Cent ans
jusqu' ä la mori de Charles K K hojné starší literatuře tištěné spisovatel podle
RH. přibral prameny archivu Vatikánského. Francie v těchto válkách (zvláště
statky duchovenstva) pustošena podobně jako později krajiny jiné za války
301eté, právě proto, že již tyto války namnoze vedeny vojáky z povolání,
jimž byla válka výživou.
K pracím, které vzešly v posledních letech ze studií v archivu Vatikán
ském, náleží také kniha La politique pontificale et le retour du Saint-Siége
ä Rome en 1376* r. 1898 vydaná. Spisovatel její Z. Mirot vyložil, co papeže,
jenž sám byl rodilý Francouz, k tomu přimělo, že odešel z Avignonu, a vy
počítal také, co toto stěhování dvoru papežského stálo. (RH.)
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Co Francouz nazývá »1'histoire scandaleuse«, náleží konečné také —
do historie. Tento druh historické literatury byl rozmnožen nedávno (1899;
o dvě publikace. Jsou to: FUttry. Louis XV. intime et les petites maitresses
a RUdi* Christine de Suěde et le Cardinal Azzolini. Lettres inédites (1666—1668).
Kdyby byl kardinál nezemřel náhle, tyto dopisy by byly nejspíše se světa
zmizely.
V Paříži počal r. 1899 vycházet Dictionnaire historique et biographique
de la Revolution et de ľ Empire. První svazek jde od A—F. Revue Histo
rique se o díle nevyslovuje příznivě. — O výpravě do Aegypta (1798—1818)
vyšel 1. svazek velkého díla, založeného na studiích archivních a přihlížejícího
zvláště k stránce válečné. Spisovatel díla je C. de la Jonquiere. — Podob
ného rázu je jiné dílo (spisovatel sluje Saski\ »La Campagne de 1809 en
Allemagne et en Autriche«, jehož první svazek vyšel 1899. — pílo Massonovo »Josephine, impératrice et reine< vyšlo v novém rozmnoženém vydání.
Císařovně nové postavení ukládalo život pro ni nad míru nudný; hudba
a literatura jí nezajímaly, zbývaly jí pro zábavu jen šaty a karty a leda ještě
dvorský klep a dvorské slavnosti (R. H.).

Nejlepší historik rumunský A. D. Rénopol' professor v Jassy, náleží
podle jazyků svých prací dvěma literaturám, rumunské a francouzské. R. 1899
vyšla v Paříži jeho kniha Les principes fondamentaux de 1'histoire (345 str.).
V předmluvě autor ohlašuje, že chce historii hájit proti těm, kdo jí popírají
právo na jméno vědy, a slibuje, že vypracuje theorii této vědy, neb práce
dosavadní v tom směru mu nestačí. Ke knize se vrátíme.
Kus nejaktuálnější historie přinesla r. 1899 v Paříži ve francouzském
jazyku vydaná kniha Ach. Viallata o Chamberlainovi. Spisovatel (podle refe
rátu v RH.) nepovídá svého konečného soudu, ponechávaje odpověď budoucnosti,
»zdali tento intelligentní a odvážný politik zasluhuje jméno státníka«. Kniha
obsahuje podrobný životopis Chamberlainův. Referent (Ém. Bourgeois) připojuje
svůj soud: methoda, které užil Chamberlain, aby se dostal ku předu a na
horu, je methoda — velmi americká. Bourgeois připojuje také svou otázku
k budoucnosti: co získá Anglie tím, že se dává získat pro methodu Chamberlainovu? — Do nejpřítomnějších dějin francouzských uvádí nás spisek Muelův
»Les Crises ministérielles en France 1875—1898.«

Kniha, kterou vydal G. Gavett professor dějin práva v Nancy, s titulem
Sources de Phistoire des institutions et du droit frangais (v Paříži 1899,
766 str.), hlásí se druhým titulem Manuel de bibliographie historique jako dílo
bibliografické. Ale je v ní více než bibliografie čili systematický seznam
názvů knih a pojednání. První část (Généralités. — Conseils pratiques) obsa
huje úvod jednající o studiu právní historie, kde spisovatel zároveň vytýká,
v Čem spatřuje rozdíl mezi historikem a právníkem, když studují historii
práva a právních institucí. Kniha se obrací zvláště ke studujícím, kteří se
budou pokoušet o první své práce v oboru právní historie (tak zv. these),
ale dává zároveň dobré rady pro každého, jako na př. (na str. 15.): »Když
čteš práce starší, nedůvěřuj všemu, co čteš; nedůvěřuj — to se rozumí
samo sebou — mínění, které spisovatel má o věci, o které píše, ale nedůvěřuj
také tvrzením, které opakuje každý ... Co tvrzení, platících po století, je
legendou . .. Nedůvěřuj citátům, které bývají - devětkrát z desíti — z druhé
ruky... Nedůvěřuj údajům časovým, přejímají se často se zavřenýma očima...«
Studium některé otázky radno počínat literaturou novější, ale nemáme při
tom zapomínat! literatury starší; v ní často se najde práce formy sice staro
módní, ale obsahem vždy cenná . .. Zde Gavet nepronáŠí pravd nových, ale
je dobře tyto pravdy opakovali zase a zase. A Gavet dovedl zde i tyto staré
pravdy povědět — po francouzsku: živě a vtipně. Tak najdeme na str. 17.
Č. č. H. ví.
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poznámku k slovu pramen-. »V nejednom díle najdeme pod titulem Prameny
pestrou směsici, dokumenty, ktere vyplynuly přímo neb nepřímo z té doby,
které dílo věnováno, i práce předchůdcův, které si spisovatel přibral na pomoc.
Chceš-li — tyto práce jsou pramenem, neb se z nich čerpalo; ale jsou to
prameny onoho díla historického, ne však historie«. Gavet dává dále také
dobrá pravidla pro vydavatele pramenů, jako toto: jen když v dobrých
rukopisech nenacházíme žádného Čtení pravděpodobného — jen pak je volno
přejiti na pole konjektur. — Druhá část (Établissement de la littérature du
sujet) přináší bibliografii, ale, jak řečeno, více než pouhou bibliografii. I zde
najdeme věci, které se zdají býti z těch, jež se rozumějí samy sebou, a jež
je přece dobře povědět výslovně. Jestliže podle Gaveta historii francouzské lze
rozumět jen ve spojení s historií všeobecnou (elle n’est scientifiquement
intelligible que par 1’histoire universelle), platí to ovšem i jinde, tedy také
o historii české. Dále se ovšem klade i váha na to, že historii práva a právních
institucí nelze isolovat a odloučit od celé ostatní historie. — Bibliografie se
počíná bibliografií bibliografie, a sice tak, že se skoro vždycky přidávají po
známky oceňující to, co se vypočítává (o Grassauerově Handbuch fůr oesterr.
Univ. Bibliotheken čteme: 1’idée était bonne, 1’exécution est mauvaise . . .)
často dosti obšírně; místo pouhého seznamu obdržíme takořka vypravování
o knihách; seznáváme tu velké množství rozličných bibliografií bez obmezo
vání na Francii; přibírají se též díla anglická, vlašská, španělská a německá;
při anglických vedle Anglie přihlíží se též k Americe. A to platí pak i dále.
Po bibliografii bibliografie dostáváme se v 3. části knihy k bibliografii pra
menů (recherche des documents), kde v úvodě najdeme i diplomatiku in
nuce\ najdeme zde velmi mnoho, na př. při velkých sbírkách koncilíí také
historii těchto sbírek, přehled bullarií atd.; i Corpus iuris canonici má zde
svou stručnou, vlastně obšírnou (přes 20 str.) historii, při čemž se čtenář pro
ještě podrobnější poučení odkazuje k Laurinově Introductio; najdeme tu
stručný úvod k dějinám práva anglického (na př. co je common law a co
statute law). — Čtvrtá část knihy s titulem dosti nevhodným »Principaux
ouvrages auxiliaires« jedná o literatuře t. j. zpracování pramenů a p. Ale
Gavet hned napřed oznamuje, že se musil obmezit na díla, jež by posloužila
ku prvnímu orientování. Nejprvé tu najdeme popisný seznam encyklopaedií;
mezi nimi veliká Encyclopédie théologique Migne-ova (1844—1875, 168 svazků),
která však je mnohem více než theologická; vlastně je to sbírka encyklo
paedií; na př. v 3. sérii svazek 14. obsahuje naučný slovník pro počátky
křesťanství, sv. 28—29 slovník kardinálův; pak následuje seznam všeobecných
dějepisců (v poznámce literatura o dějinách křížových výprav), dějepisů
francouzských, anglických (zde v pozn. mnoho monografií), nizozemských,
německých, švýcarských, italských, španělských; pak přicházejí ještě na řadu
historie církevní, literární a konečně právní a na samém konci ještě po
mocné vědy historické (v nejširším slova smyslu). — Je patrno, že při knize
Gavetově druhý titul (Manuel de bibliographie historique) by měl státi na
prvním místě. Kritika může mnoho chválit, ale mohla by také leccos vytýkat,
jako že dosti Často v titule knih chybí letopočet, kdy vyšly, nebo že se uvádí
jen vydání pozdější a ne také první. Jako největší nedostatek by se měl
vytknout nedostatek indexu na konci knihy, než Gavet slibuje jej v 2. svazku,
který mimo jiné bude obsahovat! bibliografii historie provinciální a lokální.
Slibuje se dokonce ještě svazek třetí: bibliografický slovník starých fran
couzských spisovatelů právnických.

Kromě anglického spisu Sargentova (Č. Č. H. VI. str. 94) r. 1899 vyšlo
objemnější dílo (446 str.) věnované hlavně Colbertovi. Spisovatel jeho Germain
Martin dal mu nadpis La grande industrie sous le régne de Louis XIV.
Kdyby byl zůstal při terminologii 17. století, byl by nadepsal svou knihu Les
manufactures. Za Colberta neběželo snad o to, aby Francie ze státu a země
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čistě agrikulturní se stala státem a zemí industriálni, nýbrž měla se povznésti,
rozvinouti a doplniti novými druhy průmyslu ta industrie, kterou Francie již
měla, k industrii domácí, zorganisované cechovně, pracující drobně v malých
rozměrech, měla přistoupit! industrie pracující ne tak pro denní potřebu jako
pro luxus, pro vyšší třídy a především ve velkém. Měly býti zakládány
manufaktury t. j. velké fabriky. A to na počátku pomocí cizích podnikatelů
a dělníků, z iniciativy a za spolupůsobení státu, který zejména poskytoval
podnikatelský kapitál někdy darem, někdy lacině t. j. za qízký úrok. To vy
kládá Martin hned v úvodu své knihy, a tento úvod, jakož i další kapitoly
knihy jemu odpovídající, jsou její nejlepší části. Neb celkem kniha sama
čtenáře poněkud zklame. Uváží-li totiž, že o Colbertovi již tolik bylo psáno,
že spisovatel odvolává se též na studie v četných archivech, a že r. 1898
vyšlo dílo podobného obsahu (Des Cilleuls, Histoire et régime de la grande
industrie en France au XVII. et XVIII. siécle), bude se ptáti, k čemu velká
nová kniha, ve které je tak málo nového — leda ve směru naznačeném.
Manufakturních fabrik bylo několik druhu. Manufaktury v pravém slova smyslu
královské (royales) patřily králi a pracovaly pro krále, na př. »les Gobelins«
v Paříži. Byla to zároveň fabrika průmyslu uměleckého, a ředitelem řečeného
závodu Pařížského, kde se hotovil nábytek pro paláce a zámky královské,
byl malíř Le Brun. — Jiné manufaktury, ač se zvaly též královskými, patřily
jiným a pracovaly pro obchod. K jich zakládání a udržování přispíval, jak
již řečeno, stát. Ku privilejím náleželo i to, že majitel, byl-li šlechtic, neztrácel
šlechtictví (neb šlechtic neměl pracovat ani skrze jiné), ano že, nejsa šlechticem,
docházel šlechtictví, jako naši finanční a industriálni baronové. Byly ovšem
i jiné cennější privileje, na př. výhody při placení cel, zvláště pak monopoly
t. j. výlučné a výhradné právo na fabrikaci určitého zboží v některém místě
neb v některé krajině. Podobné privileje měly konečně i jiné fabriky, které
se nenazývaly královskými. — Leccos zajímavého najdeme v knize též o děl
nících, ale právě tu bychom při spisovateli, jenž konal archivní studie,
očekávali ještě více. Do r. 1688 (tedy po celou dobu Colbertovu a něco déle)
platilo, že dělníci musili býti z místa samého, kde fabrika byla založena. Tím
vlastně dělníci byli k svému místu připoutáni. Ve svých fabrikách nejen
pracovali, nýbrž také bydlili a byli podrobeni domácímu řádu, tak že na př.
směli vycházet! jen v určitých hodinách. — Colbertovi je věnována jen část
knihy (do str. 200), ostatek jeho nástupcům. Dílo Colbertovo bylo z velké
části zničeno neb poškozeno po jeho smrti (1683) od vlády samy. Výbojná
politika francouzská, založená na programmu kardinála Richelieu, kterou
z části (zejména válku s Hollandskem) zavinil svou celní politikou Colbert
sám, odčinila pořádek, který on byl uvedl do financí, a reformy s tím spojené.
Colbert nebyl, jak se někdy v starší literatuře obviňuje, nepřítelem orby, ale
ona zevnější politika uvalovala těžké břemeno finanční zvláště na rolníka fran
couzského; Francie vždycky své válečné vavříny platila draze. Průmyslu
r. 1685 těžkou ránu zasadila dále revokace ediktu Nantesského; Martin o tom
dává doklady z části podle archivních pramenů. Je známo, jaký prospěch
z toho mělo zvláště Prusko. Louis le Grand — přispěl k tomu, že se z kurfiřta
stal »velký« kurfiřt A podivným způsobem (comble ďillogisme — praví
Martin) cizí průmyslníci, třeba protestanté, voláni potom i do Francie, aby
tam zakládali nové fabriky. Než průmysl francouzský klesá, dělníci francouzští
se počínají stěhovat do ciziny. U nástupců Colbertových zůstávají jeho
chyby i dostavují se i ty, které ve starší literatuře byly jemu přičítány mylně.

Koncem listopadu minulého roku zemřel v Paříži ve stáří 51 let Arthur
Giryt professor pomocných věd historických na École des chartes. V širší
veřejnosti vešlo jeho jméno v známost u příležitosti sporů o vinu Dreyfussovu, v nichž Giry jakožto znalec písma vystoupil pro nevinu odsouze
ného. Z literární jeho činnosti nejznámější jest jeho »Manuel de diplomatique«
13*
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(v Paříži 1894) a učebnice diplomatiky psaná pod patrným vlivem známého
spisu Bresslauova. Od jiných toho druhu spisu francouzských liší se Giryho
»Manuel« velmi prospěšně rozsáhlou — ač ne vždy stejně důkladnou —
znalostí literatury cizí. Lze mu vytýkati, že někde přináší příliš mnoho, což
platí zvláště o celé druhé knize, v níž podává skoro na dvou stech stran
přehled historické chronologie středního a nového věku, kdežto jinde zase
v částech, jež zabývají se, abych tak řekl, dogmatickými otázkami diploma
tiky, jest až příliš stručný. Jinak však jest kniha jeho velmi praktická a na
rozdíl od podobného spisu Bresslauova jednotnější, ucelenější. Učebnice ta
dobyla autorovi r. 1895 velké ceny Gobertovy a r. 1896 křeslo v Akademii
des Inscriptions. Jinak zabýval se Giry zejména v posledních letech plánem
poříditi za pomoci svých žáků regesta a vydání listin francouzských Karlovců. Z přípravných prací k oběma těmto publikacím vzniklo několik menších
pojednání: »Dates de deux diplÔmes de Charles le Chauve pour ľabbayt des
Fossés (Bibl. de ľéc. des chartes sv. 56), La donation de Rueil á ľabbaye
de St. Denis (v Mélanges Jul. Havet) a Etudes Carolingiennes (v Etudes
dédiées á Gabr. Monod). Ale ku provedení zamýšleného díla Giry nedospěl.
Snad se ho ujmou jeho přátelé a žáci. Gabriel Monod věnoval zvěčnělému
v Revue historique 1900 str. 103 srdečnou vzpomínku.

The English Historical Review 1899 přinesla o Julta Bělocha Dějinách
řeckých (Griechische Geschichte, 2 svazky; ve Štrasburku 1893, 1897) referát,
který zde ve výtahu podáváme. Nejdříve připomíná referent (P. Giles), že
to jsou po Busoltových a Holmových třetí Dějiny řecké, které se v posled
ních letech objevily v literatuře německé. Největších rozměrů jsou a budou
Dějiny Busoltovy, které třetím svazkem dospěly teprve k začátku války pělo*
ponnesské. Dílo Belochovo se končí opanováním říše Perské od Alexandra
Velkého. Určeno je pro učené i širší Čtenářstvo; učený apparát obsažený
v poznámkách obmezen na míru nejmenší. Referent nejprve chválí sloh.
Pobyt pod vlašským nebem podle něho u obou německých spisovatelů, Be
locha (professora v Neapoli) a Holma (v Palermě), působí příznivě na sloh,
je prý jasnější, než bývá u německých učenců; než vadě, kterou trpívá sloh
vlašský, mnohoslovnosti, se oba šťastně vyhnuli. Sloh i methoda Belochova
připomínají referentu Mommsena. Beloch, jako Mommsen v známých a slav
ných kapitolách svého díla, si vedle politického života všímá též literatury,
vědy, umění a poměrů hospodářských. U Belocha jako u Mommsena najdeme
apodiktický přednes, nevážnost k tradici, obdiv mužů »krve a železa«. Mommsen
odstranil ony nejstarší dějiny římské, jak je najdeme v tradici; podobně bylo
ohlášeno již v prospektu dílo Belochovo, že o nejstarší době přinese jen to,
co lze zjistiti archaeologií, Homerem, jazykozpytem atd. Referent vyslovuje
pochybnost, zdali i tou methodou se octneme všude na pevné půdě, zejména
v jedné věci. Beloch totiž vylučuje ze skutečné historie tak zv. stěhování
Doru. Dostane se kdy, ptá se, toto učení z předpeklí historických kacířství
do sfaery historických dogmat? A tu vidí též i jiný rozdíl mezi Německem
a Anglií; v Anglii by takové zcela nové mínění nebylo hned uvedeno do
díla, které není určeno jen pro učence, pokud by se neozval ohlas ve prospěch
jeho. . . Pro nejstarší dějiny řecké v díle Bělochově stačilo dvě stě stránek
na počátku 1. svazku. Pak — na půdě jiz pevnější — následuje důležitá
a zajímavá kapitola: die Umwälzung des Wirtschaftslebens. Beloch je již znám
svými staršími pracemi v tomto oboru, který ovládá mistrně. Tato kapitola
a dvě jiné, »der wirtschaftliche Aufschwung nach den Perserkriegen« a »die
wirtschaftliche Entwicklung seit dem peloponnesischen Kriege«, jsou v ne
jednom ohledu nejcennější z celého díla. K nim se přidružuje kapitola o vzniku
a vývoji řecké vědy; i to je pole (podle mínění referentova) dosud nedosti
vzdělávané. Také kapitoly o literatuře se pěkně čtou; zde spisovatel jde často
svou cestou: nadržuje spíše Euripidovi, neobdivuje se tak Sofokleovi, jak je
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zvykem od dob Schleglových; a soudí o Platonovi, že byl ve filosofii snílek
(a dreamer) — řekněme: básnik... V kapitolách o dějinách politických ne
najdeme tolik nových fakt, najdeme tu spíše nové neb neobvyklé oceňování.
Beloch nenáleží k chvalořečníkům Perikleovým; jeho politika prý zavinila onen
velký konflikt se Spartou. Proti tomu namítá referent, že již Aristides ie
původcem oné »imperiálni politiky« Athénské, ze které konečně musila vzejiti
ona srážka se Spartou. Než Beloch prohlašuje Periklea též za toho, jenž za
vinil přechod z demokracie Athénské do ochlokracie . .. Referent má za to,
že Beloch je k Perikleovi příliš přísný, k Lysandrovi příliš shovívavý . . .
Jinak však referent Belocha chválí, že ve svém líčení války peloponneské
a doby hned po ní rozumí politikům a politice více, než Často podle něho
bývá u německých historiků. Po smrti Epaminondově středem dějin řeckých
se stává Filipp Makedonský. Demosthenes již nenachází tolik chvalořečníků
jako u prostřed tohoto století; Beloch jím také není. Zásluhy Demosthenovy,
praví referent, byly zvětšeny od jeho chvalořečníků, ale nechce mu vyčítat,
že se nepřidal sám k velebitelům králů Makedonských. Beloch (to referent
více naznačil než pověděl výslovně) je přítel sjednocení Řecka skrze tyto krále,
vida v nich Hohenzollery dějin řeckých.
Přední historický časopis anglický The English Historical Revieu (red.
S. R. Gardiner a Reginald L- Poole) přináší v posledním ročníku (1899)
hojně referátů o novější literatuře. Důležitější práce, o nichž tu referováno,
jsou tyto: R. 1898 dokončil J. H. Wylie své velké dílo o Jindřichu IV.; je
to dílo rozsáhlé a podrobné» jak patrno již z toho, že se skládá ze 4 sv., ač
vláda králova trvala jen několik let; cena díla záleží ne tak v celku, jako
právě v jeho podrobnosti — až přílišné. — Již pro dějiny středního, zvláště
pak pro dějiny nového věku, má Angličan hojnost a přehojnost pramenů.
Ve velké publikaci (Letters and Papers) pro 2 léta 1540 a 1541 jen v angli
ckých archivech sebráno pramenů pro 2 svazky; jsou to již 15. a 16. svazek
celé sbírky. — Ministru Alžbětinu platí nové dílo, které 1898 vydal Mariin
Hume pod titulem The Great Lord Burghley. Spisovatel je znatel dějin španěl
ských (srv. ČČH., V. str. 391) a dílo jeho, jednající zvláště o zevnějších
dějinách, je založeno hlavně na pramenech z archivu španělských. — Wiliam
O' Connor Morris vydal již dříve dílo o dějinách irských 1494—1868; nové
jeho dílo z r. 1898 vypisuje podrobněji poslední století 1798—1898. Referent
chválí zvláště objektivnost spisovatelovu, jenž více vysvětluje, než odsuzuje.
Nicméně vlastní stanovisko autorovo je patrno již z toho, že píše sympathicky
o O Connellovi. — Od IV. IV. Huniera lze očckávati první dostatečné dějiny
anglického panství v Indii; první, r. 1899 vydaný svazek (A History of British
India I.) jedná o jeho počátcích do r. 1629. — Aktuelní interess vzbuzuje
dílo Johnsionovo, vydané r. 1899, o kolonisaci Afriky (A History of the Colonisation of Africa by Alien Races). — Ve velkých rozměrech (magnum opus,
praví referent) založil své dílo o Americe E. J. Payne (The History of the
New World called America). Ani druhým svazkem, vydaným r. 1899, se ne
dostává ještě ke Kolumbovi. — Nové dvousvazkové dílo o dějinách ústavy
anglické přibývá z Ameriky. Je to (v Bostonu 1898) H Taylorovo dílo »The
Origin and Growth of the English Constitution«. V obšírném referátu najdeme
chválu i hanu; nedostatky se vysvětlují tím, že se spisovatel v části jedna
jící o středověku často bez kritiky přidržuje předchůdců; zdá se, že lepší
je část věnovaná věku novému; ostatek po tolikeré práci již vykonané hned
na začátku referátu čteme pochybnost, zdali již přišel čas, aby bylo napsáno
dostatečné dílo o celých dějinách ústavy anglické. — Velmi příznivého oce
nění se dostalo dílu C. Omana o válečném umění ve středověku, vydaném
r. 1898 (The Art of War. The Middle Ages). Je-li chvála oprávněna, bude
to nejlepší dílo o tomto předmětu vůbec, totiž o dějinách válečnictví všech
epoch historických, neb autor rozpočetl své dílo na 4 svazky, z nichž zatím
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vydal jen jeden (vlastně druhý). Hlavní předmět díla, jak z referátu patrno,
záleží v tom, že se v něm vypisují skutečné dějiny, vývoj a postup i sou
vislost ve změnách ve válečnictví na západě a východě. V prvních stoletích
běží o vývoj jízdy atd. Dílo sáhá do konce 14. století.
Jos. Salvioli, professor na universitě v Palermě, vydal svou příruční
knihu Manuale del diritto italiano r. 1899 (v Turíně) v 3. rozmnoženém
a přepracovaném vydání (první vyšlo r. 1890). — Kniha ve vlašské literatuře
první svého druhu (příruční, učební) v novém vydání čítá 613 str. a je roz
dělena takto: úvod, Germané před invasí, prameny, veřejné právo (str. 157
až 226), privátní právo, trestní právo, process. — R. 1892 vydal podobnou
příruční knihu Francesco Schapfer, která již 1895 vyšla v druhém vydání.
Obšírnějšího díla, které r. 1873—1888 vydal v 6 svazcích Ant. Fertile (Storia
del diritto italiano), vyšlo 1896 sl. nové rozmnožené vydání, které obstaral
kollega zemřelého spisovatele Pasquale di Gindice, professor v Padově.
Giuseppe Lisio vydal ve Florencii prvé kritické vydání Macchiavelliho
Knížete (Μ., II Principe. Těsto critico con introduzione e note, a cura di
G. L. Firenze, 1899). Vydání je založeno na pěti nejstarších opisech 16. st.
a na prvním tisku z r. 1532 (originál psaný r. 1513—14 je ztracen) a pokouší
se o rekonstrukci pravděpodobného textu původního. Jak pozměněno bylo
dílo Macchiavelliho během věků, patrno teprv z této publikace. Srv posudek
Giornale storico della Litterature ital., 1900, seš. 1, str. 106 a referát
Μ. Brosche v 65. č. Beilage zur Allgem. Zeitung.
Kromě sbírky Schlentherovy. o které byla v tomto časopise podána
zpráva (ČČH. VI. str. 92), vyvolal v Německu konec století ještě jinou sbírku
téhož rázu, sbírku Siegfrieda Cronbacha v Berlíně: Am Ende des Jahrhunderts,
Rücksicht auf jOo Jahre geistiger Entwickelung. Jak ukazuje již titul, chce
sbírka Cronbachova obsáhnout! »100 let duchovního vývoje« v cďé Evropě,
ale programm není dodržován a některá čísla omezují se jen na Německo.
Sbírka pokračuje rychleji než publikace Schlentherova, má také pestřejší
obsah, ale nedosahuje sbírky Schlentherovy vědeckou cenou: třeba jsou v ní
díla nezřídka zajímavá — uvádíme Gebhardta, Philippsona, Lublinského —
děl tak rozhodné důležitosti, jaká jsou a podle všeho ještě budou u Schlenthera, v ní není; sbírka Cronbachova má v podstatě tendenci popularisační.
Dosud vyšly tyto spisy: Bruno Gebhardt, Deutsche Geschichte im 19. Jahr
hundert (2. sv.), Minna Cauer, Die Frau im 19. Jahrhundert, 3*. Bernfeld,
Juden und Judenthum im 19. Jahrhundert, G. Steinhausen, Häusliches und
gesellschaftliches Leben im 19. Jahrhundert, Max Graf, Deutsche Musik im
19. Jahrhundert, & Rosner, Die dekorative Kunst im 19. Jahrhundert, F. C Philippson, Handel und Verkehr in 19. Jahrhundert, E. Löwenthal, Die deutschen
Einheitsbestrebungen und ihre Verwirklichung im 19. Jahrhundert, G. Korn,
Die Medizin im 19. Jahrhundert (2 sv.), S. Lublinski, Litteratur und Gesell
schaft im 19. Jahrhundert (dosud 2 sv.) a J. Gessler, Die Moden des 19. Jahr
hunderts. — Kromě těchto sbírek pojí se ke konci století ještě celá literatura
dél souborných·, díla ta mají zřejmě a vědomě ráz příležitostní, jsou to díla
populární, mluvící k široké i nejširší veřejnosti a nemají z největší své části
tendencí ryze vědeckých; proto i cerja jejich jest, aspoň u většiny, pouze
efemerní; mnohé z nich však vynikají bohatou a nezřídka i velmi bohatou
výpravou. Z těchto děl uvádíme jen některé: A. Pfister, Das deutsche Vater
land im 19. Jahrhundert (ve Stuttgartu) — dílo, které populárně chce vylíčit
kulturně historický a politický vývoj Německa v končícím se století; Das
goldene Buch des deutschen Volkes an der Jahrhundertswende, vydává J. J. Weber
v Lipsku, jakýsi přehled »německé kultury a národního života německého«
v 19. stol, rozpočtený na 76 drobných monografií; Hans Kremer, Das 19. Jahr
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hundert in Wort und Bild (v Berlíně) o 3 svazcích a s velikým počtem
spolupracovníků, vychází již od r. 1898 a dosud není ukončeno; publikace
Kremerova, chce obsáhnout »politické a kulturní dějiny« celé Evropy; ď. Stefan.
Hundert Jahre in Wort und Bild, bohatě illustrované dílo, které chce vylíčit
hlavně vymoženosti 19. stol, a tu ovšem na prvním místě vymoženosti
technické a vůbec v oboru hmotné kultury; Werckmeister. Das 19te Jahr
hundert in Bildnissen, rozpočteno na 6 sv. Podobného rázu jako tyto práce
bude veliká publikace francouzská: Le tivre dun stecte. dílo, které — jak
ukazuje jeho subtitul — bude chtíti vylíčit tes progres ct tes conquétes. doni
se peul georißer le XlX. stecte] dílo projektované na širokých základech a ve
velkých rozměrech, je podnik vysoké hierarchie francouzské. Jiná Pařížská
publikace toho druhu je: Un stecte, rozpočtená na 3 části: 1.: mouvement
du monde politique et économique. II.: mouvement intellectuel a III.: mouvement
réligieux. Také v Miláně počalo r. 1899 vycházeti dílo stejného obsahu II
XIX secolo nella vita e nella cultura dei popoli. Podobné dílo ruské ohlašuje
Xaučnoje obozržnie [red. M. Μ. Filippova): Dévjatnacatyj věk*. Také Rakousko
samo má monografii toho druhu, ovšem velmi populární a stručnou, je to:
A. L. Hinckmann. Die geistige und materielle Entwicklung von ÖsterreichUngarn im 19. Jahrhundert tu Μ. Perlese ve Vídni). — Ke konci století
hledí konečně řada jednotlivých monografii] také zde je mnoho děl pouze
nebo především populárních a příležitostných, ceny tu větší, tu menší, ale
vedle toho najdeme zde také díla vážná a důležitá, již plně vědecká. Do
kategorie první patří knihy, které nás se dotýkají nejblíže: Illustrierte Ge
schickte des 19. Jahrhunderts, vydává »Union« (Verlags - Gesellschaft in
Stuttgart), dílo dosud vycházející v sešitech a rovněž illustrované dílo O. Jäger.
Geschichte des 19. Jahrhunderts (v Bielefeldu a Lipsku); také spisy L. Salo
mona. Geschichte der deutschen Nationalliteratur im 19. Jahrhundert a
Deutschlands Leben und Streben im 19. Jahrhundert a Kirchneruv Die
deutsche Nationalliteratur des 19. Jahrhunderts patří do této skupiny; ráz
více brožurovitý a tendenčně žurnalistický má práce Dubocova Hundert Jahre
Zeitgeist in Deutschland (2 sv.). Jaksi na rozhraní obou kategorií stojí velmi
zajímavá a duchaplné psaná kniha H. S. Chamberlaina. Die Grundlagen des
19. Jahrhunderts; je to kniha široce založená, která v partiích dosud vyšlých
nepokročila ještě ani k nové době; autor s jakousi ostentací se prohlašuje
za »dilettanta«, ale právě tím dilettantstvím si dodává zajímavosti a půvabu;
kniha je psána způsobem, který připomíná poněkud Nietzscheho — my
i Nietzscheovu paradoxnost a nehistoričnost v ní najdeme. Z děl vědecky
založených připomínáme Maxe Lorenze Die Litteratur am Jahrhundert-Ende
(ve Stuttgartě), řadu studií o literárních směrech a snahách ke konci století;
také Ludvik Stein učinil ze svých essayí pozoruhodnou sbírku An der Wende
des Jahrhunderts (ve Freiburce im Br.); W. Sombart, který pro sbírku
Schlentherovu připravuje velkou práci o německém národohospodářství
v 19. st„ napsal již r. 1898 menší, ale významné dílko Socialismus und sociále
Bewegung im 19. Jahrhundert] kniha byla hned tehdy přeložena do angličiny
CLondýn, pod názvem Socialism and the social movement in the ipth Century)
a také do češtiny (od K. Nováčka ve »Sborníku časových úvah o věcech
veřejných«); nyní vyšla právě ve 3. vydání. U nás prof. Masaryk připravuje
k tisku, co v lidových kursech universitních přednášel o »vývoji evropské
společnosti v 19. stol.« (vyjde u J. Laichtera).
L. K. H.

Dne 19. března slavila Berlínská akademie věd ávoustotetou památku svého
založeni. Hlavní akt slavnostní odehrál se v bílém sále císařského zámku, kde
byl přítomen císař se syny svými a celým dvorem a kde k zvýšení dojmu bylo
užito velkého ceremonielu, obvyklého jen v chvílích historicky velikých. Zde
mluvil císař sám a řada officielních řečníků. Druhý den bylo shromáždění
v zasedacím sále říšského parlamentu, kde prof. Harnack mluvil o dějinách

200

Zprávy.

akademie a zástupcové cizích společností a institutů vědeckých přednášeli svá
blahopřání. Císař v proslovu svém vzpomenul Leibnizovy iniciativy k založení
akademie, v řeči Harnackově (Harnack píše dějiny akademie) ozvalo se často
i jméno spolupracovníka Leibnizova a spoluzakladatele akademie, D. Jablon
ského. Harnack končil řeč svou slovy, že věda není jediným úkolem lidstva a že
není také úkolem nejvyšším. Ale ti, jimž je svěřena, mají ji pěstovati z celého
srdce svého a ze všech sil svých. Cílem je konečně vždycky zachovati čistý a živý
smysl pro pravdu. »Kéž je naší akademii popřáno i v třetím století spolupracovat!
na tomto díle lidstva a kéž jí daleka zůstane moc tmy . . .< Také císař vytýkal
s pochvalou, že akademie se vždy vystřehla toho, aby sestupovala do víru
politických vášní, že hledala nejsvětější svou povinnost v pěstování vědy,
čistém, prostém interesu. Mommsen dostal při této příležitosti veliký řád
červeného orla první třídy. Akademii Vídenskou zastupoval professor Ed.
Suess, jenž jmenován zároveň s Th. Sicklem zahraničným členem akademie.
Císař v řeči své ohlásil zvýšení státní podpory akademii a rozmnožení míst členu
řádných v každé z dvou tříd o tři (v prvé třídě má plus toto náležeti německé
lilologii)\ ze své soukromé pokladny uhradí vydání spisů Vil. Humboldta a
slovníku pro klassickou vědu právní. Město Berlín darovalo akademii 100.000 m.

Sekční chef v ministerstvu vyučování Dr. Ani. Rezek byl jmenován
ministrem (bez odboru).
Pro letní běh jsou na české universitě ohlášeny tyto historické a pro
historika důležité přednášky: (na fakultě filosofické) Masaryk, Základy socio
logie; Hostinský, Esthetika středověku a novověku; Drtina, Dějiny filosofie
středověké; týž, Vývoj paedagogiky a školství v 19. století; Fr. Krejčí, Po
hledy na filosofii přítomnosti; Goll, Dějiny středověku; týž, Dějiny křížových
výprav; Kalousek, Dějiny české za Václava IV.; týž, Dějiny české ústavy
v dobách nejstarších; Novotný, Náboženské sekty v Čechách před válkami
husitskými; Pekař, Přehled dějin rakouských do r. 1526; týž, Dějiny rakou
ské za Marie Teresie a Josefa II.; Friedrich, Latinská palaeografie pozdního
středověku; týž, Diplomatika listin císařských; Palacký, Národopis; týž, Afrika;
týž, Geografie dopravy světové; týž, Čechy; Hostinský, Dějiny opery 17. a 18.
století; týž, Přehled histor. rozvoje umění malířského; Niederle, O počátcích
a vývoji národa slovanského; Zíbrt, Kulturní dějiny všeobecné III. Nový věk;
týž, Knihtiskařské umění; Chytil, Rubens a jeho doba; Matějka, Slohová cvi
čení ; Kvičala, Historie řeckého dějepisectví; Král, O soudním, fmančnímva vo
jenském zřízení athénském; Novák, Dějiny klassické filologie; Vysoký, Řecké
starožitnosti scénické; Groh, Řecká epigrafie; Polívka, Ruská literatura 18.
věku; Pastrnek, Apoštolově slovanští Cyrill a Method; Máchal, Dramatická
literatura česká; Vlček, Štúrova škola; Jarník, Moliěre a jeho díla; Mourek,
Historie literatury německé doby nové; Kraus, Goethe a Schiller a jejich doba,
Jan Krejčí, Moderní román německý; Dvořák, O lyrické poesii orientu;
Frida (Vrchlický), Alessandro Manzoni. — (Na fakultě právnické) Haněl;
Právní dějiny německé; Čelakovský, Dějiny práva v zemích českých; Rieger,
Ústava rakouská ve svém vývoji od r. 1848; týž, Všeobecná nauka státní;
Henner, O poměru mezi státem a církví a o soudnictví kanonickém; Talíř,
Všeobecná a srovnávací statistika říše Rakousko-uherské; Zucker, Dějiny
filosofie práva; Trakal, totéž; Pražák, Věda správní a rakouské právo správní;
Bráf, Národohospodářská politika; Horáček, O důležitějších problémech agráměpolitických. — (Na fakultě theologické) Kryštufek, Historia ecclesiastica. — (Na
fakultě lékařské) Schrutz, Historický přehled lékařského rozvoje 19. století; týž,
O povaze morů starověkých a novověkých. — Na filosofické fakultě habilitoval
se dr, Jaroslav Bidlo pro dějiny všeobecné a bude přednášeti v letním běhu
o pramenech a literatuře dějin polských; na české technice v Brně habili
toval se a počal přednášeti o dějinách rakouských dr. František Kameniček.
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III. Příchod Slovanů.
Otázka, kdy přišli do Čech a na Moravu Slované, a kdy odešli
Markomani s Kvady, tvoří nejtěžší problém v počátcích našich dějin.
Obě události, odchod jedněch a příchod druhých, obvykle jsou od
historiků pojímány v tom smyslu, že první druhou podmiňuje,
jinými slovy, historikové pravidlem otázku příchodu Slovanů řeší
s toho hlediska, že Slované mohli přijíti a přišli také do našich
končin teprve tehdy, když země byla od suevských kmenů vy
prázdněna. Tak soudil Palacký, Šafařík, Tomek, Vocel, Riezler,
Loserth, Bachmann, tak dosud soudí Bretholz, R. Dvořák a jiní.
Po mém soudu není však tento princip nazírání správný. Kde
máme doklad pro to, že tomu tak bylo, že tomu tak musilo býti?
Dokladu toho není. Výklad uvedený je jen hypothesovanou kon
strukcí, možnou sice, ale daleko ne nutnou, konstrukcí, jež se stává
nesprávnou v tom okamžiku, kdy se jí používá za apriorní hledisko
pro řešení otázky jiné, ač by měla teprve z positivních výsledků
jejích vyplynout!. Teprve rozhodnutí otázky, kde seděli, kdy odešli
Markomani a Kvadové, a kdy a kam přišli Slované, může nám
podat pevný podklad k odpovědi, byl-li vskutku příchod Slovanů
podmíněn odchodem národů prve jmenovaných. Ale princip tento
napřed postavit a z něho soudit, — to nemůže býti správné.
Není to správné i proto, že v historii velmi často, ba častěji
vidíme ne takovéto vzájemné posouvání národů, obdobné po
souvání figur na polích šachových, nýbrž zjev jiný: superposici,
pronikání, stěsnění a sousedění vrstvy starší a příchozí vrstvy nové,
slovem, dočasné spolužití obou vedle sebe nebo nad sebou, při
čemž změna dokonává se po delší nebo kratší době bud’ vytlačením
nebo potlačením, absorbováním slabšího. Když germánští Vandali,
Goti, Burgundi, Langobardi atd. osídlili části západní a jižní
Evropy, pokryla vždy jen nová, více méně silná vrstva starší
vrstvu lidovou a podle poměrné síly své uhájila v ní svou
národnost nebo ji ztratila. Tak tomu bylo asi v největší části
stěhování gallských, německých i slovanských národů. A také
vskutku, kde nemáme přímé zprávy o tom, že starší národ ustoupil
svá sídla jinému, není správno střídání to supponovat. To platí
o otázce sídel Gotů na východ od Visly, Bastarnů v Zákarpatí,
Č. Č. H. VI.
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o pouti Cimbrů a Teutonů, a to může platit zajisté i o uvedeném
poměru Slovanů k Suevům v našich zemích. Příchod Slovanů
nebyl možný jediné tehdy, když z celé země odešli oba kmenové
němečtí. To stanovisko není a nemůže býti správné. Nechci tím
říci zatím nic jiného, než že neváhám, nehledě ani k jiným histo
rickým údajům, už z předu odmítati stanovisko, které principielně
dí, že Slované nemohli k nám přijíti, dokud zde byli Markomani
a Kvadové, jak na př. opět vykládá z novějších Bretholz,1) nebo
v práci jinak velmi dobré R. Dvořák, jenž docela na pohyby
ethnologické applikuje fysikální zákon o neprostupnosti hmot.2)
A střízlivý R. Much nedovede si k tomu odříci poznámku: »Min
destens bis gegen den Schluss des 5. Jahrhunderts sass das Volk
(der Markomannen) jedenfalls noch in Böhmen ... So lange war
Böhmen ein germanisches Königreich und von Tschechen oder
Slaven überhaupt daselbst noch nicht die Spur, eine Thatsache,
die man jedenfalls in's Feld führen kann, wenn man von slavischer
Seite immer wieder historische Rechte auf dieses Land geltend
macht.«3)
Ještě více tratí však toto apriorní hledisko cenu, uvědomíme-li
si blíže okolnosti a datum příchodu jedněch a odchodu druhých.
Kdybychom mohli konstatovat, že se obě události lokálně i časově
stýkají, bylo by ovšem na snadě souditi na ono vnitřní příčinné
spojení. Ale věc se má jinak.
Kdy odešli Markomani a Kvadové? Jak dlouho seděli v našich
zemích?
Z výkladu předešlé kapitoly víme, že v době Kristova narození
seděli vskutku v Čechách a na Moravě germánští Markomani
a Kvadové. Jakou část země zajímali, nevíme, ale byli tam. První
zprávu, která nám o dalších jejich osudech podává zvěst důležitou,
ba snad rozhodující, známe již také. Jest to zpráva Tacitova o pře
stěhování barbarské družiny králů Marobuda a Katvaldy r. 19.
po Kr. do kraje mezi Moravou a Cusem a o utvoření tam nové
říše Vanniovy. Víme, že zde běží o kraj při Dunaji položený
buď na levé nebo na pravé straně toku moravského, tedy o kraj
mimo Cechy a Moravu. Tím povstala zde nová koncentrace po
litická, a pověděl jsem také, že podle všeho brzy potom počal se
vůbec kmen markomanský a kvadský vlivem tohoto nového centra
stahovati k Dunaji. Aspoň už za dob válek markomanských svědčí
hlavní průběh bojů pro sídla podunajská, a na Dunaji sídla a
’) Bretholz^ Děj. Moravy I. 21 nsl. Bachmann* G. B. I. 68 nsl. poněkud
pozměnil svůj starší názor. Pro Bachmannovo mínění srv. hlavně dvě práce
jeho starší, od nichž se málo uchýlil: »Einwanderung der Baiern« (Sitzber.
Akad. Wiss. Wien. 1878, 815—892) a »Völker an der Donau nach Attilas
Tode« (Archiv, f. Öst. Gesch. 1880, 189—222). — ’) Čas. Mat. Mor. 1898, 122. —
·) Beiträge zur Anthr. und Urgesch. Bayerns 1897, 5.
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centrum jejich trvala také na dále. pokud o tom máme zprávy
historické.
Mír Commodem r. 180 uzavřený trval dosti dlouho. Markomani i Kvadové žili zprvu klidné v odvislosti od Říma. Ještě za
Caracally připomínají se jako kmenové říši Římské poddaní, což
ostatně opět nasvědčuje, že seděli na hranicích, u Dunaje. Při tom
však jich moc a bývalá sláva klesala čím dále tím více, přes
houževnaté boje, jež znovu podnikli za císařů Alex. Severa,
Maximia Thraka, Galiena, Aureliana, Numeriana, Proba, Diocletiana a j.1)
O Kvadech píše Ammianus Marcellinus (XXIX. 6. 1.) k r. 375:
»Quadorum natio motu est excita repentino, parum nunc formidanda, sed inmensum quantum antehac bellatrix et potens.<
Poslední větší odpor proti moci římské zdvihli Kvadi za Constantina r. 358 a Valentiniana, zejména když tento císař chtěl opět
na levém, kvadském břehu Dunaje obnovovat! staré římské tvrze
a posádky, a když Kvadský král Gabinius úkladně byl od Římanů
zavražděn (r. 374). Ve spolku se Sarmaty podnikli tehdy Kvadové
prudký útok, jenž se však přece rozrazil o hradby Sirmia a na
dobro podlomen byl postupem Valentiniana do země Kvadské
(Amm. Mare. XXX. 5). Po náhlé smrti Valentinianově r. 375 čteme
ještě o různých vpádech Markomanů a Kvadů na Balkán, o tom,
jak přišli v poddanství Gotů a Hunnů, až konečně naposledy
vystupuje jméno obou suevských kmenů mezi národy, kteří se r. 451
připojili k výpravě Attilově do Gallie, jež skončila bitvou na polích
katalaunských.2) Pak z dějin na dobro mizí. Pokud potomci jejich
pod jiným jménem žili dále na Dunaji, v Rakousích a v Bavořích,
je už otázka jiná, kterou zde řešiti nechci.
Ve všech těchto zprávách o zemi Markomanů a Kvadů vidíme
neustále, že sídla jejich jsou na Dunaji kdesi od Innu k Aquinku,
*) Celkové vylíčení další historie Kvadů a Markomanů viz u H. Kirch·
mayera (Der altdeutsche Stamm der Quaden. Brünn 1888), jehožto kniha
zbytečně zneŠvařena je výlevy německonacionálními. Srv. též starší sestavení
pramenů o Kvadech od J. Maniaka. Taschenbuch f. d. Gesch. Mährens und
Schlesiens. Jahrg. II. 1—54. — Sbírku excerpt z pramenů sem patřících se
stavil už Jordan (De orig. slav. IV. 34 nsl.). — ’) Paulus Diae.. Historiae
román, lib. XIV. (Μ. G. Auct. ant. II. 201). Fultus itaque fortissimarum gen
tium, quas sibi subiugarat praesidio, ad occidentale demoliendum animum
intendit imperium (Attila) . ,. Erant si quidem eius subiecti dominio rex ille
Gepidarum famosissimus Ardaricuš, Walamir etiam Gothorum regnator .. .
fortissimae nihilominus gentes Marcomanni, Suevi, Quadi, praeterea Eruli,
Turcilingi sive Rugi cum propriis regulis, aliaeque praeter hos barbarae
nationes in finibus aquilonis commanentes. Horum omnium Attilia superbus
imperio quamquam virium robore facile se posse adipisci putaret quod
cuperet, non minori tamen consilii astutia quam armorum fortitudine hostes
adgredi satagebat. Srv. zprávu Jordánovu Rom. 239, a Get. 38, kde se však kme
nové nevyčítají.
14*
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a nejen sídla, přímo centrum jejich že se tam nalézá. O tom svědčí
stálé jejich blízké styky s kmeny sedícími v nížinách uherských,
hlavně s potisskými Sarmaty, stálé jejich vpády do Pannonie, svědčí
to, že císař Galienus markomanskému králi Attalovi ustupuje za
mír a za ženu část Pannonie,1) tak že patrně část Markomanů
usídlila se i s pravé strany Dunaje, svědčí tvrze římské, jež chtěl
Valentinian obnovovat v severním pásu dunajském2), a pak to, že
týž císař za operační base výpravy proti Kvadům volí s jedné
strany Carnuntum, druhé Aquincum8) — Budín, svědčí Notitia
dignitatum in part, occidentis, jež pod vrchním vůdcem v Pannonii
(P. prima) uvádí i tribuna kmene markomanského,4) a svědčí ko
nečně neomylně to, že, když r. 358 po porážce Kvadů císař Con
stantius stál s vojskem, chystaje se k dalším operacím, v Brigetiu
na Dunaji (Uj· Szöny u dnešního Komárna), vůdcové kvadští
Vitrodurus a Agilimundus spolu s jinými předáky vidouce, >že
nepřátelské vojsko stojí v středu zemí rodné* (t. j. kvadské), při
cházejí prosit o mír.5) A konečně i to, že o domnělém přestěho
vání Markomanů z Čech do Bavor a Rakous v stol. 6. nebo 7.
prameny naprosto mlčí,®) je jedním z dalších dokladů toho, že
asi v té době nepřistěhovali, že seděli zde už od dob mnohem
starších. Také, když se poprvé v literatuře vyskytuje jméno
Baiariů, vidíme je na Dunaji (Jordanis Get. 55.).
Že tedy středisko a sídla obou kmenů byla po celou tuto
dobu na Dunaji, o tom není pro mne pochyby. Jiná je však otázka,
zdali Markomani a Kvadové při tom stará svá sídla v Čechách
a na dnešní Moravě opustili a země obě vyprázdnili čili ne? O to
nám nyní hlavně běží.
Jak známo, valnou většinou se soudilo, že Markomani a Kvadi
zůstali od doby Kristovy seděti u nás, a že teprve zprávu o jich
účastenství na výpravě Attilově lze spojití odchodem obou kmenů
ze zemí českých. Tak soudil Palacký, Šafařík, Tomek, Dvořák a j.
*) Aurelius Victor, De caes. 33. (Gallienus) expositus Saloninae coniugi
atque amori flagitioso filiae Attali, Germanorum regis, Pipae nomine. De vita
et mor. caes. 33. (Gallienus amori deditus) concubinae, quam per pactionem,
concessa parte superioris Germaniae, a patre, Marcomannorum rege, matri
monii specie susceperat, Pipam nomine. Tím snad lze vyložiti i zprávy o tom,
že Markomani seděli kdysi v jižní Pannonii. Geogr. Rav. IV. 20. Quam
Valeriam aliquando Marcannorum gens obtinuit sicut testatur multotiens
supra scriptus Jordanis. (Cf. Jordanis Rom. 217 Marcomanni namque et
Quadi in illa Valeria, quae inter Draum Danubiumque interiacet. ab eodem
ductore opressi. Cf Rufus Brev. 8. (viz nahoře). — a) Amm. Mare. XXIX.
6. 2. — ·) Idem. XXX 5, 13. — 4) Not. dign. (ed. Setck) XXXIV. 24. —
·) Amm. Mare. XVII. 12. 21. quorum regalis Vitrodorus et Agilimundus aliique
optimates et iudices variis populis praesidentes viso exercitu in gremio regni
solique genitalis sub gressibus iacuere militum et adepti veniam iussa fe
cerunt .. . iuravere se permansuros in fide. — ·) Sám Bachmann, Einwanderung 864.
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Ba většina novějších německých historiků jde ještě dále a vykládá,
že Markomani i Kvadové vrátili se ze zmíněné výpravy znovu do
staré své vlasti a že ji opustili na dobro teprve později podle jedněch
na konci 5. století, když Odoaker odtáhl z Norika,1) nebo až po
čátkem a během věku šestého.2) Prof. Bachmann sice uznává, že
zde nejsou od r. 451 už jmenováni,, ale nechce věřiti, že by se
nebyli bojovníci Attilovi vrátili zpět do Čech k svým rodinám.3)
To všechno jsou však jenom domněnky bezdůvodné. Do
klady, na něž se občas jmenovaní spisovatelé odvolávají, nesvědčí
pro přebývání Markomanů — Kvadů v Čechách a na Moravě buď
zhola nic, nebo jsou ceny na nejvýš pochybné.
Dovolává-li se Bachmann, Zillner a j. známého místa u Jordana
(Get. 22), kde se při výkladu událostí r. 340 praví: »eratnamque
illis (sc. Vandalis in eo loco sedentibus, ubi nunc Gepidas sedent,
iuxta flumina Marisia, Miliare et Gilpil et Grisia,4) qui omneš supra
dictos excedet) tune ab oriente Gothus, ab occidente Marcomanus,
a septentrione Hermundolus, a meridie Histrum, qui et Danubius
dicitur,« — lze údaj tento vzhledem k udaným sídlům Vandalů
v Uhrách očividně přirozeněji spojovati se sídly Markomanů na ra
kouském Dunaji a v Pannonii, kde byli v té době, jak jsme viděli,
koncentrováni, než v Čechách. Ostatně nese celá zpráva na sobě
ráz takové nekorrektnosti, jak vidno z určení strany severní (Hermundurové nemohli býti nikdy severními sousedy Vandalů) a z toho,
že se na západní hranici ztratil Jordánovi úplně kmen Kvadů,
silnější tehdy, než byli Markomané, že vůbec nemůže býti ně
jakým důkazem o tom, byli-li Markomani tehdy ještě v Čechách,
čili ne.
Bachmann dovolával se dále ještě uvedené zprávy z Ammiana
Marcellina (XXIX. 6. 1, u Bachmanna citováno XXVIII. 6. 1), z níž
prý také vidno, že seděli v starých sídlech českých,5) pak uvede
ného výčtu kmenů z Hist. Rom. Pavla Diacona6) — ale v obou
není nejmenší zmínky ve prospěch sídel českých. Vše hodí se
stejně na sídla podunajská.
Totéž platí o dalších Bachmannových a jiných dokladech
pro konec 5. a pro 6. století. Na ně už dříve dobře bylo od
pověděno.7)
Tak Riezler^ Gesch. Baierns. 46, Loserth (Mitth· Inst. f. öst. G. 1881,
356) k r. 488, R. Much (Beitr. zur Anthr. Bayerns. XII. 5) »aspoň do konce
5. století«. — s) C Mehlis asi r. 508 (Markomanen und Bajuwaren. Beitr.
z. Anthr Bayerns V. 43), J. Lippert (Socialgesch. Böhmens I. Wien 1896»
str. 123, 126) soudí na pomalý ústup mezi r. 451 a 562. Z našich na př. Křiž*
Kůlna a Kostelík (Brno 1891) str. 379. — ·) GB. I. 59. Ale srv., co na str. 68
sám dí o couvání českomoravských Suevů před Slovany. — 4) Marisia je
Maroš, Grisia Kereš, Gilpil a Miliare jsou nezvěstný. — ·) Einwanderung 818. —
·) Tamže str. 820. — ’) Srv. odpověď K Tomka (ČČM. 1878, 586) nebo R·
Dvořáka (Č Mat. Mor 1898, 280 nsl.).
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Jestliže se Durínkové v básni Venantia Fortunata psané na
oslavu Sigibertova vítězství r. 531x) zovou »gemina gens« (Siegebertus perficiens unum gemina de gente triumphum), a jestliže se
obecné a právem výrok tento vykládá na Durinky spolu s Bavory
(t. Markomany a Kvady), není to opět žádným svědectvím pro to,
že by byli v době té Markomani seděli ještě v Čechách, spíše
pro opak. Gemina gens je výraz vhodný jen tehdy, jde-li o dvojí
kmen na jednom území, — hodí se tedy na Bavorsko, ale ne na
Čechy s Moravou. Týž Venantius zná ostatní už Bavory jižní Dunaje
v kraji podalpském k r. 565.2)
Rovněž nesvědčí zpráva Jordánová (Get 55) »nam regio illa
Suavorum ab oriente Boioarios habet, ab occidente Francos«, uka
zující, že východními sousedy Alamannů byli za Innem Bavoři,
pranic pro sídla česká, i kdyby nebyl ukázal Baumann, že zpráva
tato je patrně pozdější vložkou.3) Že Vita Sti Severini v druhé
polovině 5. stol, nejmenuje na severu Norika Markomany (nejsou-li,
což je pravděpodobno4), zahrnuti i zde už pod jménem Durinků),
vysvětluje se snad tím, že vskutku krátce před tím odtáhli s Attilou;
ale ať tomu jakkoli, to, že mezi kmeny útočícími do Norika ne
jmenuje Eugippius Markomany, není přece žádným dokladem toho,
že seděli stále ještě v Čechách.5)
Také mapa peutingerská, původem nejspíše ze stol. 4., svědectví
podobného nepodává, ukazujíc prostě Markomany a Kvady zapsané
na severním břehu Dunaje, a sice Markomany (MARCOMANNI)
nad Řeznem, a Kvady — QiVvAtDvgIi (= Quadi — Jutugi) —
dále na východě až k Vindoboně.
A jiných zpráv vůbec není! O Kvadech přiznává sám
Bretholz výslovně, že »pro dějiny jejich na Moravě od 3. stol,
jakákoliv bezpečná zpráva chybí«, a je jistě nesprávné, jestliže
přes to dále vyvozuje, že Germáni na Moravě na jisto byli, že
totiž přišli sem noví kmenové, ale že »je nejisto, které to nové
germánské kmeny za doby t. zv. stěhování národů ve 4.-5. stol,
se na Moravě usadily.«6) To ovšem popírati nelze a netřeba, že
Morava, země, jež byla vůbec ode dávna branou spojující střední
Evropu se severem, i v této bouřlivé době byla častěji navštívena
různými kmeny, kteří se od severu k jihu hrnuli, ale to nemá co
dělati s nějakým trvalejším držením celého kraje, jež by mělo za
následek zastavení příchodu jiných. O takovém zaujetí českých
*) Carminum 1. V. 1. v. 43—52. — s) Vita Sti Martini v. 644—647 »s1
vacas ire viam neque te Baiovarius obstát, qua vicina sedent Breonum loca’
pcrge per Alpem ingrediens rapido qua gurgite volvitur Aenus. — *) Fť
Baumann^ Schwaben und Alamannen, ihre Herkunft und Identität. (Forsch.
zur d. Gesch XVI. 239. — 4) Durinci se uvádějí v samé blízkosti Norica.
C€ Backmann, Einwanderung 870. — ·) Backmann^ GB. I. 69. — ·) Dějiny
Moravy I. 16, 17. Dvořák klade odchod Kvadů z Moravy k r. 406 (1. c.
str. 280).
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zemí od Germanů v stol. 3.—5. není zprávy žádné. To platí o Van
dalech, Rugech, Skirech, Langobardech, Herulech a j.1)
Není tedy ani jediné zprávy, jež by v době od 2.—6. století
uváděla Markomany na určito v Čechách a Kvady v dnešní Mo
ravě. Naproti tomu je však řada zpráv, z nichž vidíme, že byli
oba kmenové v tu dobu koncentrováni na Dunaji. Uvažme nyní
obě skupiny dat, i tu, jež se uvádí ve prospěch jejich sedění
v Čechách a na Moravě, i tu, jež ukazuje na jejich moc a centrum
na Dunaji! Jsem přesvědčen, že kdyby šlo o historii kmenů
více indifferentních, vzdálených (srv. jen slova Muchova nahoře
uvedená), němečtí historikové by neváhali soudit, že sídla jejich
nebyla již v Čechách a na Moravě, nýbrž že se posunula na jih
k Dunaji. Při nejmenším lze vskutku říci, že o Markomanech
a Kvadech v zemích našich není více zmínky, ale za to že jsou
hojné a zřejmé zprávy o sídlech jejich podunajských. Z toho mám
pak za velmi pravděpodobné, že jich v Čechách a na Morav! ji!
nebylo. Kdyby jádro obou kmenů mělo býti v Podunají od Innu
k Ipole a z části i na druhé jižní straně řeky v Pannonii, a kdyby
Markomani zajímati měli při tom ještě celou zemi Českou v takové
síle, v jaké si je historikové zde představují, vykládajíce o nemož
nosti příchodu Slovanů sem, dokud oni v zemi seděli, — pak by
byli Markomani musili být národem tak velkým a silným, jakým
podle současných svědectví po tolika bojích, po odchodu značných
částí do Pannonie, Gallie a Itálie,2) po neustálém sloužení ve vojště
římském 3) nebyli a jakým podle původu svého nikdy býti nemohli.
Zasáhala-li sídla Markomanů ještě později v stol. 2.—5. do Čech,
zabírala nanejvýše jen končiny jižní?) To je maximum, jež možno
připustit. Totéž platí i o Kvadech na Moravě.
l) Z nich možno jenom Rugy na základě zprávy Eugippiovy (Vita Sev.
5 nsl., 31) umístiti na nějaký čas i do Části jižní Moravy (srv.. též Bachmann,
Völker an der Donau nach Attilas Tode. Árch f. öst. G LXI. 198 nsl.), do
týchž končin, jež pak na několik let zabrali i Langobardi (Pavel Diac., Hist
L. I. 19 Langobardi venerunt in Rugiland, quae Latino eloquio Rugorum
patria dicitur, atque in ea, quia erat solo fertilis, aliquantis commorati šunt
annis). Že by však i Herulové, Skirové byli seděli v Čechách, jako kdysi
J Mascou chtěl {Backmann, Einwanderung 820), nebo Vandali, jak C- Mehlis
dokazoval (Beitr. z. Urgesch. Bayerns V. 38), pro to není žádných dokladů,
a rovněž je nesprávná argumentace Loserthova o trvalém osídlení země
České od Langobardů (v letech 488—546) {Loserth, Die Herrschaft der
Langobarden in Böhmen, Mähren und Rugiland. Mitth. des Inst. f. öst. G. II.
355 nsl. cf. i Mitth. d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen XXL 282).
Ale pravděpodobné je ovšem, že se Langobardi buď přes Moravu nebo přes
Čechy převalili. Srv. L. Schmidt, Ält. Gesch. der Langobarden. Diss. (Leipzig
1884) str. 50. — ·) Julii Capit. M. Aurel. 22: accepitque in deditionem Marcomannos plurimis in Italiam traductis. Cf. Dio Cass. LXXI. 11. Aurel. Victor,
de caesaribus 33. (viz citát nahoře). — *) O Markomanech ve vojsku římském
srv. Not. dign.o Occ. V. 49, 50, 198, 199, Ví. 22, 65, VIL 38, 183., - 4) Že sídla
Markomanů vůbec byla pouze v jižních Čechách, soudil na př. Řežábek (Mapa.
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Tímto výkladem i jiná ještě věc nabývá přirozeného vysvětlení.
Z dávného pobytu Gallů zachovala se do doby historické však přece
značná řada domněle gallských jmen (srv. co je jich u Ptolemaia) —
z doby germánského sídlení však ještě méně, téměř nic, jsou-li
vůbec ukázky jako Vltava, Ohře původu německého. Už i to
je svědectvím, že Germáni nesrostli blíže s českou půdou. Lippert,1)
aby věc vysvětlil, utíká se k hiátu mezi dobou, kdy Germáni po
čali zemi opouštět (r. 451), a příchodem Slovanů (r. 562). S na
šeho hlediska je celý zjev přirozený a pochopitelný, neboť soudíme,
že vůbec delší dobu u nás neseděli.
Tak se dlužno dívati na otázku sídlení Markomanů, Kvadů
a jiných germánských kmenů v Čechách a na Moravě. Podle našeho
výkladu Čechy, a sice aspoň severní a střední, jakož i Morava,
byly, nehledě k zbytkům původních obyvatel, Slovanům otevřeny
už od 2. stol, po Kr., prosty jsouce v těch končinách nějaké
kompaktní panující moci, jež by příchodu jejich stavětí se mohla
na odpor. Tím ovšem běžný názor na dobu příchodu Slovanů
už zásadně se pozměňuje. Slované ňemusili, siť venia verbo,
čekati až do poloviny 5. století anebo ještě o řadu desítiletí déle,
až by podle obvyklého mínění Markomani a Kvadové z Čech a z Mo
ravy odtáhli. Postupu národa tak silného a houževnatého, jakým
se na počátku historie všude Slované objevují, postupu, jehož první
stopy na západě objevují se už zřejmě v 2. století po Kr., byly
naše země otevřeny už dříve, a neznáme žádné překážky, jež by
pochod jejich tímto směrem k nám byla mohla zabrániti. Je jenom
otázka, máme-li určitý doklad pro to, že tomu vskutku tak bylo?
Objevují* se nám Slované v Čechách a na Moravě v pramenech
historických už před r. 451 čili ne?
Na tuto otázku dlužno dosud s hlediska historického odpo
vídat! záporně.
Byl sice v novější době opětovně veden důkaz, že Slované
k nám nepřišli teprve v 5. nebo 6. století, jak se obvykle soudí,
nýbrž už mnohem dříve, a důkaz byl veden po stránce historické
i archaeologické Ale k něčemu positivnímu se nedošlo. Z pramenů
historických vůbec se důkaz nezdařil, a archaeologie není dnes
tak daleko, aby tím, co hypothesuje, podala něco positivního. Ale
je aspoň na cestě k tomu, jak v poslední stati vyložím. Zdg všim
nout! si chci jen historické stránky otázky, kdy přišli Slované.
boAhei 305), Dvořák* 1. c. str. 20. a j. Také Jordan si představoval (De orig.

slav. (. 11, 23), že Markomani od doby vyhnání Marobuda pomalu couvali
ze svých sídel k jihu, tak že už od 3. století Slované měli volný vstup do
českých zemí. Pod. Mehlis připouští, že Markomani už koncem* 4. stol, roz
šířili se mezi Řezno a Pasov (Beiträge z. Anthr. Bayerns V. 39). — ’) Socialgesch. Böhmens I. 124.
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Bude mi snad odpuštěno, že se nebudu obírati blíže těmi,
kteří si představovali, že Slované v střední Evropě, ve východní
polovině Germanie a tedy i u nás byli odedávna, autochthony.
Theorie tyto nemají dostatečné opory v historii počátků národa
slovanského: ani Boje ani Markomany nebo Kvady nelze prokázat!
za Slovany, ani jiný historicky zde známý, starší lid, a také studium
staré topografické nomenklatury octlo se vždy s tímto cílem na
scestí. S hlediska historického byla to práce marná.
Jsou však někteří badatelé, kteří, přijímajíce obvyklé a i zde
hájené stanovisko o neslovanském původu obyvatelů prvotních,
rovněž jako historických Bojů, Markomanů a Kvadů, — přece vidí
v historii stopy toho, že Slované k nám přišli dříve než po r. 451
po Kr. Už Šafařík a Palacký1) byli nakloněni podobnému názoru,
později blížil se mu J. Vocel,2) přijímal jej J. Perwolf,8) nověji
pak prof. Píč4) a po něm někteří jiní,5) ba prof. Píč došel dokonce
i k určitému datu, k němuž časnější příchod Slovanů k nám při
poutal, totiž k r. 58 po Kr.6)
Všichni tito svoji theorii o časnějším příchodu Slovanů
do našich zemí, a sice při nejmenším o tom, že sídlili zde už
v 2. století po Kr., opírají o následující doklad čerpaný z historie:
o význam jmen Korkontü, Rakatü a města Vindobony^ jež uvedeny
jsou jednak v zeměpisném díle Ptolemaiově (II. 11, 14), tedy v pra
menu pocházejícím z poloviny 2. století,7) jednak v pramenech z doby
následující.8)
Obě jména ethnologická spojují se ve vnitřní souvislost se
slovanským názvem Rakous a hor Krkonošských, jméno Vindobona
pak se slovanským názvem Vídeň — a tím zároveň uvádějí se za
zřejmý doklad toho, že už v 2. století po Kr. seděli Slované pod
horami Krkonošskými, jejichž slovanské jméno skrývá se v pořečtělé formě KoqkovtoI^ a že pronikli až k Dunaji ke dnešní
Vídni, jak ukazují názvy druhé. Ale, jak hned z předu vidno,
v přímém vztahu k otázce příchodu Slovanů do Čech a do Mo
*) Šafařík, SS. I. 531» IT. 429, Palacký, Dějiny Ľ str. 87. — s) Vocel,
Pravěk 268; cf. 170. — ’) Perwolf, CjanaHe, axt
othoiuchíh I. (1886)
str. 6. — *) Pič, Výzkum str. XXIII. — 5) Sloufskj v slušném přehledu >Kdy
osadili Slované západní krajiny?« Zpráva gymn. v Kroměříži 1896, str. 5 nsl.,
Kobliha G., Nejstarší obyvatelé Čech (Věstník českosl musejí 1898, III. 11 nsl.),
Z. Červinka, Dějiny Moravy 38, 48. — ·) Výzkum str. XCVII. Srv TpyAbi
IX. apxeox ctiaca bt. Bu-tbhž. II. 83. — 7) Podle nových prací Bohových
určuje se život Ptolemaiův mezi r. 100(102)—178. (F. Boll, Studien über Cl.
Ptolemaios. Fleckeisens Jahrb. 1894). — 8) O Korkontech a Rakatech viz
napřed.
(em. z rk.
srv. Muller, Ptol. Geogr. I. 291),
Vindobona (Vindomona, Vendobona) v Itin. Ant. c. 233, 248, 261, 266, Vindo
bona v Tab. Peut. V. 1., Vendobona u Aurelia Victora (de caes. 16). Srv.
i Vindomanae, Vindomarae v Not. Dign. XXXIV. 25, 28. O výkladu těchto
jmen srv. hlavně pojednání Th. Grienbergera, Vindobona-Wienne (Sitzungsber. Akad. Wien. Hist. Cl. Bd. 131. Abh. VIII.).
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ravy je toliko případ první, jméno Korkontů — neboť do Rakous
a k Vídni mohli Slované ze své zakarpatské vlasti proniknout ze
severních Uher, aniž se dotkli Čech nebo Moravy. Obě jména
poslední mohou se sice bráti v úvahu při otázce, kdy Slované pro
nikli od Karpat k Dunaji, ale ne v otázce osídlení zemí českých.
Pro tuto otázku mají nanejvýš jen význam podružný a pomocný.
Jest proto už a priori chybou, uvádějí-li se v užší vztah k otázce
osídlení Cech a Moravy. Sem patří pouze Korkonti, a s nimi se
má věc takto:
Ptolemaios II. 11. praví: „Γπό του Ιάοχιβούργιον δρος Κορχουτοϊ καί Λουγοι οί Βοϋροί μέχρι
κεφαλής του Ουιΰτονλα πο
ταμού“. Sídla těchto Korkontů přiléhala podle výkladu svrchu poda
ného buď na severu k horám Krkonošským v dnešním Slezsku,
nebo na jihu v severovýchodní části Čech (srv. napřed c. II.) Není
tedy jisto, patrili-li vůbec do zemé České, ale je to možné a do jisté
míry pravděpodobné. »O jménu jejich,« vykládá nyní prof. Píč, >dá
se souditi, že učený Alexandrinec ze jména našich hor Krkonoší
kompiloval své jméno Korkontoi, zrovna jako z Boiohaema kompiloval
národ Bainochaimai . . . Mají-li Krkonoše již v době Ptolemaiově
slovanský (český) název a je-li tento název až v Alexandrii znám,
musili zajisté naši předkové při Krkonoších v tu dobu již býti
usídleni«.1)
Abychom v otázce té nabyli úplného jasna, bylo by především
nutno zjistit, je li Κορκουτοί vskutku správné čtení, čtení nejspráv
nějších rukopisů. Navrhuje na př. R. Much čtení jiné, Κορκογγοί.2)
Při nynějším stavu Ptolemaiovské kritiky nemohu to určití s jistotou,
ale nejlepší vydání K. Můllera i Míillenhofovo z řad použitých
rukopisů uvádí čtení Κορκουτοί, a z toho tedy dlužno vycházet.3)
Ale je jiná otázka, je-li jméno Korkontů a naše Krkonoše
jedno a totéž slovo. Nechci upírati možnosti, — vždyť konec konců
sám soudím, že Slované v tu dobu pronikli již sem, — ale nemohu
považovat tuto domnělou shodu za tak zřejmý důkaz historický,
za jaký se vydává. Jméno Krkonoše, zdánlivě jasného významu,
je přece tak záhadné původem, že úsilovně vyvolává myšlenku, že
utvořeno bylo snad jen z nějakého cizího názvu lidovou etymologií
x) Díč, Výzkum str. XXII nsl. Na str. XXIII. uzavírá: >A tak jméno
Vídeň-Vindobona, Rakousy-Rakaté a naše Krkonoše u Ptolomaia dávají svě
dectví, že naši předkové v druhem století po Kr. seděli již při horách Krko
noších«. Že tím myslí sídla v Čechách, vidno určitě ze str. XCVII. Srv. Pa
mátky arch. XVII. 535 (1897 . — Podobně kdysi soudil Šafařte, SS. I. 531,
II. 429 nsl. Ale sám se dobře opravil na jiném místě (II. 430), vykládaje, Že
udržení jmen Slezanů, Krkonoší, Rakous a j. možno též vysvětlit! tím, že
Slované později přišlí stará jména přejali. —
Dvořák přijímá také výklad
Korkontů ze slovanských Krkonošů, ale umísťuje je mimo Čechy. (Čas Mat.
Mor 1898, 127, 272). — *) Muck, Stammsitze 110. — *) Müller, Ptol. Geogr.
1. c. Můllenhoff, Germania antiqua str. 129.
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na základě podobnosti zvuku a tak oděno do českého, jinak těžko
pochopitelného šatu.1) Možnost tuto musíme připustit, a jakmile
ji připustíme, přestává být parallela Kopxovroť-Krkonoše zřejmým
důkazem ve smyslu svrchu uvedeném, nehledě ani k tomu, že
Korkonti patřili snad jen do Slezska, a ne do země České. Slované
mohli slyšeti a převzíti cizí slovo, na př. zde jméno Korkontů
a počeštit je naivní etymologií v Krkonoše. Z toho však nijak ne
vychází, že se tak státi musilo v sev. Čechách v 2. století po Kr.,
nebo docela, že Korkonti byli Slované. Podobně musíme opatrně
soudit i při jménech Rakatů a Vindobony, o čemž se však z dů
vodu nahoře uvedeného zde šířit nemusím.
Tedy doklad z jména Korkontů ve prospěch existence Slo
vanů v Čechách za doby Ptolemaiovy jest sice do jisté míry možný,
ale více ne. Nerozhoduje. A to jest jediný historický doklad, jejž
lze pro starší dobu uvésti. Neboť následující dva nejbližší spadají
už do konce pátého a počátku století šestého, ale ke všemu i ty
nejsou bez pochyby.
Jednu z těchto zmínek o Slovanech v Čechách poskytuje tra
dice o pochodu kmene Langobardů ze severu do země Rugů.
Origo gentis Langobardorum a přepracovaná a doplněná Historia
Langobardorum Pavla Diacona obsahují zprávu v podstatě stejnou
o tom, že Langobardi vytáhli ze Skandinávie do krajů Scoringa,
Mauringa a Golaida (Golanda) zvaných, pak prošli kraje Anthaib,
Bainaib, Burgundaib (u Diacona Anthab, Banthaib, Vurgundaib),
až se dostali do Rugilandu, odkudž byl zatím Odoaker Rugy zahnal,
a odtud konečně po několikaletém sedění přešli do Uher a Panno
nie.2) Vedle těchto dvou pramenů existuje však ještě jedno zpraco
vání buď Origa nebo jeho původního rozsáhlejšího originálu, totiž
Historia Langobardorum cod. Gothani (Bluhmovo Chronicon Gothanum) Waitzem t. nazv., v němž však místo krajin vzpomenutých
Langobardi jdou od řeky Vindiliku k Labi, do Sas, a na další
’) Tak správně vyslovil se Jagic (Archiv f. sl. Phil. IV 77) proti Perwolfovi. Výklad ze slovanštiny zamítl na dobro Múllenhoff (D. A. II. 373) a
Much (Stammsitze 10). Dobře na slabost argumentace svrchu uvedené ukázal
i Rezábek (MapK. boAhei 25). — *) fíist. Lang. L 13. Egressi igitur Langobardi
de Mauringa, applicuerunt in Golanda, ubi aliquanto tempore commorati, di
cuntur post haec Anthab et Banthaib pari mode et Vurgundaib, per annos
aliquod possidisse; quae nos arbitrari possumus esse vocabula pagorum seu
quorumcumque locorum. 19. (Odoacar) venit in Rugiland pugnavit cum Rugis ...
vastataque omnia provincia Italiam repetens, copiosam secum captivorum
multitudinem abduxit. Tunc Langobardi de suis regionibus egressi, venerunt
in Rugiland, quae Latino eloquio Rugorum patria dicitur, atque in ea, quia erat
solo fertilis, aliquantis commorati sunt annis. 20. egressi quoque Langobardi de
Rugiland habitaverunt in campis patentibus qui sermone barbarico feld appel
lantur. Origo gentis Lang. 2. 3. uvádí kraje Golaida, Anthaib, Bainaib, Bur
gundaib, Rugilanda, v níž »habitaverunt Langobardi annos aliquantos«.
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cestě své k jihu setkávají se zde s kmenem Beovinidů.1) Prolog
k ediktu krále Rothari nemá ve výčtu králů o cestě této žádné
zmínky?)
Spory o výklad jmen Mauringa, Golanda, Anthaib, Bainaib
Burgundaib, necháme stranou.8) Jediné Baynaib možno důvodněji
spojití se jménem země české (Boiohaemum, Baias Anon. Rav.
IV. 18), jak Müllenhoff ukázal, čímž by se potvrzovalo i touto
tradicí, že Langobardi vskutku táhli i zemí Českou.4) Ale i když
je tomu tak (Braun i zde na Čechy nepomýšlí), nemá to přímého
vztahu k otázce, byli-li v tu dobu u nás už Slované čili ne. Jiná
věc je se zápisem kroniky Gothské. Zde přímo ve styku s Langobardy vystupují Beovinidi, kmen, jehož jméno vyložiti můžeme jen
na Vinidy v Boiohaemu, Béheimu sedící.5)
Událost sama spadala by asi do konce 5. století. Tažení
Langobardů počalo v století 3.—4., setkání s Beovinidy událo se
pak před okkupací Rugilandu nad Dunajem, jež Schmidt asi správně
datuje k r. 490.6) Byliť krátce před tím r. 487-488 Rugové
Odoakrem poraženi a země jejich zpustošena.7)
Ale i na tento doklad musíme se dívati jen s reservou. Mám
totiž za sporné, je-li tato zpráva o setkání Langobardů se Slovany
částí původní tradice langobardské, a smíme-li vskutku Beovinidy
položití do Čech už pro dobu, k níž se pochod Langobardů vzta
huje, a sice z příčiny následující. Origo Gentis Langobardorum
a potom Pavel Diacon líčí, jak jsme viděli, pochod Langobardů
x) Hist. Lang cod. goth. 2. Vindilicus dicitur amnis ab extremis Galliae
finibus; iuxta eundem fluvio primis habitatio et proprietas eorum (Langobar
dorum) fuit. . . Postquam de eadem ripa Langobardi exierunt, sic Scatenauge
Albiae fluvi ripa primis novam habitationem posuerunt; sic deinde certantes
Saxoniae patria attigerunt, locus ubi Patespruna cognominantur .. . Cum ipso
de hoc loco in antea patrias ad suam partem expugnare coeperunt; unde
in Beovinidis aciem et clauses seu tuba clangencium ad suam proprietatem
perduxerunt; unde usque hodie praesentem diem Wachoni regi eorum domus
et habitatio apparet signa. Deinde ... in Pannoniae urbis patriam suam
hereditatem afflixerunt. — ’) Edictus Lang. MG. Leg. IV. 1. ed. Bluhme. —
’) Nejnověji Braun podává velmi zajímavý výklad o tom, že celá zpráva
o cestě vzpomenutými zeměmi přijata byla do tradice Langobardské z epi
ckých básní gótských tak, že nemají země ty s cestou Langobardů vlastně
pranic činiti. Srv. jeho Pa3hicKaíiHÍH bt> oÖjiacTH roToe.iaB. OTiioineHiň I. 1.
Str. 311 nsl. (Cnó. 1899). — 4) Müllenhoff* D \. I. 96. H^upt. Zs. IX. 243.
Přijali to Bachmann (Einwanderung 879), Loserth (Archiv f. öst. Gesch.
1881, 359), Mehlis Beitr. z. Anthr. Bayer. V. 42). — Schmidt* Ält. Gesch. der
Lang. 49. — Nový výklad Braunův (1. c. str. 308). Za to dlužno na dobro
zamítnout! stotožnění jména a země Mauringa s Moravou, jak chtěl Prizinger
(Mitth. anthr. Ges. Wien XIV 12) a Kirchmayer (Quaden 147). — ·) Utvořeno
z Boio-vinidi, tak jako povstalo Be-heim z Baiaheim. Srv. Beowinidi v c. 9.
Chron. Goth.» Beu-Widines v Chr. Moiss. (MG. SS. II. 258), a »Boemmani,
quos nos Beu-winitha vocamus< v Ann. Xantenses (ibid. str. 228). —
Schmidt
L, Ält. Gesch. der Langobarden. Diss- Leipzig 1884, str. 45. — 7) Pallmann*
Gesch. der Völkerwanderung II. 401 nsl.

O počátcích dějin zemí českých.

213

jinak) a sice na základě tradice originální, jak nasvědčuje celý ráz.
V něm zmínky o Beovinidech není. Naproti tomu vidíme, že
anonymní autor kroniky Gothské vylíčení potulek po Maurinze,
Golandě, Anthaibu, Bainaibu a Burgundaibu vynechal, a na místě
toho vložil do svého líčení pochod jiný: od řeky Vandaliku k Labi,
do Sas k Paderbornu a skrze Cechy k Dunaji. Prvá část této
zprávy je pak slovně vzata z Isidorových Etymologik,1) kde se
však hovoří o Vandalech, a autor kroniky patrným omylem, sveden
jsa podobností jména, Vinily (Vinuly), jak podle Origa c. 1. dříve sluli
Langobardi, stotožnil s Vandaly a předlohu svou zprávou Isidora
doplnil. Ta část líčení není tedy z tradice, a já pochybuji, že by
i zpráva o Vinidech v Čechách byla původní.2) Zdá se mi to býti
interpolací autora samého, jenž psal v letech 807 — 810, a jenž,
jak viděti z chvalořeči věnované na konci kroniky Pippinovi, znal
Beovinidy své doby v Čechách, věděl o bojích jejich s Franky
a proto snad už tyto Beovinidy vložil do kombinovaných událostí
vížících se k době o 300 let starší. Proto určitý historický doklad
pro Slovany v Čechách na konci 5. století ve zprávě této viděti
nemohu.
Druhý domnělý doklad zo Slovanech českých poskytuje zpráva
Prokopiova o výpravě Herulů z Uher, kteří na své cestě do staré
vlasti u moře Baltického »prošli všechny kmeny slovanské«.s) Tuto
událost kladli dříve Palacký, Šafařík, Vocel, Tomek, též Sloupský
a jiní k r. 495 po Kr., druzí správněji na počátek století 6., asi
k r. 512—513 (Zeuss, Mullenhoff, Bachmann, Schulze), a svrchu
jmenovaní naši badatelé kraj, v němž se Herulové se Slovany
setkali, vykládali na zemi Českou.
Ale ze zprávy té, jak na první pohled vidno, nijak nevysvítá,
že by se musila vztahovat: na zemi Českou. Výklad, že Heruli šli
přes Moravu do Čech a odtud údolím Labe k Varnům, není sice
nemožný, ale stejně možný, ba pravděpodobnější je výklad Bachmannův nebo Loserthův o cestě přímé přes Tatry, kde se ovšem
Heruli dostali mezi samé kmeny slovanské.4) Herulové seděli ve
Isidorus. Etymol. IX. 2. 96 (ed. Otto, str. 292). Vindilicus amnis ab
extremis Galliae erumpens, iuxta quem fluvium habitasse et ex eo traxisse
nomen Vandali perhibentur. Ale autor kroniky omylem místo Isidora jmenuje
Hieronyma. Cf. H^atŕz, MG. SS. Lang I. 8., Schmidi, 1. c. 11. —
Celá další
část 2. kapitoly je popletena a interpolována, vedouc částečně k Origo, částečně
k pramenům jiným, neurčitelným; také míchá údaje starší s mladšími. — De
bello Goth. Π. 15. ' Ηνίκα Ερουλοί Λαγγοβαρδών ήσση&έντες
η&^ν τών
πατρίων έστησαν, oL μεν αυτών ωχήσαντο ές τά έν ΊλλυριοΙς χωρία, οΐ δε $ή αίλοι
Ύστρον ποταμόν διαβαίνειν ούδαμή εγνωσαν, αλί* ές αύτάς που τά; εσχατιά; τής
οικουμένης Ιδρύσαντο. ουτω yoOr πολλών ^χ τοί βασιλείου αίματος ήγουμενων σφίσιν
ημευψαν μεν τά Σκλαβηνών ε&νη έφεσής άπαντα, έρημον δέ χώραν διαβάντες ίν&ενδε
πολλην ές τους Ουάρνους καλούμενους εχώρησαν. — 4) Proti výkladu Palackébo
postavil se Budingtr (ÓG. I. 75), Breikolz (Dějiny Mor. I. 22), Liffert (Sozial-
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středních Uhrách, když část jich po porážce utrpěné od Gepidů
se rozhodla vrátiti se do vlasti severní (druhá část r. 512 přijata
byla do říše Římské). Jediná přirozená a také nejkratší cesta
otvírala se jim právě na sever: podél Dunaje nebo Tisy ku Kar
patům a odtud přes ně dále k Visle, nebo oklikou na západ do
údolí Moravy a pak na sever k Odře. Jediné tyto dvě cesty jsou
pravděpodobné, vzhledem k tomu, že bližších stop není, cesta do
Čech k Labi je nepravděpodobná, právě tak jako cesta, kterou
nejnověji Schulze a také Bachmann přijímá, totiž cesta oklikou na
východ k dolnímu Dunaji a pak celým Multanskem a Haliči
k Visle.1) Důvod jím uváděný, že na západě nebylo volno pro
Langobardy, jest nesprávný. Langobardi seděli na severu od Herulů
směrem k Tise >in campis patentibus,2) odkudž do Pannonie přišli
teprve později po r. 512.3) Tedy práv? cesta přes Rugiland do
Moravy byla asi relativn? nejvolnéjši. Ostatně ovšem končiny okolní
byly všude osídleny, a probíjeti musili se Herulové na všech
stranách.
Z toho, co vyloženo, vidno, že sice zprávu Prokopiovu mohli
bychom nejspíše ještě applikovati na zemi Moravskou, jak na př.
Dvořák4) vykládá, ale ne na Čechy, jak soudil Šafařík a Palacký, jenž
ji prohlásil za »první určitou a výslovnou dějepisnou zprávu o Slo
vanech v Čechách«. Ani ona nesvědčí tedy o Slovanech v zemi
naší na počátku 6. století. Nanejvýše jen o Šlovanech moravských.
Tím se nám určité historické datum, které existenci Slovanů
v Čechách prokazuje, posouvá do doby ještě pozdější. Ale ovšem
pozdní tyto údaje neoznačují tím přímo dobu, kdy vlastně přišli
první Slované. I mnozí němečtí dějepisci uznávají, že Slované po
čali k nám vnikati už před koncem 5 století, ale nejdou při
při tom před rok výpravy Attilovy. Před tím prý nepřišli, neboť
do Čech nemohli.
Co o tomto stanovisku soudím, vyložil jsem nahoře: 1. je
nesprávno vycházeti od apriorní zásady, že Slované vůbec by nebyli
mohli přijití dříve, než Markomani a Kvadi zemi opustili, 2. je
nesprávno pokládati za víc prokázanou, že oba jmenovaní kmenové
zůstali u nás sedetí až do r. 451 nebo ještž déle. Ale ovšem histo
rické prameny Slovanů u nás před šestým stoletím vůbec neznají.
To vyplývá bezesporně z pramenů pro země České. Nicméně ten,
gesch. B. 1. 124), Bachmann (Einwand. 822), Loserth (Mitth. d. Ver. f. Gesch
d. Deut. XXL 282), MůlUnhoff (DA. II. 95). — l) Bachmann, GB. I. 67, Schulze
(Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen Saale und Elbe.
Leipzig 1896, 385). — ’) Srv. nahoře citát z P. Diacona a k tomu Annales
Einhardi (MG. SS. I. 183. Hunnis trans Tizam fluvium fugatis eorumque regia
quae, ut dictum est, Hringus a Langobardis autem campus vocatur). Tedy ne
na Moravském poli, jak Bluhme chtěl (Gens Lang str. 29. — ’) O datu příchodu
do Pannonie jinak sporném viz L. Schmidt, Alt. Gesch. Lang. str. 58. — *) Č.
Mat. Mor. 1898, 285.
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kdo se ohlédne za severní a východní hranice našich zemí, kdo
se neváže jen na tento omezený kraj, ale obemkne myslí celé
počátky déjin národa slovanského, ten, doufám, mi dá za pravdu,
že přes tento negativní výsledek i s hlediska historického je pravděpodobno, že Slované k nám mohli přijít a přišli asi mnohem dříve,
než se soudívá. V tom směru stále jsou platňa známá slova Šafaří
kova, muže, jenž právě u vysoké míře věděním svým přehlédl
a zpracoval celé počátky dějin evropských: »Domněnce, že by
větve velikého kmene slovanského již před vpádem Bojů do Čech
byly zasahovaly, . . před soudnou stolicí nestranného historika
vždy místo propujčiti se musí«.1) Neopakuji tu něco snad jen na
základě autority Šafaříkovy. Souhlasím s ním po rozvaze do velké
míry, jsa přesvědčen, že i s hlediska historického připustit musíme
mnohem časnější šířeni Slovan^ než jak soudil Míillenhoff a jiní
němečtí badatelé, a v něm i postup směrem ;na hranice české.2)
O věci té se zde ovšem šířit nemohu. Ale řešíme-li otázku
našich zemí ne s pouhého českého, ale se stanoviska celé historie
západoslovanské — pak ovšem nám přirozeně, ba nutně vystupuje
pravděpodobnost toho, že Slované pronikli do Moravy a Čech od
severu už za doby, kdy seděli zde Markomani a Kvadové, ba,
možno i za doby ještě starší. Ale ovšem v historii přímého do
kladu proto dosud není.
Takový je asi dnešní stav bádání historického.
Na konec ještě jednu poznámku. Mnozí historikové trvají stále
na domněnce, že zabrání našich zemí Slovany stalo se ve spolku
s Avary, ba že Slované jako poddaní od Avarů sem přivedení,
nucené zemi kolonisovali. Tak píše ZUbter^ Kirchmayer^ Loserth,
Lippert, Bretholz*} a nejnověji opět BachmannS} Bachmann vykládá
dnes, že Slované sice už od počátku 6. století počali vnikati do
východní Germanie a i do našich zemí »freilich noch mit grosser
Vorsicht und keinefalls eilig«, — ale tento postup změnil se, když
koncem 6. stol, na rozkaz Avarů byly celé Čechy od Slovanů
náhle z Moravy osazeny.
O této domněnce nedokázané nepotřebuji se mnoho šířiti. Slo
vané čeští a moravští dostali se ovšem v stol. 6. a 7. pod nad
vládu Avarů, kteří v té době ovládali celé Podunají. Není však
žádné příčiny, abychom příchod Slovanů k nám spojovali teprve
x) SS. II. 429. —
Srv. co i Jagič kdysi dobře koncedoval (Archiv f.
sl. Phil. IV. 78): »Nach der deutschen Auffassung des slaw. Alterthums steht
man in der That vor einem statistischen Wunder, welcher mit den Slaven in
VIL—Vlil. Jahrhunderte geschah, dass sie auf einmal Halbeuropa inne hatten,
während man einige Jahrhunderte vorher Jhnen kaum die Ebene zwischen
Dniester und Don einráumt (Rěssler, Hehn etc.)«. — *) Zillntr (Mitth. anthr.
Ges. Wien XII. 14), Kirchmayer (Quaden 163), Loserth (Mitth. f. G. d- Deutschen
XXL 283), Lippert (Socialgesch. B. L 126), Bretholz (Děj. Mor. L 23 nsl.). —
*) Bachmann* GB. I. 69, 76. Cf. Einwanderung 885.
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s příchodem těchto Avarů r. 562. Slovanská kolonizace Cech a Moravy
přišla k nám od severu z Lužice a ze Slezska, právě tak, jako přišli
ze severu do svých sídel Slováci uherští. Na to zřejmě ukazuje
příslušnost Čechů k severozáp. jazykové skupině slovanské a celý
svstem šíření a rozvoje této větve od Visly na západ a na jih.
Cechy nebo Morava nebyly osídleny slovanským proudem při
cházejícím od dolního a středního Dunaje, jak chce Bretholz,1)
nýbrž od severu, čímž ovšem nechci vylučovat!, že by menší část
českého obyvatelstva, na př. Slováci moravští, nebyli mohli sem pro
niknout ze severu přes Uhry, a že by Avaři nebyli mohli strhnouti
s sebou do svých výbojů i jednotlivé menší zlomky slovanské. Ale
hlavní ono celkové osídlení, jak je mají na mysli svrchu uvedení
dějepisci, nebylo způsobeno nebo přivedeno Avary. Čechové ne
seděli v Uhrách před tím, než přišli k nám.

IV. Dějepis a archaeologie.
Archaeologie jest nauka, jejímž cílem je především studium
vývoje starých kultur. Ale při tom přirozeně přechází i dále, vý
voji kultur podkládá i vývoj národů a snaží se tak doplňovat nebo
konstruovat jejich prvotní historii. To sice není vlastním cílem
jejím, ale vyhnouti se tomuto historisujícímu směru někdy ani nelze.
Archaeologii není také možno upírati právo, aby nevykládala jen
o kulturách, ale i o těch, kdož je tvořili a roznášeli, aby nerozlišo
vala, kdy změny kulturní založeny jsou jen na vlivech kulturních
a kdy na změnách ethnologických, —jde jen o to, zda se v jednotli
vých případech správně soudí a nezachází dál, než materiál dovolí.
Archaeologie česká v posledních desíti letech, dík nové budově
musejní a stálému usilovnému doplňování sbírek se strany správy
musejní a několika archaeologů, dodělala se tolika nového, dříve ne
známého materiálu, že nejen sestavila velmi podrobný obraz kultur
ního vývoje země české, ale přihlásila se často a velmi důrazně
i o slovo ve sporných otázkách počátků české historie. Ba, prof. Píč
šel v poslední době tak daleko, že historii až po dobu Boleslavů
postavil na místo druhé a první rozhodující slovo vykázal jen
archaeologii.2)
Nepotřebuji blíže vykládat — a z celého rázu stati to ostatně
vidno, — že se stanoviskem tímto nesouhlasím. Znám dobře úkol,
cíl a prostředky archaeologie, vím, že pro poznání stránky kulturní
9 Tak už v minulém století dokazoval Jordán (De orig. slav. I. 212).
že Morava a sev. Uhry byly osazeny od TemeŠe, a podobně B. Siestrencewiczovi
přišli Moravani z Pannonie (Recherches hist. sur ľorigine des Sarmates III,
c. XXVI., str. 515). pověji to opakuje Kirchmaytry I. c. 168, a zejména Bret~
holZy I. 26. — *) Pam. archaeol. XVIII. 141. Srv. též jeho úvod k práci Dra.
B. Hellicha, Praehistorické lebky v Čechách (Praha 1899) str. 1.
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ona v prvé řadé skýtá materiál a nás poučuje, vím, že správný obraz
rozvoje kulturního šel do značné míry parallelně s vývojem ethnologickým, ale přes to přese všecko není a nemůže nám býti
archaeologie náhradou za řídké třebas, ale určité zprávy historické
pro první tisíciletí po Kristu. Ona sama nikdy by neposkytla té
pevné kostry, kterou dnes máme z historie. Dnes, kdy ve velkém
a pracném díle1) prof. Píč uzavírá novou periodu české archaeo
logie v domnění, že v něm položil základy pevné a pro delší dobu
platné, positivní, v touže chvíli vystupuje jiný český archaeolog
a v práci objemu sice menšího, ale neméně pracné a methodicky
vzorné ukazuje, že základy spisu předešlého jsou většinou slabé
nebo docela i chybné.2)
Tento fakt samojediný ukazuje nám na jediné správné stano
visko: výsledky historické oddélovati od archaeologických. Dojde se
časem jistě tam, že archaeologie se doplní s historií v jeden celek,
v jeden pevný obraz, — ale dnes tam ještě nejsme, a uplyne ještě
mnoho času, než tam budeme. Měl jsem proto za správné ne
směšovat v statích právě vyložených výsledky historické s archaeologickými, jichž cenu a zajímavost ostatně nechci podceňovat, ne
opravovat a nedoplňovat prvé druhými, ale ethnologické výsledky,
k nimž došli dnes čeští archaeologové, připojiti zde na konec ve
zvláštním přehledu samostatném. Srovnání obou bude pak pro
každého snadné. Výsledky tyto jsou následující.
Předně je dnes s určitostí konstatováno, že Čechy a Morava
byly obydleny už v době diluviálni. Není sice jisto, že se toto
řídké nejstarší obyvatelstvo udrželo zde i do počátků nynější aery
geologické, ale nic nesvědčí také proti tomu, a sám soudím, že
nějaký hiát dosud dokázati nelze. Pak vidíme, jak v době t. zv.
mladil kamenné (neolithické), kdy už fauna a flora zemí našich po
dobala se dnešní, žije v Čechách (hlavně na severu) i na Moravě
obyvatelstvo hojnější počtem a s kulturou vyspělejší, obyvatelstvo
typem své hlavy, pokud možno z lebky soudit, shodné s tím, jež
současně žilo v krajích sousedních v největší části Evropy a podle
mého domnění tvořilo asi kořen národů árijských. Tato perioda
kulturní sáhá do doby přes 1000 let př. Kr.
To jsou fakta, kterými lze dnes už bezpečně doplniti počátek
české historie. Sporné je však a pochybné, domnívají-li se archaeo
logové, že na základě několika kulturních shod jsou oprávněni
i k výkladu, odkud a za jakých poměrů se toto obyvatelstvo k nám
dostalo. Na Moravě ještě podobné theorie nepovstaly, o českém
obyvatelstvu neolithickém vykládá však nejnověji prof. Píč, že sem
‘) Dr. 7- Pii* Starožitnosti země české. I. Čechy předhistorické. Sv. I.
Praha 1899. — ·) K. Buchteta y Vorgeschichte Böhmens I. Nordböhmen bis zur
Zeit um Christi Geburt. Beilage zum >Věstnik Slov. Starožitností« UI. (1899).
č. č. H. VI.
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přišlo z Durinska, a sice tak, že se celé staré obyvatelstvo dnešních
durynských krajů přestěhovalo do Čech najednou a náhle, ustupujíc
tam patrně nějaké invasi z končin nordických.1) Naproti těmto
vývodům, které na první pohled zdají se míti jakýsi podklad, ukázal
však K. Buchtela na řadu námitek,2) na základě jichž musíme dnes
i tuto první domněle historickou událost země české míti za ne
prokázanou a hovořiti prostě o českých obyvatelích doby neolithické
původu neznámého, v jejichž kultuře však můžeme stopovati prvky
různých zahraničných vlivu, kulturních. Nějakou historickou nebo
ethnologickou změnu zatím konstatovat nelze.
Přejdeme-li však do běhu prvního tisíciletí př. Kr., a sice už
do první jeho poloviny, vidíme v nálezech, že kultura rozmnože
ného zatím obyvatelstva zemí českých není již jednotná, nýbrž
objevuje se nejméně v oblastech třech.
1. Předně vidíme se dále rozvíjeti v severních a středních
Čechách starou neolithickou kulturu po časových faších, jež ve
výkladu prof. Píče jsou zmateny a zanikají, za to však tím jasněji
stanoveny jsou a definovány K. Buchtelou, jako a) t zv. fase
přechodní^ která asi zasahuje ještě zpět do 2. tisíciletí př. Kr.
a představuje nám přechod kultury neolithické do starší kultury
bronzové s patrnými vlivy z Durinska, Branibor a z jižních staveb
nákolních, b) starší doba bronzová zv. též podle význačného naleziště
únětickou; c) mladší doba bronzová zv. kno^izskoU' d) první doba
čelezná zv. bylanskou.
2. Za druhé vidíme v jihozápadní polovině Čech, jež byla
v době starší řídko osídlena, hromaditi se památky po lidu s kul
turou od severní skupiny značně odchylnou. Jest to t. zv. oblast
mohyl jihočeských' souvisící přes Šumavu s obdobnou oblastí
bavorskou.
3. Konečně se objevuje na severovýchodě Čech a severní
polovině Moravy velká skupina zvláštních hrobů žárových, t. zv.
pole popelnicová' souvisící opět se zahraničnou oblastí v Slezsku
a v Lužici. Prof. Píč datuje ovšem první vnikání hrobů tohoto
rázu do Čech teprve ku konci tisíciletí, do 1. století př. Kr., ale
po mém soudu nesprávně, jak se ještě dále-zmíním.
Majíce tyto tři oblasti před očima, kladli si přirozeně naši
archaeologové otázku, zdajsou tyto oblasti kulturní zároveň i oblastmi
různého obyvatelstva čili ne? A vzhledem k hlubokému rozlišení,
projevujícímu se zejména v ritu odchylném, všichni jsme přisvědčovab a v oblasti středočeské a severozápadní viděli jsme další rozvoj
staršího obyvatelstva neolithického, původního a relativně autochthonx) Pič Starožitnosti I. 102, 108 nsl. Soudil jsem tak dříve i sám na zá
kladě shod keramických (Český Lid lil. 274', rovněž tak L Šnajdr. —
*) Buchtela^ Vorgeschichte 23.
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ního, v oblasti mohyl nový lid původu sice neznámého, ale patrně
totožný s lidem, jenž v sousedních Bavořích zakládal památky
podobné a proto asi k nám přišel od západu. A v třetí skupině
severovýchodní já sám a podobně prof. Píč, Červinka, Buchtela a j.
domnívali jsme se viděti lid slovanský k nám od severovýchodu
vnikající. Rozdíl mezi nám: je jen ten, že, jak jsem již naznačil,
prof. Píč počátky jeho v Čechách datuje do 1. století př. Kr.
a jednou dokonce i k určitému r. 581), — kdežto já a tak i Buchtela
nejstarší pohřebiště tohoto rázu, ať už jsou slovanská čili ne,
datujeme aspoň o několik století napřed?)
4. Vedle těchto tří starších skupin objevuje se však na konci
prvního tisíciletí př. Kr. v Čechách ještě jedna nová skupina, která
však samostatné oblasti nezaujímá, nýbrž jaksi roztroušeně pokrývá
více než celou horní polovinu Čech. Jest to skupina hrobů s těly
pochovanými, nespálenými, s hrobním inventářem rázu válečného,
a co hlavně bije do očí, rázu, který ve mnohém upomíná na věci
nalézané v severních končinách Francie (hlavně v poříčí Marný)
a v jižním Německu. Ráz tento tak mne zaujal, že jsem po své
návštěvě musea S. Germainského r. 1891 nijak neváhal prohlásit!
naše hroby za totožné s gallskými a pak ovšem přirozeně v po
chovaných tam bojovnících viděl gallské Boje, o jejichžto pobytu
v Čechách nám historie zanechala zprávy neklamné. Datování bylo
zdánlivě snadné: jelikož podle obecného tehdy mínění Bojové k nám
přišli ve 4. a odešli v polovině 1. století př. Kr., datovali jsme
prostě tyto hroby vesměs do této periody. Zdálo se nám všem,
kteří jsme nevěřili v autochthonnost Slovanů, že zde archaeologie
výborně potvrzuje zprávy historické. Tak spudil také prof. Píč,
dr. Kříž a j. Zjev, že na Moravě hrobů těchto je poskrovnu,
svědčil nám pak pro to, že na Moravě vskutku Bojů nebylo.
Teprve v době nejnovější postřehl K. Buchtela chybu v těchto
vývodech.3) Ukázal, jak archaeologové, svedeni historií, přiřkli
Bojům skupinu památek, jež jim však právě na základě historických
dat patřiti nemůže. Neboť, analysujeme-li je čistě archaeologicky,
objeví se, že pro svůj poměrně mladý ráz nemohou patřiti do
stol. 4—1. př. Kr., ale do doby, jak zejména nové nálezy potvrzují,
pozdější, podle Buchtely do doby 1. stol. př. Kr.—1. stol, po Kr. V té
době však už historie Bojů v Čechách nezná. Za to tu byli Markomani. Patřily-li tyto hroby lidu sem nově přišlému, lidu bojov
nému, byli to asi historičtí Markomané, již Čechy ze svého stře
diska Marobuda ovládali. Gallský ráz kultury tomu neodporuje.
l) Výzkum str. XCVIÍ. — *) NUderle* Lidstvo v době předhistorické
(Praha 1893), str. 371, 484. Buchtela^ Vorgeschichte 35 nsl. — ’) Buchtela ve
Věstníku slov, starož. I. 72; Vorgeschichte I. 40.
15*
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Přišliť i Markomani od Rýna, z končin patřících v oblast kultury
t. zv. gallské.1)
Vývody Buchtelovy zasluhují největšího uznání. Nemyslím, že
řečeno tím slovo poslední, hlavné pokud se přesného datování
týká, — ale tolik je jisto, že dnes thesi o příslušnosti hrobů těchto
Bojům musíme odstaviti na tak dlouho, dokud se nepodaří dokázati nálezy novými, že hroby zv. gallskými sáhají u nás svým
počátečným vývojem aspoň do 4. stol. To je moje mínění o sta
novisku Buchtelově. Prof. Píč, slovem na ně nereagovav, trvá
i v nejnovějších spisech na názoru starém?)
Patří-li však skupina tato době pozdější, době kol Kristova
nar., kde máme hledat památky gallských Bojů po stránce archaeologickéř Na to je dnes předčasno dávati odpověď. Mimovolně se
však na základě analysy Buchtelovy obrací zrak na skupinu, kterou
z předešlé periody známe, a která i v této trvala, k skupině jiho
českých mohyl. Rázem nám tu vystupuje na mysl, že i jejich
lokalisace v jižních a jihozápadních Čechách spolu s částí bavor
skou dobře by se shodla s historickými údaji o sídlech Bojů, že
jejich značné stáří dobře by se mohlo uvésti ve shodu s novými
thesemi historickými o tom, že Gallové v jižním Německu od
dávné doby byli usídleni, že Bojové nepřišli k nám v století IV.,
ale že tvoří část starého gallského osídlení končin podunajských.
Ale všechen definitivní soud v otázce této mám dosud za před
časný. Dříve bude třeba prozkoumat! řádně tuto záhadnou sku
pinu, — a pak bude možno i v té věci se určitěji vyslovit.
Vedle těchto skupin spadá však po mém soudu do poloviny
I. tisíciletí př. Kr. na jisto již objevení oněch žárových pohřebišť
na Moravě a v severovýchodních Čechách, o nichž jsem se zmínil
již nahoře a jimž zde chci ještě věnovat několik slov. Tyto hroby
představují nám na jisto památky nového lidu, jehož kultura se
lišila dosti značně od kultury starších obyvatel i od oněch domnělých
Bojů a Markomanů. Tvoří oblast, jež se zároveň současné rozkládá
široko daleko směrem severním a východním od hranic česko
moravských do východního Německa, Polska, z části i do Uher —
oblast ukazující obsahem inventáře na lid nebojovného rázu, ale
za to četný. Geografické rozložení celé této oblasti přimělo mne
k tomu, abych viděl v nich západní větev Slovanů, šířící se k nám
od Visly, a s archaeologického hlediska trvám dosud na tomto
mínění. Tak i K. Buchtela soudí, pak Červinka, Hladík.3)
l) Domněnku, že část těchto hrobů je jistě markomanská, pronesl jsem
již r. 1894 (Český Lid IV. 71.). Cf. Červinka. Dějiny Moravy 71 —
Srv.
Starožitnosti L sv. 1., str. 55, 183 nsl. — ’) Niederle. Lidstvo v době předhist.
491 nsl., Červinka. Děj. Moravy 31 nsl., Hladík J.. Památky archaeologické
a jich stáří (Brno 1896), str. 20 (výtah z mého Lidstva).
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Prof. Píč také vidí v nich Slovany, ale ve východisku se se
mnou rozchází, předpokládaje mimo to dosud blíže neodůvod
něný přechod jádra a centra Slovanů s Dunaje do vých. Německa.1)
Také v datování se rozlišujem. Jemu Slované objevují se v Čechách
v polovině I. stol. př. Kr., k r. 58 vytlačují gallské Boje z Čech —
já naproti tomu soudím, že, vidíme li v této skupině Slovany, dlužno
příchod jejich posunouti do dob mnohem starších.
V takovém stavu ociťuje se dnes česká archaeologie (moravská
je dosud málo zpracována pro dobu Kristova narození. Vidíme
zde zbytky vývoje kultury nejstarší, vidíme nové oblasti na severu,
severovýchodě, na jihozápadě. V jedné domníváme se stopovati
Slovany, — druhé dvě jsou podnes nejisté.
Nad následující dobou prvních století po Kr. byla do nedávné
doby rozložena temnota. Neznaly se památky pro celé první půltisíciletí. Jednak šťastné náhodě, jednak i usilovnému pátrání českého
Musea a archaeologické kommisse České Akademie lze děkovati, že
se v posledních několika letech učinily objevy, jež zde světlo roz
žehly. Odkrylo se totiž několik vysoce zajímavých pohřebišť z doby
1—4. stol, po Kr.,8) — a ukázalo se, že pohřebiště ta nepřed
stavují nám nic jiného, než jen nové, mladší fase známé nám
severovýchodní skupiny »slovanské«, do níž vniklo zatím mnoho
vlivu provinciálně-římského. Vedle rozvoje této skupiny, jež po
malu postupuje do středních Čech a očividně absorbuje sedící zde
starší lid, ostatní kulturní skupiny české mizejí; jediné o skupině
jihočeských mohyl je mi dosud neznámo, zdali svými výstřelky
nesáhá i do doby pokristové. Ale podle všeho byla země na jiho
západě dosti pusta, jen ve středu a v severovýchodní polovině
vidíme, jak obyvatelstvo houstne a sílí.
Potom však opět stojíme před temnotou. Pro století 5.—7. známe
z památek velmi málo, a hojná pohřebiště ze stol. 8.—10. vystupují
se změněným ritem, chudostí památek a svým rázem dosud příliš
náhle, bez jasné souvislosti s předešlými, bez zjevných přechodů —
známý michelský důkaz prof. Píče je nanejvýš pochybný,5) — a nám
nezbývá než konstatovat, že se pro tuto dobu nepodařilo dosud
archaeologii sestrojit! obraz historického vývoje zemí českých, jenž
by se shodoval a jenž by doplňoval data historická výše vyložená.4)
Tak stojí proti sobě výsledky historické a archaeologické na
konci 19. století, a nepřipadá mi ani z daleka, abych se nyní po
koušel uměle je uváděti v soulad a sestrojovat jeden obraz z obou.
Ostatně není, jak vidno, zjevného rozporu mezi archaeologii a hi*) Výzkum^ str. LVI, XCVII., Pam. arch. XVII. 538, Starožitnosti 56. —
’) Srv. hlavně Pič> Žárové hroby na Píčhoře u Dobřichova. Pam. arch. XVII.
479 nsl. — *) Výzkum, str. LXXXV. — 4) Pro dobu mezi 5—10. stoletím
poskytnou snad vodítko nálezy na starších hradištích jižních Čech.
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storií, pokud se týče otázky Bojů a Markomanů. Naopak zdá se,
že existuje shoda, ale potvrzení shody té nám dosud chybí. Hlavní
difference týká se především jen otázky příchodu Slovanů. Ale
i po tom, co jsem nahoře vyložil, nestojí, tuším, také dnešní
archaeologická odpověď v tak příkrém odporu s historií, jak se
dříve soudilo. Kdo se mnou zavrhne onu apriorní zásadu, jež vá
zala dříve ruce historikům a nutila je příchod Slovanů datovat do
konce 5 nebo do počátku 6. století, kdo s historického hlediska
postaví se na prosté negativní stanovisko vůči odpovědi, kdy k nám
přišli Slované, — a jen to mám za správné, — ten ovšem nemůže
nalézati zásadného odporu ve výsledcích jiné discipliny, jež při
chází s kombinací, že Slované k nám do Čech a do Moravy počali
vnikati už dávno před Kristem. Ale ovšem sám bych první vy
stoupil proti tomu, kdo by vyložené výsledky archaeologické chtěl
přijímat za pravdu a doplňovat jimi historii. Tak daleko nejsme a,
tuším, ještě dlouho nebudem. Proto je lépe klásti výsledky vedle
sebe a ponechat! dalšímu bádání na polích obou nauk, aby obě
stanoviska bez násilí a přirozeně vyrovnalo.
Dodatek. Během tisku této práce dostaly se mi do rukou
zprávy o dvou pojednáních, jež se z části dotýkají látky zde
zpracované. Dr. Ŕ. Dvořák v práci »Kdy asi Keltové zabrali sídla
v Čechách a na Moravě« (Čas. Mat Mor. 1900, str. 117. Srv. už
jeho Dějiny Moravy I. 2) dokazuje samostatně starobylou existenci
Gallů v Čechách, v smyslu Nieseově nahoře vyloženém; podobně
hájí Nieseův náhled o nesprávnosti Liviovy tradice A. Pernice
v spisu »Sui Celti e la loro immigrazione in Italia. Rivista di ant.
gr. e rom. I. Catania 1899«.
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Český diplomatář a jeho programm.
Sděluje Gustav Friedrich.

Diplomatář český — nyní již přes sto let stará tužba našich
historiků — díky příznivým poměrům, jež nyní proň nastaly, blíží se
svčmu uskutečnění. Vydání jeho je teď, zůstanou-li podmínky stejně
příznivý, již jenom otázkou několika let. Důležitost publikace té opravňuje
k naději, že také pro širší kruhy pěstitelů historie české mohlo by býti
zajímavo zvéděti něco o způsobu vydání a proto chci zde krátce vyložiti
programm, dle něhož se řídí přípravné práce k zamýšlenému vydání
diplomatáře nyní konané. Dříve však než tak učiním, budiž mi dovoleno
podati aspoň zběžný náčrtek dřívějších snah o vydání listin k české
historii se vztahujících.
I.

Řadu českých historiků, kteří se zabývali v rozsáhlejší míře studiem
a publikováním listin, zahajují Bohuslav Balbín s Tomášem Pěšinou
z Čechorodu. Tento ve svém Phosphorus septicornis, onen zejména
v Miscellanea hist. regni Bohemiae vydali celou řadu textů listinných
na svou dobu dosti dobře. Z pozdějších historiků minulého století může
býti považován v jistém smyslu za předchůdce diplomatáře Gelasius
Dobner, otec kritické historie České, jenž sebral a ve svých Monumenta
historica Bohemiae jakož i po různu v Annales uveřejnil mnoho listin.
Ale ve způsobu vydání nad předchůdce své nijak nevynikl. Vlastní jeho
velikost a význam jeho činnosti jest jinde. Všecky tyto starší pokusy
o publikování listin jsou vlastně jen více méně nahodilé paběrkování,
bez většího jednotného plánu.
První plán na vydání rozsáhlé systematické sbírky listin pojal
Dobnerův vrstevník Rajhradský prelát P. Bonaventura Pitter. Při plánu
jeho bezděky se vybavuje vzpomínka na úctyhodnou činnost francouzských
Maurinů. Úmyslem Pittrovým bylo vydati diplomatář všech klášterů mo
ravských. Spolu se sbírkou vypravovacích pramenů českých fCorpus
scriptorum Bohemiae)^ kterou Pitter rovněž zamýšlel vydati, byl by diplo
matář ten tvořil nejdůležitější pomůcku pro studium našich starších
dějin, kdyby Pittera uprostřed práce nebyla zachvátila roku 1764 smrt.
Že již tehdy nemohlo dojiti k vydání této sbírky, jest pro pokrok
a vývoj historických studií škodou, jež se nedá odhadnouti. Ale i tak,
ač nedokončeno, jeho (rukopisné) Monasticon historico-diplomaticum
omnium Moraviae monasteriorum * jež v jedenácti foliantech chovaných
v archivu klášterním na Rajhradě obsahuje více než dva tisíce listin,
zůstává obdivuhodným pomníkem v pravdě benediktinské píle a sběra
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telské horlivosti. Sbírka tato, v níž zastoupeny jsou listiny od XI. do XIV.
stol., posud nepozbyla úplně ceny; neboť jest jisto, že se nám v ní
zachovaly opisy některých listin dnes již ztracených.
Velkého plánu Pitterova v celém jeho rozsahu znovu se ujal
Fr. Martin Pelcl, Částečně plán ten také provedl vydav spolu s Do
brovským dvousvazkovou sbírku vypravovacích pramenů — Scriptores
rerum Bohemicarum* v Praze 1782—84. Plán edice listin zůstal ne
uskutečněn. Zmiňuji-li se o něm poněkud obšírněji, činím tak proto, že
záměr Pelclův souvisí přímo s tak zv. díplomatářem musejním a tudíž
í s publikací naší.
Návrh, aby se vydalo tiskem Diplomatarium Bohemo-Moravicum^
učinil Pelcl poprvé ve schůzi kr. české Společnosti nauk dne 5. srpna
r. 1786. Při této příležitosti snad přednesl svůj pamětní spis Ueber die
Nothwendigkeit und Mittel ein Diplomatarium Bohemiae zu veranstalten.x)
Návrh Pelclův došel souhlasu a někteří členové společnosti — jmenovitě
Steinbach, Dobner a Ungar — přislíbili, že budou ke sbírce přispívat!
kopiemi listin. Zamýšlená sbírka měla jiti až do doby Karla IV. a po
mýšlelo se na to, aby se přikročilo k vydání hned jakmile by sebraný
materiál dosáhl takového rozsahu, aby se jím mohl naplniti čtvercový
svazek asi o 100 arších.2) Již po roce — v létě r. 1787 — sehnáno
bylo přes tři sta opisů. Ale potom na několik let celá záležitost usnula.
Teprve roku 1797 otázka vydání diplomatáře byla ve Společnosti zase
uvedena na přetřes. Jakýmsi vodítkem při vydání měla býti sbírka
výtahů listin českých a moravských : Summaria diplomatům Bohemiae et
Moraviae ab a, 1048—i3o6^ kterou Pelcl tehdy předložil. 3) Pro nedo
statek prostředků bylo však tenkrát od vydání upuštěno a od té doby
nikdy se již ve »Společnosti« o záležitosti této nejednalo.
Některé z opisů Pelclem sebraných převzalo později české Museum,
většina jich však dostala se spolu s jinými zbytky Pelclovy pozůstalosti
do knihovny hrabat Thunů v Děčíně.4) Ale také v rukou Musea ne
činila sbírka přepisů starých listin žádoucích pokroků. Konečně r. 1831
Palacký vida, že bez rozsáhlé znalosti listin aspoň pro starší doby ne
může se obejiti, pojal úmysl, že diplomatář pořídí sám. — K žádosti
jeho uložil mu koncem téhož roku tehdejší stavovský výbor také po
řízení diplomatáře.
Podle úmyslu Palackého měl diplomatář obsahovat! listiny dějin
českých se týkající od nejstarších dob až do roku 1346 čili do nastoupení
Karla IV. Od rozšíření diplomatáře také na dobu vlády Karla IV.
') Rozprava ta zůstala nevytištěna; viz Tischer v Pelclově Almanachu
(Rychnov nad Kn. 1891) str. 43. — *) Kalousek^ Děje kr. české Společnosti
nauk str. 47. — ’) Při snůšce té byl Pelclovi nápomocen známý moravský
sběratel a milovník starožitností Cerroni. Počet listin v ní uvedených do
sahoval 763 kusů; ď Elvert, Historische Litteraturgeschichte str. 230. —
4) Palacký našel tu r. 1834 z Pelclovy pozůstalosti sbírku 642 opisů listin
z doby od r. 824—1544. Zur bůhm. Geschichtschrbg. str. 67.
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a Václava IV. Palacký upustil, aby zamýšlené dílo nenabylo příliš velkých
rozmérů. Z téhož důvodu mély se pro dobu Jana Lucemburského přijfmati do diplomatáře jenom důležitější listiny — toliko pro dobu Pře
myslovskou pomýšlelo se na sebrání všeho dostupného materiálu listin
ného. x) Do konce let čtyřicátých, tedy v necelých dvaceti letech, sebral
Palacký s pomocí svých spolupracovníků K. J. Erbena, W. W. Tomka
a jiných 2) na 4000 opisů listin, které se svolením stavů byly ukládány
v Českém Museu. Tak velkého množství opisů v poměrně krátké době
dosáhnouti dalo se jedině tím, že se nevěnovala žádná péče potřeb
nému kritickému apparátu, ano ve valné většině opisů nenacházíme ani
zmínky o pečeti. Nicméně sluší vyznati, že sbírka ta na dobu svoji byla
velikým činem a dlužno litovati toho, že později z neznámých příčin na
dlouhou dobu ustalo se v dalším soustavném rozmnožování jejím.
Zatím našla sousední Morava neúnavného badatele a horlivého
sběratele listinného materiálu v Antonínu Bočkovi. Vstoupiv roku 1828
do služeb gubernialní registratury v Brně měl Boček příležitost seznámiti
se již tenkrát v rozsáhlé míře s bohatými archivy zrušených klášterů
moravských, jež v registratuře této byly uloženy. Od té doby věnoval
se úplně sbírání starých listin a v práci té pokračoval i později, když
r. 1830 dostal se do Olomouce, kdež mu následujícího potom roku
svěřena byla stolice české. řeči a literatury při tamnější stavovské
akademii. Tam zjednal si přístup do archivu kapitulního, později též do
arcibiskupského v Kroměříži. V letech 1831 a 1832 procestoval s po
volením zemského praesidia také některé jiné archivy moravské za
účelem sebrání látky k diplomatáři, k jehož vydání již tehdy nejvyšší
kancléř hrabě Mitrovský velkomyslně byl přislíbil potřebné prostředky. —
Již po krátké době několika let r. 1836 přikročil Boček k vydání se
braného materiálu listinného. Jeho Codex diplómaticus et epistolaris
Moraviae měl podle prvotního úmyslu obsahovat! jenom listiny od nej
starších dob až do r. 1306. Úkol tento Boček z největší části také
provedl — jenom pátý svazek obsahující listiny z let 1294 až 1306
vydán byl teprve po jeho smrti.
K dílu, které podniknul, neměl Boček náležitých vědomostí a schop
ností (s podobnými zjevy setkáváme se ostatně právě v oboru publi
kování pramenů u nás ještě dnes), přes to však nelze mu upříti zásluhy,
že učinil — arci svým způsobem — učenému světu přístupným tak
veliké množství materiálu listinného jako nikdo jiný z jeho předchůdců.
Ale nikdy nemůžeme dosti litovati toho, že tento muž, o dějezpyt český
bez odporu velice zasloužilý, poskvrnil svoje jméno a zohavil svoje životní
dílo četnými padělky, jejichž množství nedá se posud zplna odhadnout!.8)
*) Palacký* Zur bohm. Geschichtschr. str. 54. — *) R. 1843 dostalo se
Palackému sbírkou několika příslušníků vysoké šlechty zvláštní podpory na
opatření pomocných sil k tomuto účelu na šest let; Zur bóhm. Geschichschr.
str. 92.— *) O rozsahu padělků těchto jsou vědomosti naše posud jen přibližné.
První, kdo na některé z nich poukázal, byl K Brandy Fragmenta Monseana
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Také jinak není vydání Bočkovu možno ve všem důvéřovati. Hnán
touhou sebrati v dobé co nejkratší pokud možno nejvíce .materiálu, byl
Boček nucen pracovati zběžně, tak že texty jím podávané nejsou zrovna
vzorem přesnosti — nesprávná čtení, vynechání slov i celých vět a po
dobné nedostatky nejsou u něho vzácným zjevem.1) Jinou podstatnou
vadou jeho publikace je naprostý nedostatek kritického apparátu a potřeb
ných vysvětlivek — pravidelná to vada skoro všech starších vydání listin.
Vydávání diplomatáře moravského přimělo Palackého roku 1840
k rozhodnutí, aby na ten čas upustil od vydání podobné sbírky pro
celý český stát. Později vzdal se úplně myšlénky vydati diplomatář —
snad proto, že všecky jeho síly vyčerpávala ostatní jeho rozsáhlá činnost
vědecká i politická, snad částečně i proto, že poznával, kterak shro
mážděný materiál v tom stavu, v jakém mu byl po ruce, k vydání se
naprosto nehodí.
Místo diplomatáře musili se historikové čeští spokojiti zatím s výtahy,
někdy až příliš obšírnými, jež někdejší spolupracovník Palackého K.
Erben vydal s názvem Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae
et Moraviae. První jejich díl nákladem kr. české Společnosti nauk roku
1855 vydaný sahá od nejstarších dob až do r. 1253. Pokračování regest
těchto ujal se roku 1872 prof. Jos. Emler* jenž po desítileté práci
dovedl je až do vyhnání Jindřicha Korutanského (1310). V dalších desíti
letech dospěla publikace tato třetím a čtvrtým svazkem — jak známo —
až do nastoupení Karla IV.
Význam a cena Regest spočívá v tom, že se jimi historikům dostalo
poměrně velmi rychle pomůcky aspoň pro nejnutnější potřebu po
stačující ; ale za náhradu diplomatáře je nikterak pokládati nelze. Vy
davatelé jejich také nijak se nedomnívali, že publikací tou stane se
vydání diplomatáře zbytečným. Úmyslem jejich bylo podati badatelům
prozatím aspoň přibližně úplný přehled celé látky, a proto nebylo jim
možno pouštěti se do podrobných diplomatických studií. Jenom tím, že
nestarajíce se o otázky kritické, viděli přední úkol svůj v shromáždění
co možná největšího množství materiálu, bylo možno v čase tak krátkém
či zlomky Monséovy (v Čas. Mat. Mor. X., 1878, str. 76 a násl.). Podvrženost
jiných kusů a moderní původ jejich dokázal K Šembera, v dodatku ku svému
článku >0 úkladném útoku, jejž učinil KunraL kníže Znojemský na Olomou
ckého biskupa Jindřicha Zdíka r. 1145« (v Čas. Čes. Mus. XLVIII (1874)
Další řadu Bočkových padělků ukázal v pravém světle B. Bretholz. Die
Tataren in Mahren und die modeme mährische Urkundenfalschung (v Zeitschr.
des Vereins f. d. Gesch. Mährens und Schlesiens I. str. 1 a násl. Konečně
opět jinou skupinu G. Friedrich, Kodex Tišnovský (v Č. Č. H. III. 1897, str.
359—372). Jiné padělky Bočkovy dojdou objasnění ještě během tohoto roku. —
B) Nespolehlivost moravského diplomatáře dokazuje velmi podrobně svými
dodatky a opravami z materiálu chovaného v kn. arcibisk. archivu Kroměřížském Dr. K Lechner, Beiträge zuř Frage der Verlässlichkeit des »Codex
dipl. et epist. Moraviae (v Zeitschr. des Vereins f. Gesch. Mährens und Schlesiens, ročník II a III.),- k jehož opravám ještě další dodává P. Snopek
v Hlídce 1899.
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uveřejnili tak obrovské množství listin — celkem asi k devíti tisícům
kusů do r. 1346. Obdivuhodného výsledku toho nebyli by se mohli
nikdy dopracovali, kdyby se byli pustili do podrobného rozboru diplo
matického, neboť v tomto případě byli by se musili obmeziti pouze na
prozkoumání jednotlivých menších skupin listin. Publikací jejich teprve
bylo vlastní studium diplomatické ve větším rozměru umožněno. A škoda
jen, že příležitosti té využitkovalo se měrou tak nepatrnou.
Vraťme se opět k osudům diplomatáře. Po dlouholeté přestávce
začalo se ku konci let sedmdesátých hlavně přičiněním prof. Emlera
opět s větším úsilím pokračovali ve sbírání materiálu pro diplomatář.
V článku O potřebě vydati diplomatář český a o tom *jak by se to diti mělo,
jímž Emler odůvodňoval nutnost nového systematického doplňování
diplomatáře, podána byla zároveň některá pravidla, podle nichž by se
mělo opisování listin prováděli. x) Při tomto obnovení příprav k vydání
diplomatáře ukázalo se, že je nutno listiny již před tím pro Palackého
opsané z velké části opsati znovu, protože kopie mnohých z nich po
řízeny byly podle starších tisků a tudíž ovšem pro kritické vydání diplo
matáře byly úplně bezcenné v těch případech, kde se nám posud za
chovaly originály nebo aspoň dobré staré rukopisné texty jiného druhu,
jež jsou z originálů přímo odvozeny.
Hranice časová, až po kterou měl diplomatář sahati, rozšířena byla
tehdy na popud Emlerův až do počátku válek husitských. Ale programmy
tak rozsáhlé snáze se vyřknou než provádějí, a proto pochybuji, že
v době dohledné bude možno publikaci tu v celém tomto rozsahu provésti. Pod Emlerovým vedením a společným nákladem Musea král.
Českého a Historického Spolku pořizovány byly skoro po dvě desítiletí
v archivech domácích i zahraničních pro celou tuto periodu velmi pilně
opisy listin, jejichž počet obnáší okrouhle asi patnáct tisíc. Ale ke kriti
ckému jich vydání stále se nemohlo přikročit), protože Emler, jenž
jediný byl by mohl se ctí provésti obrovský úkol tento, byl tehdy úplně
zaneprázdněn kromě Regest vydáváním pramenů vypravovacích ve
>Fontes rerum Bohemie.« Dříve ještě nežli tento pomník životní práce
Emlerovy byl dokonán, zachvátila Emlera krutá nemoc, z jejichž útrap
jej konečně minulého roku vysvobodila smrt.
Mezi tím staral se prof. Jaromír Čelakovský horlivě o to, aby
myšlénka vydání diplomatáře neusnula opět na dobro. Při každé příle
žitosti, zejména na sněmu král. Českého, poukazoval k nezbytnosti této
publikace, a je to jistě v první řadě, ne-li docela jeho zásluhou, že
r. 1898 zemský sněm usnesl se věnovati ročně určitou summu, aby se
jí použilo k rozsáhlým přípravným pracím, které nutno k vydání diplo
matáře podniknout). Péče o určení osoby, jíž by se úkol tento měl
l) Článek ten (původně přednáška v »Historickém Spolku«) vyšel v Čas.
Čes. Mus. LI. (1877) str. 610 a násl. Ze srovnání pravidel Emlerem tam po
daných s dalšími výklady mými v přítomném článku vysvitá, že naše názory
o úpravě textů v jednotlivostech se rozcházejí.
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svéřiti, zůstavena byla zemské komissi historické, a ta zvolila k tomu
pisatele těchto řádků. Správní výbor Musea král. Českého svolil, aby
k přípravným pracím užiti se smělo všeho dosud pro diplomatáře sebra
ného materiálu. Dozor na práce, jež před vydáním diplomatáře musí
předcházet!, vykonává užší komisse k tomuto účelu zvláště zvolená,
v níž jsou pp. prof. Jar. Čelakovský, Jos. Kalousek a Ad. Bachmann.
Munificencí sněmu a zemského výboru je tedy nyní postaráno
o prostřédky ke skutečnému dokonání úkolu, jejž posud bezvýsledně
odkazovala jedna generace druhé. Tak odstraněna byla jedna z hlavních
překážek, s nimiž se posud setkávalo sbírání látky pro diplomatář. Jiné
obtíže spočívají v povaze materiálu samého, a ty překonati jest věcí
vydavatelovou.

II.

Po tomto výkladu dosavadních snah o vydání diplomatáře přecházím
k vlastnímu úkolu tohoto článku — ku sdělení programmu diplomatáře
a pravidel, jimiž se při svých přípravných pracích řídím.
Má li se vyhověti přání, aby diplomatář pokud možná nejdříve byl
vydán, bylo nutno především obmeziti programm Emlerem vytčený,
a proto bylo usneseno, že prozatím nemá publikace tato jiti dále než
po r. 1310. Jenom tímto obmezením jest umožněno vydavateli všestranné
ovládnutí látky a podrobný kritický rozbor každé jednotlivé listiny,
jejž provésti jest při dnešních požadavcích vědeckých neodbytnou po
vinností vydavatelovou.
Co se týče obsahu připravované sbírky, mají do ní býti pojaty
všecky listiny a akta, jimiž se osvětlují dějiny a veřejné i soukromé
poměry právní státu českého a jeho obyvatel v období svrchu vytčeném.
Rozsah látky, která s tohoto hlediska do diplomatáře má býti pojata,
dá se již předem aspoň přibližně odhadnouti. V obou prvních dílech
>Regest< a v doplňcích přidaných na konci čtvrtého dílu sebráno jest
okrouhle půl pátá tisíce kusů. Novým soustavným výzkumem archivů
a nepoužitých posud rukopisů počet tento jistě se zvýší, a podle dosa
vadních zkušeností v průběhu práce získaných mám za to, že bude
možno počet tento rozmnožit! asi na šest tisíc kusů.
Rozdělení sbírky dá se podle mého mínění nejlépe provésti tak,
že se sebraná látka rozvrhne na šest dílů První díl by obsahoval listiny
až do konce XII. stol., čili určitěji řečeno až do nastoupení Přemysla
Otakara I. Časové meze každého z následujících dílů byly by určeny
dobou panování jednotlivých panovníků a sice tak, že by druhý díl
obsahoval listiny z doby Přemysla I., třetí byl by věnován listinám
z doby Václava I., čtvrtý podával by listiny z časů Přemysla II., kdežto
v pátém díle byly by shrnuty listiny z doby smrtí Přemysla II. počínaje
až do konce vlády Jindřicha Korutanského. Ve zbývajícím dílu šestém
bude pak podáno poprvé kritické vydání všech známých posud českých
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sbírek formulářů z doby Přemyslovské na základě veškerého dostupného
materiálu rukopisného. *)
Pro způsob vydání, jenž má odpovídat! moderním požadavkům
vědeckým, vyhlédnuta byla za vzor Sickelova edice císařských listin
v Monumenta Germaniae. *)
První starostí vydavatelovou musí býti opatření přesných a úplně
spolehlivých textů, jakož i sebrání zachovaných posud listin v úplnosti
co možná největší. — Zde jest nutno vysloviti se o mém poměru
ku práci vykonané před tím, nežli vydání diplomatáře přešlo do mých
rukou. Jak již svrchu bylo řečeno, pořizovaly se od konce let sedm
*) Na rozdíl od ostatních dílů, jež vydány budou pisatelem těchto řádků
samotným, bude tento šestý díl pořízen za spolupůsobení p. adjunkta zem
ského archivu kr. Českého Dra. Jana Nováka, jenž zde podle úmluvy se mnou
vydá sbírky formulářů Jindřicha Vlacha (Italicus) a Jindřicha z Isernie, kdežto
ostatní české sbírky formulářů, zejména tak zvaný formulář královny Kunhuty,
vydány budou pisatelem těchto řádků. (Upozorňuji, že kladu zde název
»sbírka formulářů« v témže smyslu, v němž se u nás posud užívalo ne
správně výrazu »formulář«, kdežto slova »formulář« užívám v tom významu,
v němž se u nás posud nepřesně říkalo »formule«). Co se způsobu vydání
uvedených sbírek formulářů týče, postačí uvésti jenom několik slov. Při
oněch sbírkách, které se nám zachovaly v několika rukopisech, vezme se za
základ vydáni onen rukopis, o němž se zjistí, že jak správností textu tak
i posloupností jednotlivých formulářů podává nejvěrněji obraz někdejšího
archetypu. Při sbírkách pouze v jediném rukopise zachovaných jest arci
výběr podobný nemožný. Protože každou sbírku formulářů jako celek nutno
pokládati za památku literární, na jejíž formě nesmí vydání ničeho měniti,
zachován bude při jednotlivých sbírkách týž pořad formulářů jaký pravdě
podobně byl v archetypu. Seřaditi jednotlivé formuláře v pořadu chronolo
gickém — pokud datum jejich dá se zjistiti — se tudíž nedoporučuje, pro
tože původní forma takové sbírky byla by nadobro zničena. Za to budou
regesty kusů, jež se dají určitěji datovati. umístěny na příslušném místě ve
čtvrtém a pátém dílu. Aby toto chronologické jejich zařádění mohlo se pro
vést!, bude arci nutno Šestý díl vydati dříve než se přikročí k tisku uvede
ných dvou dílů. Úprava textu jednotlivých formulářů říditi se bude v pod
statě týmiž zásadami, které v přítomném článku uvádím pro úpravu textu
listin zachovaných v kopiích.— ’) Při tom rozumí se samo sebou, že také pro
nutné práce předběžné jest mi vzorem postup obvyklý při »Monumentech«,
jak se jeví v programmu a instrukcích, jež pro odděleni Diplomata vypracoval
Sickel (v. Neues Archiv d. Ges. f. alt. d. Geschichtskunde 1., str. 429—482), a
jak jsem jej měl příležitost poznat! v praxi bezprostředně v dotčeném oddělení
»Monument« ve vídeňském ústavu pro rakouský dějezpyt Podstatně uchyluji
se od postupu tam předepsaného toliko v tom ohledu, že nepořizuji dvojích
opisů, že totiž palaeografické opisy podávající věrný obraz předlohy se všemi
zkratkami a jinými značkami pomíjím, abych dokonáni práce příliš neprotahoval.
Výhody, jež takový palaeografický přepis poskytuje, nahrazují mi jednak v pří
padě potřeby fotografie celých listin, jednak přesné napodobení zkratek a
jiných zvláštností originálů —pokud mohou při konečném zpracování pro tisk
míti význam — na okraji přepisů pro tisk určených nebo po případě též ve
faksimilich, jež při všech skoro originálech pořizuji za účelem srovnávání
písma. Povšechná znalost materiálu, kterou jsem si získal dávno před tím,
nežli mi vydání diplomatáře bylo svěřeno, opravňuje mne k naději, že toto
zjednodušení práce nebude nikterak na újmu její přesnosti.
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desátých přičiněním a vedením prof. Emlera nové opisy listin, jež do
diplomatáře měly býti pojaty. Ale přes to, že mělo se tak díti podle
určitých pravidel, vypadly opisy tyto — jak se při podniknutí tak roz
sáhlém a tak různorodými silami prováděném samo sebou rozumí —
přece velmi nestejně, a nelze jich tudíž pro vydání užiti bez předchozího
srovnání s originály, po případě s jinými předlohami jako jsou kopiáře
a pod. Sáhnouti znovu k originálům jest nevyhnutelno také z té příčiny,
že před vydáním — má-li vyhovovat! dnešním požadavkům vědeckým —
musí se rozhodnouti řada otázek, jež s nynějším apparátem diplomatáře
zodpovídat! se nedají a jejichž vyřízení přece pro správné posouzení
jednotlivých listin jest nezbytno. Dále ukázalo se, že posud nebyly pro
účely diplomatáře prozkoumány všechny archivy, a že i v těch, z nichž
bylo již čerpáno, vždy ještě možno najiti některé nové posud naprosto
neznámé listiny nebo aspoň lepší texty. Okolnosti tyto ukládají vy*
davateli povinnost provésti nové soustavné prozkoumání archivů, a opisy
posud zhotovené mohou tu míti jenom tu cenu, že mu část jeho práce
ušetří.
Dříve než pojednám o pravidlech, podle nichž texty upravuji, třeba
zmíniti se krátce o tom, jaké znění má býti přijato při vydání listin za
základ. Nejspolehlivější texty mohou nám poskytnout! toliko originály.
Je-li tedy originál zachován, musí se každým způsobem vydání poříditi
podle něho. Spokojit! se v takovém případě s pouhou kopií, jest chybou,
které se starší vydavatelé často dopouštěli; chybou tím větší, že kopie
nám nikdy nemůže poskytnout! záruku absolutní správnosti obsahu ve
všech jednotlivostech. — Byla-li listina vyhotovena v několika exemplářích
a jestliže všecky z nich zachovaly se v originále, nutno při vydání užiti
všech. Ukáže-li se, že některý z nich je správnější, nebo dá-li se zjistiti,
že ostatní jsou z něho odvozeny, vezme se tento při úpravě textu za
základ; jinak — jsou-li všechny exempláry rovnocenné — jest lhostejno,
kterému se dá přednost. Nikdy však nesmí se text upravovat! tak, že
by se do textu přijalo brzy některé čtení z jednoho brzy zase z druhého,
byť i se zdálo, že kombinací takovou lze nabyti správnějšího textu.
Naopak žádoucno jest, aby se znění několika originálů mezi sebou ne
směšovalo, a z té příčiny musí se odchylky ostatních exemplářů od
čtení exempláře položeného za základ uvésti jen v poznámkách.
Není-li již originál zachován, třeba zjistiti, která ze zachovaných
forem textu listinného — buď si to již kopie nebo tisk — jest odvozena
nejspíše z originálu a podává nejvěrněji jeho čtení. Forma ta pak bez
ohledu na stáří nebo pověření položí se při vydání za základ. Kdyby
již nebylo žádné, přímo z originálu odvozené kopie, rozhoduje při výběru
kopií pro vydání stupeň odvozenosti. Nejlepší a originálu nejbližší vezme
se za základ, z ostatních uvedou se jenom varianty, pokud je toho
potřebí.
Je-li originál zachován, doporučuje se vždy srovnati jej s kopiemi,
a to nejenom s prostými kopiemi — zejména současnými — nýbrž také
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se zněním opisů, vložených do pozdějších listin potvrzovacích nebo do
notářských transsumptů. Toto srovnání textů je nutno zvláště proto,
aby se zjistilo, nebyl-li v určité době učiněn pokus o rozšíření nějakých
práv osoby nebo korporace, jíž listina byla dána, pomocí interpolování,
tedy částečného zpadělání starých privilegií. Jinak doporučuje se z dobrých
starých kopií také tehdy, když originál jest zachován, uvésti v poznám
kách varianty jmen osobních a ještě více odchylné formy jmen místních.
Velmi dobré služby může nám prokázati srovnání textů v originálech
zachovaných s textem kopií — ať již současných nebo pozdějších —
v tom případě, je-li originál nějak poškozen. Doplnky v takovýchto
případech z kopií převzaté označujeme hranatými závorkami [ ]. Stejným
způsobem nutno označiti také všecky konjektufy vydavatelem samotným
při poškozených textech podniknuté. V jednom i v druhém případě je
žádoucno, aby se pod čarou poznamenalo, je-li doplněk vzat z nějaké
staré kopie nebo je-li učiněn pouze z domyslu. Není-li možno mezeru
v poškozeném textu nijak doplniti, vyznačí se to pěti tečkami..........
a v poznámce uvede se velikost mezery té v centimetrech. Podobně
označovati se budou mezery v předloze — ať si to již originál nebo
kopie — úmyslně vynechané, při čemž arci bude také podáno v po
známce potřebné vysvětlení.
Způsob, podle něhož opisy již zhotovené nebo nově pořizované pro
tisk upravuji, řídí se podle toho, v jaké formě se nám listina zachovala.
Je-li listina zachována v originále nebo v kopii, vzezření originálu
podle okolností více méně věrně napodobující — v t. zv. kopii
ob kreslené, — nutno při vydání znázorniti zevnější její rozvržení, způsob
psaní i druhy písma, pokud je to typograficky možno a pokud se tím po
hodlnému užívání edice nepřekáží. Požadavku tomuto musí býti při
způsobena také úprava přepisu. Není-li originál psán souvisle, jsou-li
v něm na určitých místech odstavce, nutno odstavce ty podržeti také
ve vydání. Naproti tomu není potřebí vyznačovat!, kam až sahají
jednotlivé řádky; stačí naznačiti pouze konce prvních tří řádek, ke
kterémužto účelu užívám dvojité kolmé čárky ||. Ony části listiny, jež
psány jsou prodlouženým písmem uzavřeny jsou dvěma řadami ležatých
křížků; na př. * In nomine domini amen
Stojí-li na začátku listiny
chrismon^ nutno to vyznačiti písmenem C položeným do oblých závorek
Podobně je-li pro invokaci symbolickou užito kříže, nutno na příslušné
místo položití také v opise f. Podobně nutno vyznačiti v přepise také
rozličná jiná znaménka, jež v listinách se vyskytují. Míním tu zvláště monogramm v listinách císařských, jenž na příslušném místě vyznačen bude
písmenem M položeným do oblých závorek. Podobně při papežských
privilegiích kruh s heslem papežovým bude vyznačen písmenem R (= rota)
položeným do oblých závorek.
Na znění textu jakož i na pravopisu originálů nesmí se provésti
žádné změny, jimiž by charakter pravopisu předlohy byl nějak porušen.
V případech, kde originál se odchyluje od nynějšího našeho pravopisu
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latinského — jako na př. v užívání prostého e místo dvojhlásky nebo
v užívání c místo t ve slabikách tia> tio — musí se tedy ponechati
způsob psaní originálu bez jakékoli změny. Pro t. zv. e caudatum^ jež
zastupuje v jisté době dvojhlásku ae^ nutno užiti zvláštního typu:
Po
dobně nutno užiti zvláštních typů, vyskytují-li se v originálu samohlásky
opatřené akcentem nebo nadepsanými písmenkami (á, ô, i, ô, u atd.).
Okrouhlé a ostré w (u, v) transskribuje se podle našeho způsobu psaní, *)
klade se tedy u jenom v platnosti vokální, v jenom v platnosti konsonantní. Podobné transskribuje se w, přichází-li ve významu slabiky
vu (např. má-li předloha vulgariter^ transskribuji vulgariter). Toliko
při vlastních jménech podrží se přesně ta z obou forem, kterou má
předloha. Místo i vybíhajícího pod čáru (j), klade se všade i; ale
tam, kde místo měkkého i stojí v originále ypsilon, nutno je ponechati
(na př. ymmo). Konečně pak místo dlouhého f klade se vesměs okrouhlé ď.
Při číslicích ponechají se tytéž značky, jaké má předloha, tedy na
př. Vlili («^transskribuje se IX). Podobně podrží se také koncovky,
jsou-li v předloze k číslici připojeny, na př.: IIIlor.
V přesné reprodukci textu doporučuje se při originálech jiti do
konce tak daleko, že se i zřejmé písařské chyby ponechají v textu
listiny. Při tom však ovšem jest nutno pokaždé pod čarou upozorniti,
že příslušnou nesprávnou formu má skutečně originál; podle potřeby
připojí se pod čarou případná oprava. Rozličné chyby zaviněné písa
řem listiny doporučuje se v textu podržeti z té příčiny, že je tím používateli dána možnost kontrollovati stupeň spolehlivosti písaře listiny,
a že se mu tím umožňuje posouditi, jak dalece smí důvěřovati ve správnost
písařovu při jménech a číslech. Z téhož důvodu jest zapotřebí v po
známce upozorniti na všecky rasury, opravy a dodatky nad řádkou
jakož i na všeliké jiné změny v listině se vyskytující, které jakýmkoliv
způsobem mohou při posuzování jejím přispěti k objasnění některé
otázky. Sem náleží zejména změna barvy inkoustu nebo střídání písařů
a pod. — Veškeré tyto a jiné k textu listiny se vztahující poznámky
znamenají se nikoli čísly, nýbrž písmeny malé abecedy.
Zkratky nutno v každém případě rozvésti. Při tom musí se dbáti
toho, aby rozvedené slovo psáno bylo v souhlase s pravopisem písaře
listiny, kterou opisujeme. *) Není-li náhodou z listiny, jejíž opis právě
*) Odchyluji se v tomto ohledu od způsobu psaní předloh proto, že se
tím používateli ulehčí čtení a dopouštím tuto změnu z té příčiny, Že se tím
charakteru pravopisu příslušné předlohy nijak neubližuje; neboť je známo, že
obou forem užívali písaři středověcí beze všeho pravidla střídavě, brzy
v platnosti samohlásky brzy v platnosti souhlásky. Že pro užití jedné nebo
druhé formy nebylo žádných pravidel, vysvítá nejlépe z toho, že i jeden a týž
písař neužívá jich důsledně.
*) Tak na př. zkratku .gra1 můžeme přepsati
buď gratia nebo gracia. Kterého z obou tvarů by se mělo užiti, rozhodneme
podle toho, píše-li týž písař v analogických případech t nebo c. Podobně
zkratka^' muže se přepsati dle okolností buďí<?« nebo com (na př. pmemorat9·
může se přepsati buď conmemoratus nebo commemoratus). Také zde musí
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upravujeme, s určitostí možno poznati, kterého z obou způsobů psaní
měli bychom se přidržeti, nutno po straně opisu poznamenat! si zkratku
nerozvedenou, abychom později podle jiných listin týmž písařem psaných
mohli čtení své definitivně upraviti. Totéž platí i v jiných případech,
kde není možno hned rozhodnout!, jak by se zkratka měla správně
rozvésti. Nepodaří-li se zjistiti, že určitý způsob rozvedení nebo doplnění
zkratky jest jedině správný, nutno při vydání uvésti zkratku v poznámce·
Odchylky od přesného reprodukování originálu připouštějí se jenom
v užívání velkých písmen a v interpunkci. Staří písaři užívali velkých
písmen obyčejně docela libovolně beze všech pravidel, a následování
jich v tomto ohledu při edici působilo by používatelům veliké obtíže.
Proto klademe veliká písmena jenom na začátku vět, při jménech vlastních
a pří adjektivech od jmen vlastních odvozených. Jména měsíců píší se
s malým začátečním písmenem. — Také interpunkce bývá ve starých
textech často nepravidelná, někdy i docela libovolná; nutno ji tudíž na
hradit! interpunkcí moderní, smyslu přiměřenou.
Je-li listina zachována pouze v kopii, — ať si to je kopie prostá
nebo pověřená — jest radno podržeti její pravopis beze změny zrovna
tak, jako při originálech. Upravovat! pravopis její v tom směru, že bychom
chtěli rekonstruovat! pravopis originálu, bylo by počínání neprozřetelné.
Neboť pravopis středověký neřídil se ve všem podle pevných, docela
ustálených pravidel, tak že nikdy nemohlo by se s určitostí naprostou
tvrditi, že pravopis rekonstruovaný odpovídá ve všech jednotlivostech
ztracenému originálu. Za to však při chybách písařských můžeme si
dovoliti jisté odchylky od způsobu při originálech obvyklého, protože
s pravděpodobností dosti značnou můžeme uhodnouti, je-li chyba zaviněna
kopistou. Opravy chyb písařských při listinách zachovaných jenom
v kopiích klademe do textu, ale v každém jednotlivém případě musí
se ovšem uvésti v poznámce čtení, jež kopie podává. Zachovala-li se
některá listina v několika kopiích, nutno užiti při úpravě textu všech.
Při oceňování kopií je úplně lhostejno, je-li kopie pověřena jakýmkoli
způsobem nebo je-li to jen prostý opis; o ceně jejich pro naše účely
rozhoduje toliko správnost textu. Dá-li se zjistiti, že jenom některá z nich
odvozena je přímo z originálu, položí se tato za základ, kdežto z ostatních
uvedou se jenom závažnější odchylky v poznámkách. Nedá-li se určití,
která z kopií pochází přímo z originálu, musí se text jeho teprvé rekon
struovat! ze všech nám známých kopií, při čemž o přijetí jednotlivých
různočtení do textu rozhodovat! musí zkušenosti získané studiem diktátu
notáře, z jehož péra listina vyšla.
rozhodnouti zvyk písařův. Rovněž tak při slovech složených musí býti
zkratka p rozvedena buď v in nebo im dle toho, které formy užívá týž
písař, když podobná slova složená úplně vypisuje. Nelze-li pro nedostatek
materiálu seznati ze zvyku téhož písaře, kterou formu bychom měli přijati,
přidržíme se způsobu psaní v době, z níž písemnost pochází, obvyklejšího.
Č č. H. ví.
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Stejným způsobem jako s kopiemi nutno zacházeti s texty docho
vanými nám jenom v tiscích, neboť při nedostatku jakéhokoliv starého
textu rukopisného má pro nás otisk tutéž cenu jako kopie. — Starší
vydavatelé mívali často ve zvyku pravopis svých předloh modernisovati.
Nemáme li jiné rukopisné předlohy neodvislé od jejich vydání, a jsme-li
tudíž nuceni převzíti text některé listiny z nějaké staré publikace, je
žádoucno podržeti také jejich pravopis. Jakékoli změny mající za účel
rekonstrukci pravopisu předlohy, z níž otisk byl pořízen, jsou naprosto
zavržitelny, protože správný výsledek takového archaisujícího pokusu
z příčin již dříve vyložených nikdy nemůže býti zplna zaručen. Arci
však jsou dovoleny opravy chyb grammatických i syntaktických stejnou
měrou jako při kopiích.
Úpravou textu provedena jest jenom část příprav k vydání. Každý
jednotlivý kus musí býti opatřen také popisem a sice pro potřeby vy
davatelovy mnohem obšírnějším nežli je popis, jenž při vydání bude ke
každé listině připojen. V popisu tom musí býti především vytknuto,
v jaké formě se listina zachovala. Již zjištění této otázky je někdy věcí
velmi obtížnou, protože v jistých případech nelze hned na první ráz
rozhodnouti, zdali písemnost, o niž jde, jest opravdu originál nebo jen
velmi zdařilá kopie obkreslená. Dále musí býti v popisu udáno na jaké
látce jest listina psána, při čemž je žádoucno, aby se určitěji označila
jakkost této látky psací jakož i její rozměry v milimetrech. Rovněž tak
je nutno připojiti některé údaje o úpravě látky psací; zejména je-li
linována, jakého druhu tyto linie jsou a konečně též jejich schéma. Další
odstavec popisu zabývá se podrobným popsáním písma a charakteristikou
ruky (nebo rukou), která listinu psala, při čemž se zároveň poznamenává,
které jiné listiny jsou psány touž rukou. K tomu druží se popis pečeti
a způsobu, jímž k listině jest upevněna. Na konec pak dodávají se
staré přípisky na rubu listiny učiněné, po případě též staré archivní
signatury.
Jak již řečeno, nebudou popisy tyto v celé své obšírnosti ve vydání
uveřejněny; mnohé jednotlivosti v nich obsažené mají jen za účel usnadniti
vydavateli rozhodnutí rozličných otázek při definitivní úpravě k tisku.
Doplněk části popisu, jednající o písmu, tvoří faksimile vybraných
částí listin nebo po případě podle potřeby také fotografie celých listin,
jimiž se umožňuje srovnávání písma listin na různých od sebe vzdálených
místech uložených, jichž nelze současně užiti. Při faksimilích těchto béře
se též podle potřeby náležitý zřetel k současným poznámkám dorsualním.
Po vykonání těchto příprav možno teprvé přistoupit! k diploma
tickému rozboru, který nutně musí předcházet! před vydáním. Při tom
třeba — pokud to zachovaný materiál připouští — objasnit! všecky věcné
i osobní momenty, za jejichž spolupůsobení některá listina vznikla,
a zejména také dle možnosti zodpovídat! velmi důležitou pro posouzení
listiny otázku, kdo určitou listinu složil (koncipoval) a kdo ji psal.
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Aby také širší kruhy čtenářstva mohly si učiniti představu o způsobu
této práce, budiž mi dovoleno vsunouti zde několik poznámek o diplo
matické methodé.
Moderní methoda diplomatická zakládá se na srovnávání písma
a slohu listin. Starší diplomatikové užívali sice také již písma za po
můcku při posuzování listin, ale spokojovali se jenom tím, že stanovili,
zdali písmo listiny, o jejíž posouzení šlo, souhlasí s jejich subjektivními
představami o písmu doby, z níž listina měla pocházeti nebo o písmu
kanceláře, z níž vyšla. Naproti tomu Sickel, obnovitel studií diploma
tických, postavil thesi, že rozhodujícím faktorem při posuzování listin
není povšechný ráz písma, nýbrž písmo jednotlivcovo — písmo písaře,
jehož dílem listina jest. Moderní diplomatik stará se především o poznání
a vyzkoumání individuelního charakteru písma písaře, jenž listinu psal,
čili jinými slovy: hledí poznati jeho ruku. Cíle toho dosahuje srovná
váním písma rozličných listin téže kanceláře nebo téže doby. Stanovení,
které z listin určité skupiny psány jsou stejnou rukou, jest někdy úkolem
velmi nesnadným, zvláště je-li materiál srovnávací příliš skrovný. Vše
obecná pravidla, jak by se srovnávání písma mělo díti, nedají se přesně
vymeziti.x) Také sluší přiznati, že v jistých případech jest možno dojiti
k úsudku naprosto určitému, kdežto jindy zase bude rozhodnutí, zdali
je jistá listina psána tou či onou rukou, více nebo méně pochybno podle
povahy zkoumaného materiálu. Celkem však nelze podceňovati důležitosti
výsledků srovnáváním písma získaných, a námitky proti nim tu a tam
se ozývající mívají obyčejně původ svůj v tom, že ti, kdo s námitkami
*) Nemůže býti mým úkolem podrobně zde vykládati, jak se srovnávání
písma provádí. Pro nejnutnější informaci postačí několik poznámek, jež zde
podávám. Při srovnávání písma nestačí všímati si jenom tvaru jednotlivých
písmen, s nemenši pozorností nutno sledovati také tah (ductus) písma t. j. způsob
jak bylo pero písařovo vedeno. V době, kdy se psalo okrouhlou a gotickou
minuskulou, můžeme říci, že písaři nepsali v našem toho slova smyslu, nýbrž
že spíše kreslili. V době té jenom zřídka kdy se stává, že je některé písmě
psáno v jednom tahu — obyčejně bývají písmena složena ze tří neb i více
rovných anebo ohnutých čar, jejichž počet nebo tvar může býti pro stanovení
ruky písařovy dobrou pomůckou. Dále nutno při srovnávání písma míti na
paměti, že podobně jako za našich dnů tak i v minulosti jeden a týž písař nepsal
vždycky docela stejně. Časem mění se ruka každého člověka aspoň do jisté
míry. Ale také v současných výtvorech jednoho a téhož písaře vznikají snadno
jisté rozdíly podle toho, byl-li nucen psáti rychle nebo mohl-li psáti pomalu;
musil-li psáti na větším nebo menším kusu pergamenu a pod. Proto dopo
ručuje se k účelům srovnávání písma sebrati vždy raději hojnější materiál.
Konečně nutno upozornit! též na to, že nejsnáze poznati možno různost nebo
shodu ruky na těch částech listiny, které obsahují slova nebo věty, jež nejČastěji přicházívají ve většině listin beze změny nebo jen s malými odchylkami.
Právě v takových částech listiny zvykají si písaři na jisté stereotypní tvary,
jež pro jednotlivé z nich jsou charakteristické, tak že pomocí jich poměrně
snadno možno od sebe rozeznati rozličné osobnosti. Upozorniti dlužno také
na to, že v tahu písma nejsnáze se prozrazuje také vliv Školy, tak že jeho
pozorováním s dosti velkou přesností lze výtvory určitých škol shrnouti
v jedno.
16*
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podobnými vystupují, nemají potřebného methodického výcviku a tudíž
nepozorují totožnosti tahu tam, kde je vycvičené oko zkušeného diplo
matika poznává nade všecku pochybnost.
Důsledky z poznatků srovnáváním písma získaných jsou zrovna tak
samozřejmé jako významné pro posouzení listin. Najdeme-li, že řada
listin jistého panovníka pro rozličné osoby nebo korporace vydaných má
souhlasný indiv.duelní charakter písma, není potřebí žádného dalšího
důkazu, že všecky ty listiny mohly býti psány pouze jediným písařem,
jemuž napsání jich jakožto úředníku kanceláře dotčeného panovníka bylo
svěřeno. Dalším přirozeným důsledkem pak jest, že musí býti pravé.
Všeliké pochybnosti, jež by snad obsah jejich vzbuzoval, nemohou pak
vésti k jejich zavržení, nýbrž musí se najiti pro ně nějaký výklad jiný.
Methodou touto zachrání se řada listin posud neprávem za podvržené
pokládaných. Za příklad uvádím jen listinu krále Václava I. ze 17. pros.
1239 danou klášteru Kladrubskému. Erben, jenž v Reg. I. str. 454
č. 978 uveřejňuje obšírný výtah její, prohlašuje ji bez udání důvodů za
podvrženou. Úsudek jeho je však naprosto nesprávný, neboť touž rukou
psána jest listina Václava I z r. 1235 pro kanovníka pražského Přibislava (Erben, Reg. I. č 872) jakož i exemplář C listiny téhož panovníka
ze 7. května r. 1241, kterou se potvrzují hranice Budišínska (Erb., Reg.
I., č. 1030). Proti tomuto positivnímu a nezvratnému důkazu, že uvedená
listina Kladrubská jest opravdu originál a tudíž pravá, všecky námitky,
jež proti ní Erben měl (jichž však bohužel neuvedl) rozpadají se v niveč.
Neméně důležitou pomůckou k posouzení pravosti nebo nepravosti
listin jest srovnávání slohu, jímž možno brzy s větší, brzy zase s menší
jistotou dospěti k úsudku, že jisté skupiny listin jsou dílem jednoho
a téhož skladatele. Srovnávání slohu sloužilo — jak známo — při pra
menech relačních a jiných památkách literárních již dávno za prostředek
ku zjištění autora; k účelům kritiky diplomatické užil ho poprvé SickeL
Nemusím snad ani zvláště podotýkati, že srovnávání slohu listin jest
úlohou neobyčejně obtížnou, tím obtížnější, proto že nelze stanovití
určitá do podrobností vypracovaná pravidla, podle nichž by se srovnávání
slohu mělo díti.1) Nesnáze tyto stupňují se pak ještě více tím, že tento
’) O způsobu a zásadách, podle nichž se srovnávání slohu provádí, budiž
mi zde dovoleno podati aspoň několik všeobecných poznámek. Především
nutno míti na paměti, že řeč listin nevládne příliš velkým bohatstvím slovním,
protože myšlénky, jež převážná většina listin slovy vyjadřuje, nejsou obyčejně
ani příliš četné ani příliš rozmanité. Tím se stává, že řeč listin snadno nabývá
jakéhosi stereotypního strnulého rázu, což platí o listinách vůbec a zvláště
o listinách jistého období a ještě více o listinách, jejichž text složen jest
jedním a tímže mužem. Je zajisté přirozeno, že osoba, jež denně má stejné
nebo podobné myšlénky odívati v roucho slovní, snadno si zvykne na určitých
místech písemností, které spisuje podle stejného schématu, užívati pokaždé
urči»ých slov, kdežto naproti tomu jiná osoba na týchž místech bude užívati
zase důsledně jiných slov. Má-li zkoumání slohu vésti k bezpečnému výsledku,
nutno se míti na pozoru, aby nebyly pokládány zá známku individuelniho
slohu shodné obraty, jež jsou ve všech a nebo aspoň v mnohých listinách
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úkol vyžaduje nejenom rozsáhlé znalosti listin jistého období a vy
trvalého podrobného studia jejich řeči, nýbrž žádá spolu i jistého taktu
. a rozumné umírněnosti. Nebezpečí na základě jisté podobnosti připsati
jednomu a témuž původci listiny, jejichž skladatelé ve skutečnosti jsou
různí, jest mnohem větší nežli možnost, že by se totožné obraty stilistické
přehlédly. Ale vzdor nebezpečí, že by se při zkoumání tomto mohlo
zajiti příliš daleko, zůstává cena srovnávání slohu velmi značnou, a pomocí
této methody nabýváme důležitých prostředků k posouzení spolehlivosti
listin, jež se nám nedochovaly v původním vyhotovení.
Jakou průkaznost pro otázku pravosti listin mají výsledky, k nimž
se srovnáváním slohu dospěje? Shledáme-li, že znění nějakého počtu
listin jednoho a téhož panovníka udělených různým osobám obsahuje
jisté individuelní shody slohové, je tím sice proveden důkaz, že text
jejich složen byl v kanceláři onoho panovníka, ale pravost celého jejich
obsahu ve všech podrobnostech není tím ještě dokázána bezpodmínečně
a s nutnou přesvědčivostí, nemáme-li je zachovány v originálech. Je
totiž v případě takovém vždy ještě možno, že obsahují buď o nějaké
ustanovení méně nebo více, že tedy obsah jejich jest aspoň částečně
nepravý, zpadělaný. Zjistiti v každém jednotlivém případě, je-li snad něco
do některé listipy později vsunuto (interpolováno), je také jednou z po
vinností vydavatelových. Vložky takové budou při vydání již na první
pohled patrny tím, že příslušné části listin zpadělaných budou uzavřeny
ostrými závorkami: <
Výsledky, k nimž zkoumání provedené podle methody svrchu na
značené dospěje, budou u každé listiny stručné poznamenány. O jedno
tlivých listinách, kde se toho ukáže potřeba, pojednáno bude podrobněji
ve zvláštních článcích a v diplomatáři uvedou se pak na patřičném místě
jenom jejich výsledky, aby rozměry publikace, jež bez toho budou dosti
značné, ještě více nevzrostly.
Stejně jako při pramenech vypravovacích jest i při listinách pro
posouzení jich žádoucno zvěděti, bylo-li při jejich sepsání užito nějaké
předlohy. Poměr předloh takových k listinám podle nich napsaným jest
v celku skoro stejný jako při pramenech relačních poměr pramenů
prvotných k pramenům odvozeným. A jako je pro kritiku historickou
potřebno znáti pramen, z něhož jistý kronikář čerpal a srovnati pramen
ten s jeho vlastním vylíčením věci, zrovna tak důležito jest pro kritiku
diplomatickou poznati, byla-li určitá listina zhotovena podle nějaké
předlohy, najiti tuto předlohu a zjistiti do jaké míry jest listina, o niž
některé doby všeobecně běžný. Pouze tenkrát vyskytují-li se určité obraty
shodně v jisté souvislosti na určitém místě ve skupinách listin časově sobě
blízkých, jsme oprávněni k závěru, že listiny, v nichž se shody takové vy
skytují, jsou dílem jednoho původce. Čím větší počet takových opravdu
individuelních obratů shodujících se mezi sebou podaří se v jisté skupině
listin najiti, tím bezpečněji bude možno sepsání listin těch přiřknouti jedné
a téže osobě.
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jde, od ní odvislá. Předlohy takové jsou jednak formuláře jednak t. zv.
listiny předchozí.x)
Ve všech případech, kde se dá při některé listině dokázati, že,
k jejímu sepsání bylo užito předlohy jednoho nebo druhého způsobu,
označí se tato věcná i stilistická souvislost jistých listin při vydání tak,
že slova a věty z předlohy převzaté vytisknou se drobnějšími typy
(petitem), aby používatel edice již na první pohled byl na jejich původ
upozorněn. Kromě toho arci upozorněno bude v každém jednotlivém
případě na příslušnou předlohu ještě také ve vysvětlující poznámce.
Není-li místo z předlohy převzaté opsáno docela doslovně, nýbrž je-li
rozšířeno jistými přídavky, vyznačí se slova náležející nové stilisaci větším
tiskem; naopak zase jsou-li některá slova předlohy vypuštěna — při
čemž je lhostejno učinil-li tak písař pouze z nedopatření nebo vědomě
za účelem zkrácení — označí se to při tisku tak, že na místě, kde by
vynechaná slova měla státi, položí se hvězdička. Shledá-li se, že vy
puštěno bylo nějaké slovo, jehož správná vazba nebo smysl nezbytně
vyžaduje, doplní se nedostatek takový z příslušné předlohy v poznámce.
Objeví-li se však, že porušení smyslu následkem vynechání některého
*) Zavádím název »listin předchozích« (podle vzoru Fickerova, Beitr,
z. Urkk. lehre I., 270 a Bresslauova Handb. d. Urkk. lehre I., 646) pro všecky
takové listiny, které při vyhotovení jiné pozdější listiny téhož nebo jiného
vydavatele byly příjemcem předloženy a měly na pozdější listinu jistý vliv
v ohledu formálním nebo věcném. Nejčastěji a skoro zpravidla užívalo se listin
předchozích za předlohu tehdy, šlo-ii o potvrzení jistého právního pořízení,
o němž již byla vystavena jedna nebo více listin téhož vydavatele nebo jeho
předchůdců. Při tom bývaly do potvrzovací listiny doslovně přejaty celé věty
z listiny jejíž obsah se potvrzoval, a tak vznikly Často celé řady listin, v nichž
mladší jsou buď docela nebo alespoň z části odvozeny z jedné nebo i z ně
kolika listin starších. Zjištění poměru textu mladších listin k textu listin starších
není spojeno se žádnými zvláštními obtížemi, když se jedná o listiny vy
stavené pro jednoho a téhož příjemce a o listiny stejného právního obsahu;
ale vedle toho jsou také případy obtížnější, totiž případy takové, kdy bylo
při vyhotovení nějaké listiny užito za předlohu listiny jiného právního obsahu
a třeba i nad to listiny vydané pro jiného příjemce. Zvláště v případech
tohoto druhu může býti zjištění předlohy velmi užiteČno pro kritiku a inter
pretaci listiny mimo jiné také z té příčiny, že tímto způsobem lze nabyti
jednoduchého vysvětlení rozličných nesprávností věcných, jež mohly vzniknouti
mechanickým opisováním předlohy a pod. Příklad takové nesprávnosti vzniklé
mechanickým opisováním předlohy podává nám listina Přemysla II. 26. pros,
r. 1253 daná Špitálu sv. Františka v Praze (viz přílohu 2). V listině té mluví
se o špitálu tom, jako by byl posud na Poříčí u sv. Petra, kdežto ve sku
tečnosti tou dobou byl již u pražského mostu, jak svědčí listina krále
Václava I. ze 6. dubna téhož roku (Erben Reg. I. č. 1323), v níž se praví
»hospitale s Francisci, quod olim ad s. Petrům, nunc autem in civitate Fragensi in láteře pontis constructum est< Všecky obtíže, jež by výklad uvedené
listiny Přemyslovy mohl poskytovali, rázem se odstraní jakmile zjistíme, že
některé části její jsou doslovně opsány z listiny Václava I. dané témuž Špitálu
28. pros. r. 1243 (viz přílohu 1). Příkladem tímto jest tuším dostatečně ob
jasněno, jak prospěšno jést detailní zjištění předloh při jednotlivých listinách
užitých.
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slova bylo zaviněno již písařem bezprostřední předlohy, označí se omyl
ten dvěma hvězdičkami a scházející slova doplní se dle možnosti v po
známce.
Textům podle vylíčeného právě způsobu k tisku upraveným pře
deslán bude regest, a sice zpravidla co možná nejstručnější. Obšírnější
regesty budou připuštěny jenom výjimečně a z určitých zvláštních důvodů.
Jména místní v listině přicházející uváděna budou v regestu pokud možná
ve formách nyní obvyklých; jenom bude·li toho nutná potřeba, uvedou
se v závorce také formy přicházející v listině. Místo a čas vyhotovení
listiny uvede se na zvláštní řádce po pravé straně pod regestem, při
čemž arci datum bude převedeno na náš způsob počítání. Při listinách,
jejichž datování jest nejednotné, budou ony údaje časové, jež se vztahují
k různým stadiím zlistinění, od sebe odděleny pomlčkou.
Bezprostředně za textem listiny budou následovat! průvodní poznámky.
První odstavec bude obsahovat! sdělení, v jaké formě a kde se nám
listina zachovala. Při listinách zachovaných jenom v kopiářích udán bude
kromě příslušné signatury ještě také list, na němž se opis listiny na
chází. Při originálech udá se látka, na níž jest listina psána a v závorce
též její rozměry v milimetrech ve formě zlomku, při čemž výška označena
bude čitatelem, šířka jmenovatelem. V odstavci tomto bude podán také
popis pečeti, po případě připojí se tu důležité dorsualní poznámky
a konečně bude udána též provenience písma, dá-li se zjistiti. V odstavci
druhém podán bude pokud možno úplný seznam dosavadních tisků. Je-li
některý ze starších otisků listiny pořízen z jiného pramene rukopisného
nežli otisk v diplomatáři, je žádoucno, aby se to také stručně pozna
menalo. Podle okolností připojí se pak u některých listin ještě další
odstavec, v němž podáno bude vše, čeho je nezbytně potřebí k jejich
posouzení a interpretaci.
Regesty a závěrečné poznámky budou psány v řeči české a ně
mecké a budou se tisknout! italikou. Rovněž tak bude se tisknouti italikou všecko, co v poznámkách textových vykládá vydavatel.
Zbývá ještě uvésti několik slov o seřadění látky. Listiny pravé ná
sledovat! budou za sebou v pořádku chronologickém. Listiny, v nichž
udán jest pouze rok, nedá-li se doba jejich vzniku blíže zjistiti, položeny
budou vždy na konci příslušného roku. O zařádění listin nedatovaných
rozhodnou důvody čerpané z jejich obsahu. — Do této chronologické
řady přijaty budou také takové listiny, které jsou sice částečně zpadělány, ale obsahují aspoň pravé jádro. Rozhodné padělky mohly by býti
přidány na konci každého svazku, aby se předešlo omylům, jež z užívání
jich mohly by vzejiti, a nebo ještě lépe mohly by se přijati sice do chrono
logické řady ostatních listin, aby pořádek nebyl rušen; ale v tomto
druhém případě bylo by nutno tisknouti je drobnějším písmem, aby
používáte! již na první pohled byl varován. To však platí pouze o pa
dělcích starých. Padělky moderní budou z diplomatáře úplně vyloučeny.
Seznam jejich bude podán v úvodu každého dílu.
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Každý díl diplomatáře zakončen bude podrobnými rejstříky a sice
spojeným rejstříkem jmen osobních a místních a zvláštním rejstříkem
věcným, do něhož pojata budou též neobyčejnější slova latinská, jakož
i všecka v listinách přicházející slova česká i německá.
Jako ukázku úpravy textu budiž mi dovoleno podati zde tři posud
neuveřejněné listiny.
1.

Václav 1 překládá do Stříbra špitál založený Oldřichem měšťanem
střibrským v Kladrubech a podřizuje jej špitálu sv. Františka v Praze
u sv. Petra.
Bez místa, 1243 pros. 28.
In nomine domini amen. Nos Wencezlaus, dei gratia rex Boemorum
quartus, omnibus in perpetuum.
Mortalium3 gesta, que transitoria
sunt et caduca, ab humana || cicius elabuntur memoria, nisi litterarum
remedio fuerint eternata. Unde a viris prudentibus est provisum, ut ea
que stabilia debuerint permanere scientia litterali, que sola vivit per
tempora, et voce testium roborentur. Notum igitur presentium testimonio
fieri volumus universis tam posteris II quam modernis, quod nos videntes
gravamen et animi perturbationem domini abbatis Cladrubensis super
hospitali, quod frater Vlricus de Misa civis noster de suis proprietatibus
aput ecclesiam sancti Jacobi in ipsa villa Cladrubensi fundaverat, sub
proteccione regie potestatis in Misam transposuimus, ita ut ibidem fa
cultates transitorie et bonorum hominum elemosine in celestes thesauros
per manus pauperum deportentur. Ad instantiam igitur et petitionem
dilectissime sororis nostre domine Agnetis in domo sancti Francisci
domino famulantis constituimus, ut iam prefatum hospitale hospitali,
quod sancti Francisci titulo nuncupatur, Prage aput sanctum Petrum
perpetuo sit subiectum, ita quod quicumque magister hospitalis predicti
sancti Francisci fuerit, priorem in hospitali Misensi statuendi plenam et
liberam habeat potestatem, adeo ut non solum signum hospitalis sancti
Francisci de vico Tevthonicorum deferant, verum etiam obedientia ma
gistro hospitalis sancti Francisci iure plenissimo sint astricti universi tam
fratres quam sorores in domo prefati Misensis hospitalis domino servi
entes. Ad huius igitur gratie libertatem perpetuo solidandam de gratia
spetiali duximus annectendum,b quod ipsam domum hospitalis Misensis
ab omnium iurisditione ac inpetitione preterquam premisimus liberam
semper esse volumus et exemptam. Ne igitur hoc sollempne factum
a quoquam heredum aut successorum nostrorum in preiuditium hospitalis
sancti Francisci et prefate domus hospitalis Misensis in posterum valeat
immutari aut aliquatenus irritari, presentem paginam ipsis fratribus
duximus conferendam nostri sigilli munimine hacc subscriptorum testi
monio robotaram. Testes: Stiborius iudex, Witigo de Pribenice cum
a) začáteční majuskulni ,M* opraveno z ,in‘ týmž inkoustem,
opraveno týmž inkoustem z ,cti*.
c) A.

b) »cte*
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filiis Wocone et Witigone, Witigo de Bruch, Bribizlaus de Sare, Prothiwa
Otto prepositus de Melnik et alii multi.
Acta sunt hec anno gratie
MCCXLIIII, indictione . . . d, quinto kalendas ianuarii.

Orig. perg. 188/Ä70 mm v ^ch. křižovniků s červenou hvězdou
v Praze (A). Pečeť utržena; visela na hedvábných nitích. Diktoval
a snad i psal notář Reinboto.
Posud netištěna.
2.
Přemysl II. potvrzuje špitálu střibrskému Václavem I. udělená
práva a drženi vsi Bytkova a propůjčuje mu jisté výsady.
V kláli. Kladrubském, 12^3 pros» 26.

Ads* Premizl qui et Otacharus, dei gracia
dominus regni Boemie, dux Austrie et Stirie et marjchio Moravie, uni
versis hanc litteram inspecturis imperpetuum.
Cum g’-sta hominum sint
transitoria et caduca neCHOn ab humana || cicicus memoria elabantur, nisi COnSCriptione
litterarum fuerint eternata, provide est provisum, ut ea que aguntur sub tempore
fideli conscriptione || litterarum et fidedignorum testimonio roborentur. Notum
igitur presencium testimonio fieri volumus tam viventibus quam victUHS, quod nos
serenissimi domini patris nostri Wencezlay quarti regis Boemie. clare
memorie, vestigiis laudabiliter' inherere volentes, licet quondam diversi
tates gravaminum et eciam impedimentorum venerabilis abbas Cladruensis super hospitali, quod frater Vlricus de Mysa civis de SUmptibuS propriis et
proprietatibus apud ecclesiam sancti Jacobi in ipsa villa Chladrubensi fimdaSS^ nOSCltUT,
se sustinere supervacue multipliciter allegaret, suffulti quam in regno
nostro habemus debita potestate, ex constitucione paterna in Mysam
transpositum ibidem permansurum quemadmodum provide est locatum
de potestatis nostre plenitudine confirmamus; ratum habere volentes
quicquid memoratus noster genitor dicto hospitali aut contulit aut fecit
grácie tam in libertatibus quam in aliis exemptionibus ab omni exactione
aut vexacionum genere temporibus sibi datis. Est eciam nostra permissio
constitucio et voluntas, Ut · prefatum hospitale hospitali sancti Francisci ♦ in Fraga
apud sanctum Petrum perpetuo sit subiectum, SIC Utique, Ut quicumque magister hospitalis
I

in nomine domini amen.

$

* sancti Francisci fuerit, priorem in hospitali Mysensi instituendi plenam et liberam habeat
potestatem, adeo ut non solum signum hospitalis sancti Francisci de vico Tevtonicorum deferant,
verum eciam obediencia magistro hospitalis sancti Francisci Omnimoda sint astricti * tam

Ceterum est
nostra concessio et donacio et voluntas deb gracia speciali,® ut villam
Bitkov teneant cum plenitudine debiti sui iuris simul quoque sint
exempti in futurum ab omni infestacione beneficiariorum, a citacione
camerariorum, a preconv.m inpulsacione, collectis et ceteris gravaminibus
fratres quam sorores in domo prefati Mysensis hospitalis domino servientes.

a) pro doplněni čísla vynechána mezera 11 mm zlíři.
b) pro ,N‘ vy
nechána mezera 2 cm zlíří.
c) opraveno na rasuře z
touž rukou.
d) opraveno rasurou ze ,specialiter‘.
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seu servitutibus in universis possessionibus, molendinis et hominibus
presentibus et futuris, habitis et habendis; volentes et mandantes, ut
quicumqe pro tempore tenuerit in beneficio villam, que Mysa dicitur^
universa et singula predicta ipsis debeat inviolabiliter observare. Ut
autem que premissa sunt robur optineant perpetue firmitatis, presens
instrumentum et confici in evidens testimonium et cautelam et sigillorum
nostrorum munimine mandavimus cum subnotatis testibus roborari.
Testes sunt: Bowarus, Witego de Noua domo, Chunradus de Chlingenberch, Sdezlaus de Sternberch, Andreas subdapifer, Marquardus subcamerarius, Eppo, Pota, Prikosch cum fratre suo Nyprone, Zobehérde de
Chlatowe, Onscho, Paulik, Ratmirus et Bozlaus fratres.
Actum et
datum in cenobio Chladrubensi anno domini MCCLIII, septimo kalendas
ianuarii.
Orig. perg. 895/S34 mm arch, křižovniků s červenou hvězdou
V Praze. Pečet utržena; visela na hedvábných nitích. Psáno no·
tářem X.
)
*
s použitím listiny krále Václava I. dané 28. pros^
r. 1243.
Posud netištěna.

3.
Kapitula Vyšehradská propůjčuje Jindřichu Sasovi pozemky ve
Zdenicich u Prachatic právem manským^ aby na nich založil dvě vesnice.
V kapit. Vyšehradské 1229 srp. i5.

In ijomine sancte et individue trinitatis. P.1) dei gracia decanus^
G 2) custos et omne Wissegradensis ecclesie capitulum omnibus hoca
intuentibus cyrográphum salutem in auctore salutis.
Notum sit tam
futuris quam presentibus tenorem presencium intuentibus, quod nos karissimi nostri Heinrici Saxonis devocionem erga ecclesiam nostram atten
dentes, ad peticionem domini nostri A.8) ecclesie nostre prepositi, cuius
peticionibus iustis grato semper consuevimus occurrere assensu, homagium recipientes, bona de Zdenicz apud Pragadiczb sita iure feodali
concessimus eidem et successoribus suis tali forma, quod V annis
eadem libere bona possideat et extunc singulis annis ecclesie nostre
marcam et dimidiam persolvat0 in perpetuum ad usus fratrum in eadem
deo famulancium. Si autem, quod absit, dictus Heinricus et sui succes
sores condicionem0 pretaxatam firmiter non observaverint duricia cordis
eorum vel contumacia crescente et pro eo sentencie excommunicacionis
fuerint innodati, si a tempore late sentencie usque ad finem anni cona) ,hunc* B.
b) ,de Sdenicz aput Prachaticz* B. c) ,persolvať schází
v B.
d) .dicionenť B.
*) Snad Petrus.
’) t. j. Gerhardus.
’) t. j. Arnoldi.
*) Listina psána je jistě rukou kancelárskou, ale z materiálu posud pro
zkoumaného nebylo mi zatím možno určití přímo osobu, která ji psala. Ruka
se zdá býti totožnou s rukou, jež psala listinu Přemysla II. dd. 1. dubna 1253.
(Erben, Keg. I., č. 1322).
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tumaces extiterint, dissolventur condiciones pretaxate et bona ad eccle
siam nostram libere et absque difficultate revertentur. Ceterum cum
dictus Heinricus homagium ecclesie nostre faceret, firmiter repromisit,
quod in prefatis bonis duas villas institueret, quarum possessores decem
annis libere et absque solucione qualibet sederent et postmodum eorum
quilibet solidum Patauiensis
*
monete ecclesie nostre per singulos annos
persolveret eo iure, quo et homines domini nostri prepositi in Pragaticzf.
Acta sunt hec in capitulo Wissegradensis ecclesie in assumpeione
sancte Marie anno dominice incarnacionis MCCXXVIIII, indiccione II,
e pacta XXIII.
Liber privilegiorum eccl. Wissegr. ze začátku XIV. stol,
fol. I4\ cis. XXXII (A) a fol. 4J\ čis. CXXVII (B).
Posud netištěna.

K sporu o zádruhu staroslovanskou.
Napsal Jos. Pekař.

Pátráme-li po dějinách staroslovanského zřízení zádružného v histo
rické literatuře slovanské tohoto století, hledáme-li zřídla a první stopy
známosti jeho, staneme brzo u Rukopisu Zelenohorského. To byla magna
charta tohoto učení; těch několik málo veršů, líčících život a zřízení
staročeského rodu, nebylo za žití svého »pustq marq<, jak pověděl ne
dávno
O. Balzer, ale mělo hluboce a osudně působiti v studium mi
nulosti slovanské po celá desítiletí. Na základě práce Sobčstianského8)
možno dnes určitěji ukázati na prameny, jichž k líčení svému falsátoři užili3): duch, tendenci, celkový ráz poskytla práce Majewskéha
>0 Slawianach i ich pobratymcach« z r. 1816, hlásající existenci staro
slovanského, národné-svérázného práva, príbuzného právu nejbližších
předků slovanských, starověkých Indů — (Majewskému to r. 1819 psal
Ant. Jungmann, posílaje Rukopis Zelenohorský, radostně: »Attulerunt
Cechi tempore Libusae jura seripta (desky pravdodatné) divina illis;
processus similis erat illis Hindorum<) — data vzali autoři z Karamzinovy »Istorija gosudarstva rossijskago <, dílu prvého z r. 1816, kde
v popisu staroslovanského života setkáváme se s větami: Každá rodina
byla malou, nezávislou republikou . . . Hospodář (chozjain) vládl (gospodstvoval) v domé, otec nad dětmimuž nad ženou, bratr nad Sestrami . . .
e) ,Pathauiensis' B.
Q ,Prachaticz‘ B.
*) Kwartalnik Historyczny, XIII. ^1899), str. 256. — ’) Učenija o nacio
nálnych osobennostjach charaktera i juridičeskago byta dřevních Slavjan.
Charkov 1892, str. 32 sq. a 103 sq. — ’) Srv. článek Masarykův v Athenaeu,
1886 a v Archivu für slavische Philologie, X. (1887), 84 sq.
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V případech vážných členové jednoho plemene scházeli se, aby se radili
o blahu národním, dbajíce rady starcův . ..« Karamzin ovšem ještě nezná
staroslovanské idylly, vysněné Herderem; jemu jsou nejstarší Slované
národ divoký nebo polodivoký, nemající ani pevných sídel—je známo,
jak rozčileni byli Majewski, Surowiecki a zejména Šafařík »lehkomyslným
a lživým způsobem«, jakým prý Karamzin líčil staroslovanské divochy!
Že byl to právě Karamzin, na němž je z části založen Qak za to míti
můžeme) velký dokument právní strany národně-slovanské, protikaramzinovské, je úkaz stejně zajímavý jako fakt, že padělateli Rukopisu
Zelenohorského jsou, jak dnes po článcích Dolanského a Hanuše
možno
za jisté pokládati, žáci druhého velkého badatele slovanského, také ne
dotčeného naukou o zlatém věku staroslovanském a proto také v klatbu
dávaného, Josefa Dobrovského — Hanka a Linda.
V Rukopisu Zelenohorském je ovšem více než u Karamzina: zde
je (cele v duchu Surowieckého) položen důraz na zemědělský život starých
Čechů a o rodu staročeském pověděno poprvé, že vládne svým »zbožím«
nedílné, »čeleď« že si volí »vladyku«. Odkud toto novum, nelze povědéti
s jistotou,2) pravdénejpodobnější zdá se mi, že Hanka za svých studií
ve Vídni dal se Vukem Karadžičem poučiti o jihoslovanské zádruze
a data Karamzinova kombinoval s Vukovými. To by byl prvý vliv jihoslovanského rodového zřízeni v Čechách — bylo by ovšem třeba zvláštní
studie, aby vyměřena byla cena této domněnky.
Pod přímou i nepřímou suggescí, šířenou verši Rukopisu Zeleno
horského, stojí odtud po půlstoletí všechno bádání o staroslovanském
žití sociálním. Rukopis publikován byl dřív v Polsku a Rusku než v Čechách,
a pod dojmem jeho stalo se, že Maciejowski vrhl se na studium staro
slovanského práva, pod dojmem jeho (a Prokopiova osudného: »ίν déμοχρατία ex παλαιόν βιοτενου&ι
)
*
rozvíjí prvý Lelewel r. 1828 svou
theorii gminowladnosci u starých Slovan, kterou staví proti individualismu
germánského západu, theorii o republikánském zřízení, o »lidovládě«
staroslovanské, kterou pak Mickiewicz, ztráceje se ještě více ve speku
laci, prosté všeho kontaktu s reální půdou historie, vykládal s nadšením
udiveným národům západu, připravuje půdu pro slavjanofilskou filosofii
historie. R. 1832 počala pak vycházeti Maciejowského »Historya prawodawst stowiafiskich«, kde v těsnějším přilnutí k hlavnímu pramenu,
Rukopisu Zelenohorskému, v těsnějším než bylo u Lelewela, rozvinuto
bylo učení o »rodowo-gminowladném« zřízení staroslovanském, o staro*) O Dolanském srv. Č. Č. H., VI., 83. J. Hanuš dokazuje v Listech
Filologických, 1900 (»Český Macpherson«) účastenství Lindovo. O vlivu Karamzinově na práce Lindovy srv. tam na str. 241 sq Na Karamzina, jako
pramen RZ, upozornil mne prof. Hanuš. — ’) Srv. možnosti uvedené Masa*
rykem v citovaném článku, zejména výtahy »Slavínu« (1806) z Engelovy
»Gesch. von Dalmatien, Croatien und Slavonien« (1798) a ještě výmluvnější
Dobrovského překlad (ibidem) známého místa Prokopiova. Vbigta (Über den
Geist der Böhm. Gesetze, 1788) užil, jak se zdá, Karamzin.
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slovanských rodech, jako prvcích společenské a státní organisace, o rodech
s volenými starostami, kteří na politických sněmích radili se o věcech
zemských . . .
Maciejowski je velkou autoritou Palackému — Palackého líčení
staroslovanské společnosti a vytýkání jejích rozdílů proti germánské tkví
cele v Maciejowském — a tak víc nepřímo přes Polsku než přímo z Ruko
pisu Zelenohorského dostal se do naší historické literatury staroslovanský
rod, jak jej zbásnili Hanka a Linda. V prvním vydání „Dějin«, v ně
mecké »Geschichte von Bohmen« z r. 1836, Maciejowski v celém roz
sahu ještě recipován není, ale rod Rukopisu Zelenohorského je,tu již
popsán a verše jeho znovu a znovu dokladem citovány. Slovo ^zádruha
*
ještě se nevyskytuje, ani ne v českém zpracování pozdějším, ale pra
srovnání je zádruha de facto již uváděna, a to dle slovníku Vuka Stefanoviče (Karadžiče) z r. 1818. Palackého ze zádruhy zajímá patrné
jen postavení starosty v ní a celé místo o něm cituje. Zajímavější je, že
již Palacký uvádí s rodem staročeským dle RZ. ve spojení pozdější
* rodinný nedih \ *
Čeledni tento řád^ praví, »udržel se ve starém způ
sobu svém u Čechův až do XV. století« a dokladem ukazuje na zmínku
Dalimilovu o Kochanovi, starostovi Vršovců a na jeden list z r. 1407,
kde je zmínka o starostovi u nedílných bratří. Vedle toho překvapuje,
že Palacký srovnávaje r. 1837 zákonník Štěpána Dušana s nejstaršími
řády zemskými v Čechách o nedílu nenašel nic a ovšem také nic
o zádruze.
Kolem r. 1860 nastává Rukopisům prvá kritická doba; ozývají se
pochybnosti, útoky, vznikají obrany. Šafařík domnívá se poznávati, že
zásadného rozdílu mezi staroněmeckým a staroslovanským právem dě
dickým, hlásaného Libušiným Soudem, vůbec nebylo a snaží se úsilovně,
aby se hroznému poznání ubránil.1) Pod dojmem téže snahy stojí na
svou dobu velmi dobré pojednání J. E. Vocela » O staročeském dědickém
*
právu
(1861), z téhož roku jako malá úvaha Šafaříkova. Vocel stojí roz
hodně na zásadě národní svéráznosti práva staroslovanského — a malá
práce jeho je oslavou mravního obsahu a humanitních zásad starého če
ského práva na rozdíl od práva římského a německého — ale uvádí
(prvý a poslední dosud u nás» dosti mnoho pro srovnání se starým
dědickým právem německým, V pradávném předhistorickém věku (vy
kládá) vznikla v národu slovanském idea rovnoprávnosti všechněch údů
rodiny, ježto se stala základním živlem rodinného spolku (družiny, zádrugy) Rodinný statek je tudíž považován za společné jmění slovanské
rodiny, t. j. všichni údové její stejné právo měli k užívání majetností
rodině náležejících. Správa statku byla v rukou otce nebo starosty od
*) »Výměšky o dědičném právu v Čechách, co příspěvek k vysvětlení
zlomku Zelenohorského (Sebr, Spisy, 3, 153). Šafařík končí, pochybnosti se
nezbaviv: Zdali platilo právo prvorozenství u Němců 8. st., s nimiž Čechové
styky míti mohli, »jest otázka, kteráž hlubšího zkoumání požaduje, než já na
ten čas předsevzít! mohu«.
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čeledi voleného; dospělí synové a strýcové mohli žiti buďto v nedilnosti
nebo se oddělitL Důkazy nalézáme netoliko v pradávných písemních
památkách slovanských, nýbrž i v živoucím až dosud právu jihoslovanském — v zadrugách jihoslovanských zachovala se * památka staro
slovanského čeledniho řádu*.
Všechno to idealisování českého práva na rozdíl od německého,
jež převzal Vocel z Maciejowského, musíme dnes obětovati beze všeho;
Vocel má zásluhu, že prvý u nás ukázal blíže na instituci rodového
spolku, v němž ovšem vidí něco specielně slovanského a že pokusil se
užiti ho za důkaz rodového zřízení, společenství majetkového v pravěku.
Důkazu o tom neprovedl (ač, jak poznáme konečné, byl na dobré
cestě) — jemu byl hlavním důvodem Rukopis Zelenohorský. Zádruhy
jihoslovanské s nedílem nestotožňoval, aspoň ne výslovně. Překvapuje
však, že Vocel neznal znamenité polské práce
Hubový z r. 1832
o dědickém právu slovanském,1) kde hlavní věta »den früheren Slaven
war die Erbfolge nach unseren Begriffen nicht bekannt und zwar, so
lange die Familieneinheit und Güterge neinschaft bestand« byla dosta
tečně opřena, kde sebrána řada historických dokladů o rodovém zřízení
staroslovanském (RZ je ovšem mezi hlavními) a zejména vyložen ro
dinný nedíl středověký. Ten však je Huboví jen »památkou« někdej
šího společenství majetkového; zádruha jihoslovanská dotčena je zcela
mimochodem.
Zcela naopak zachoval se H. Jireček v svém »Slovanském právu
v Čechách a na Moravě« z r. 1863 (díl prvý);u něho nedíl ustoupil do pozadí,
v popředí je zádruha, U Jirečka v kapitole o »Zřízení rodův« a »Právu
rodovém« najdeme starou theorii Maciejowského, na venek modernisovanou poněkud srovnáváním s prvotní organisací u jiných národů, ale
vskutku tkvící na témže stanovisku o protivě sociálního bytu u starých
Germánů a Slovanů. Tento patři archálný řád rodový u starých Čechů
je kreslen ovšem na základě Rukopisu Zelenohorského, »kdež nevy
stihlou rázovitostí a trefností jest vylíčen«, ale také na základě zádruhy
nhoslovanske\ která se obšírně popisuje. Zádruhu prohlašuje Jireček nej
prve za podobnou staročeskému rodu (str. 66 — 67), ale později (str. 154 sq.)
mluví o ní jako instituci s rodem staročeským totožné a také on uvádí
ji v souvislost s rodinným nedílem dob pozdějších »Staroslovanská zá
druha neboli jednota dědická osvědčila znamenitě platnosť a tvořitelnost
svou v Čechách«, když ve 13. st. jali se panovníci uvazovat! se v statky
l) Něm. překlad vyšel v Poznani 1836 pod titulem »Geschichtliche Dar
stellung der Erbfolgerechte der Slaven«. Zde na str. 13 čteme pro léta třicátá
tohoto století překvapující tvrzení: »Das in Absichten und Zwecken so kräftige
Germanien war es, welches die Slavischen Völker unzertrennlich überall
leitete. Der Einfluss Germaniens auf das Slaventhum äussert sich immer mehr,
so dass er allmählig' zu einer unüberwindlichen Höhe steigt«. Proto chce
Hube ovšem »das wahre Merkmal« slovanské národnosti hledati v dobách
nejstarších, prostých vlivu německého.
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t. zv. odumřelé. Příbuzní i nepříbuzní spojovali se proti tomu statky
svými v hromadu i v nedílnost, >též i rodiny přirozené tím spíše zůstávaly
v jednotě a v nedílnosti, aby se odůmrtem nadešlo« . . . Dosti obšírný
popis organisace a života staroslovanského rodu (Jireček jej definuje:
»jednota neboližto spolek rodin a osob živoucích v řádu čeledním pod
správou hospodáře či vládyky, obyčejně v jedné společné osadě usedlých«)
stojí cele pod vlivem známostí Jirečkových o staroslovanské zádruze.
R. 1886 padl Zelenohorský rukopis — jediný přímý doklad rodové,
»zádružné« organisace staroslovanské společnosti, padl hlavní pilíř, na
němž spočívala celá stavba staroslovanské historie právní a společenské.
Očekávali bychom, že s ním sřítí se celá budova — ale to se nestalo;
právě naopak*, zádruha právě sporem o Rukopisy byla pevně usazena
v českém a slovanském pravěku, ano konstatována nejen v Čechách
středověkých, nýbrž i novověkých. V sporu o RZ. nededukováno totiž,
jak bychom očekávali: podezření proti RZ. sesiluje okolnost,1) že rukopis
jediný zná v slovanském pravěku zřízení zádružné nebo quasi zádružné —
nýbrž hlavní argument ze stanoviska historického pronesený, byl formu
lován tak: rukopis je nepravý, protože staroslovanskou zádruhu liči
nesprávně.
Viděli jsme, že Palacký ještě se neodvažoval mluviti o staroslovanské
zádruze, že zádruhu uvedl jen pro srovnání a oporu pro verše RZ.,
Jireček mluvil o zřízení rodovém, identita jeho se zádruhou nebyla mu
ještě dogmatem — teprv r. 1886 prohlášena u nás zádruha za instituci
nepochybně staroslovanskou a Slovanům obecnou. Svou jistotu čerpalo
nové učení ze sociologie a mluvčím jeho byl prof. Masaryk.
Není pochybnosti, že budeme-li se chtíti poučiti o právních a spo
lečenských formách života staroslovanského, o nichž přímých zpráv téměř
nemáme, budeme musiti souditi o nich per analogiam, tedy čerpati ze
srovnávací historie právní a společenské, (můžeme říci) ze sociologie.
Tak, jak poznáme, jednají také i pozdější historikové staroslovanské zádruhy. Ale sociologie je mladá věda (a před patnácti lety platilo to měrou
mnohem větší\ abstrahující konstrukce její musily ještě plny býti mezer
a domyslů; v našem případě přistupoval k tomu fakt, že převážná
většina prací o staroevropské společnosti (prací, z nich vychází Ma
saryk) stála vědomě nebo bezděky na půdě stvořené svědectvím —
Rukopisu Zelenohorského?) Masaryk sice ukazuje i na jiné prameny pro
Důkaz padělku, historicky nejvýmluvnějŠí, že totiž rukopis z 10. st.
klade do doby Libušiny zemský sněm, svolaný z territoriální oblasti země
české, politicky sjednocené v pozdějších hranicích, se tenkrát neozval;
ukázal naň prvý Lippert v Socialgeschichte. — *) Srv. z Masarykem citované
literatury práci hlavní: E. Laveleye De la propriété et de ses formes primitives (Paříž 1874)i str. 202, kde v kapitole >Les communautés de famille«
vyložen na prvém místě obsah Rukopisu Zelenohorského * jenž je tu jediným
dokladem rodinného spolku v minulosti slovanské. Hned za ním následuje
líčení jihoslovanské zádruhy, která tu je však hodně zidealisována. Cituji pro
Laveleyovo identifikování rodu staročeského se zádruhou: »Comme le dit
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poznání staré české zádruhy: praví, že k poměrům zádružným ukazují
některé zprávy našich kronikářů (ale nezmiňuje se o nich a neužívá
jich k rekonstrukci zádruhy), dále některé právní instituce (je to patrné
šlechtický »rodinný nedíl«), právo nástupnictví českých knížat a zejména
obyčej údělných knížectví — ale vše to je jen pověděno, nikoliv roz
vedeno, nikoliv vyloženo a doloženo; otázku, zda některé z těchto zpráv
a institucí vedou jen k poměrům zádruze podobným^ nechci zde zkoumati, praví autor prostě. Vskutku stojí Masaryk na stanovisku, že z exi
stence zádruhy u dnešních Slováků můžeme souditi, že zádruha byla
drive v Čechách i na Moravě, dále pak, že zádruha »zachovala se nej
lépe u Jihoslovanů a proto budeme svá pravidla abstrahovat! především
z ní«. Toto předpokládání juhoslovanské zádruhy 19. st. pro slovanský
starověk methodicky nelze připustiti nikterak. O práci Masarykové vůbec
nelze říci, že by podala důkaz staroslovanské zádruhy nebo dokonce
obraz pravé zádruhy staroslovanské —ona ji hlásá, ale nedokazuje. Stojíc
na nedržitelném základě, byla by se musila minouti i vlastním cílem svým,
dokázati totiž nepravost RZ., kdyby síla její netkvěla jinde: v důkazu
vnitřních odporů, nemožnosti o nejasnosti zpráv o právu majetkovém
a dědickém u starých Čechů a v důkazu pramenů RZ.
Masaryk byl si vědom toho, že pro studium staroslovanské spo
lečnosti je velmi důležitou znalost agrárních poměrů u Slovanů. Stěžoval
si na nedostatek prací o tomto thematu (a lze ho postihnout! ovšem
i v jeho článku) — po dvou létech přineslo »Athenaeum« důkaz staro
české zádruhy čerpaný ze studií agrárních. Byla to J. Peiskra Zádruha
na Prachenskuj} Peisker dnes hlásá nauku, která se má k tvrzením
jeho z r. 1888 (abych užil jeho slov) jako a k non ay zavrhuje svou
práci starší sám. Studie jeho přece v utvrzení víry v zádruhu staročeskou
působila — najdeme ji citovánu s respektem (ač ne užitu; myslím, že
článku málo kdo rozuměl) často v novější literatuře. Vykládá nejdříve
princip, dle něhož zádruha jihoslovanská se dělí (dle kolen ne dle hlav)
a pak v úvaze, v níž je mnoho zajímavého, ale dosti záhadného, tvrdí
asi,2) že kde rozloha polí české vesnice má ráz takový, jaký zjistil
Meitzen pro ves slezskou Domanovice (soubor krátkjxh a širokých dílců
Μ. Utiesenovitch (vspise: Die Hauskommunion der Südslaven), la reine Libusa
pouvrait dresser sen tróne de justice dans toute la Slavie méridionale et
prononcer, aux applaudissements des chefs de village, le méme jugement
que jadis sur la colline de Visegrad, lors du débat légendaire entre les fréres
Staglav et Hrudos« (str. 204). Také Roscher, System der Volkswirtschaft, II.,
jehož se Masaryk dovolává, čerpá (ještě v 9. vyd. z r. 1878) své vědomosti
o českém pravěku z Palackého a Šafaříka. Nejnověji ukazuje Peisker (Die
serbische Zadruga, 145 sq) na to, že i dvě nejnovější německé práce —
Miler E., Die Hauskommunion der Südslaven v Jahrbuch für vergleichende
Rechtswissenschaft, 1897 a Cohn G., Gemeinschaft und Hausgenossenschaft,
v Zeitschrift für vergl. Rechtswissenschaft, 13 (1899) tkví mimoděk na půdě RZ.
— *) Athenaeum, 1888 (roč. V.) čís. 9 a 10. — ’) Na základě práce Meitze·
novy z r. 18o3 o agrárních poměrech vsí slezských, z níž však dále staví
samostatně.
'
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beze všeho geometrického souměru, lišící se na prvý pohled od rozlohy
vsí zakládaných německy), tam že jsme na půdě zádruhové. Jak vlastně
Peisker dokazuje větu, že Domanovice je vesnice zádruhová, tomu rozuměti jest lépe z posudku Meitzenova o práci Peiskrově,1) než z Peiskrovy
práce samé. Meitzen nemá věc za vyloučenu, ale vyslovuje se vlastně
proti výkladu Peiskrovu; ostatně by Domanovice samy nestačily na oporu
soudu, jejž musíme u Peiskra předpokládati: každá vesnice typu Domanovického, vesnice staroslovanská, je ves vzniklá ze zádruhy. Peisker
konstatuje pak takovéto vesnice v okolí Prachenském, a shrnuje doklady
o >zádruze< v té krajině z pozemkových knih 18. st. Je to vzácný pří
spěvek k poměrům hospodářským a právním jihočeské vsi v 18. st.,
ale nikoliv k instituci >zádruhy« v Čechách novodobých — zde přece
všude je majetníkem gruntu jediná osoba v rodině (jí se vždy grunt
připisuje), ne celek rodiny a celá podobnost se zádruhou záleží v spoluhospodaření dospělých dětí na jedné usedlosti. Zajímavo je ovšem, že
i Peisker odvolává se tu na staročeské »zádruhy šlechtické«, jež po
známe dokonaleji z článku Kadlcova.
Za agrární historii promluvil o staroslovanské organisaci společenské
teprve vlastně A. Meitzen. Obsah jeho odpovědi na nesnadnou otázku lze
vyčisti již z nadpisu kapitoly této věci věnované: Die Sburen des
Stammlebens und der Hauskommunion bei den Nordslawen«,2) kapitoly,
jež s kritickou rozvahou rozbírá otázku starověké» zádruhy«, a jež zůstává
vlastně dosud hlavní prací o ní po stránce agrární. Hned na začátku
postaven velký důvod proti »zádruze« staroslovanské: Již v 9. a 10. st.
nalézáme u severních Slovanů státy určitě organisované, státy s bohatě
rozvětveným úřednictvem. Vedle úřednictva žije v nich dosti četná šlechta
statkářská, omezující rozličně moc knížecí. Pod panstvím obou vrstev žije
obyvatelstvo, dávkami a robotami silně zatížené. Ani svobodným ani
ovšem nesvobodným živlům jeho nelze pro tu dobu přičísti politického
významu nebo hospodářského blahobytu. Tento stav nesrovnává se ni
kterak s politickými nebo hospodářskými poměry, »welche bei den Sudslawen bis auf unsere Zeit gekommen sind«. Byly-li tyto poměry u se
verních Slovanů dříve, nezůstala by po nich v 9.— 10. st. takřka ani
stopa!
Meitzen pak uvažuje o rozdělení Slovanů v kmenová území (civitates); »smíme-li však považovat! za základ této politické organisace
»zádruhy« (Meitzen užívá terminu »Hauskommunion«), proto jsou jen
ojedinělé opory«. Prvou je ta okolnost, že v době ovšem pozdější obje
vují se jako představení obcí starostové a županové (seniores villarum,
quos lingua sua Supanos vocant; list z r. 1181 markrabí míšeňských
o Lauterbergu u Halle), kteří drželi své statky jufě seniorům, quod
eldestenwet vulgariter appellatur, jure hereditario. Tito župané by mohli
l) Siedelung u. Agrarwesen, III. (1895), str. 367. —
Agrarwesen, díl II. (1895), str. 231—270.
č. č. H. ví.

V Siedelung und
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býti dědiční majetníci starých »zádružných« statků — listiny ovšem ne
mluví o stařešinách jednotlivé zádruhy (zde užívá Μ. tohoto terminu),
ale o starostech vsi, >ale termín »senior« pro župana upomíná přímo
na » zádruhu « — Němci by byli představeného vsi starostou nejmenovali...«x)
To je důvod prvý; že mnoho nepřesvědčuje, je patrno, zejména,
že slova »starosta, stařešina« Meitzen vlastně v svých dokladech nemá
(tam je přece řeč o »županech«, což se vykládá »starší«, »der Älteste«)
a že je možno označení »senior« vykládati také slovanským kmet. Druhá
opora, pokračuje Meitzen, hledá se v jménech místních formy patronymické. Důvod ten Meitzen připouští, a to je také (dodal bych) jedno
z nejvýmluvnějších svědectví o rodové organisaci starých Slovanů, ne
však ještě pro »zádruhu«,2) jež je přece formou pokročilého poměrně
vývoje agrárního (spoluvlastnictví pozemků rodinných, event. rodových).
Třetí doklad hledán bývá v terminu * dědiny* a právním postavení
* dědiců* (heredes). Dědina nemůže však (praví Meitzen) znamenati nic
jiného než zděděný statek (»daraus würde Sinn einer Sadruga, eines
kommunistischen3) Familienbesitzes, nicht gefunden werden können«).
Co dědiců se týče, lze na základě existence jejich vysloviti jen domněnky,
nikoliv dokazovati zádružné zřízení vsí v starých Čechách; v Slezsku
na př. svědčí listiny spíše proti výkladu, že by »heredes« byli původně
svobodní dědici »zádruh« než pro něho. K tomu nutno dodati, že celá
Meitzenova úvaha o souvislosti dědiců se »zádruhou« tkví na práci
Peiskrově »Die Knechtschaft in Böhmen« (1890), která zase v nazírání
svém na staroslovanské vsi »zádruhové« stojí na stanovisku Peiskrovy
práce v Athenaeu z r. 1888, Peiskrem samým dnes zavrhovaném. Tak
by nezbyla z důkazu o »heredes« na konec ani ta slabá možnost, připu
štěná Meitzenem.4)
Ráz usídlení a rozdělen? půdy ve všech slovanských, pokračuje
Meitzen, mluví spíš proti »zádruze«, než pro ni. Ves »zádružná« byla
by se musila vyvinouti z jediného dvora, ale s tím těžko v soulad uvésti
’) Dále dokladem zmiňuje se Meitzen o »^upanech« na Moravě v 13. st.»
ale omylem; tito županě jsou něco jiného než srbští starostové vsí. — ’) Meitzen
dodává: »Dies nehmen auch Palacky und Jireček als unzweifelhaft an, und
schildern das Bestehen der Sadruga in Böhmen genau nach dem süd
slawischen Bilde und den Anfängen der gemeinsamen Wortstämme. (?) Be
weismittel für diese Annahme haben sie allerdings nicht beigebracht, da für
die Verse der Rucopis kralodworsky (sic) (Prag 1835, S. 51): »Jeder regiert
seine Familie, die Männer ackern etc« ivynechávám ostatek citátu) *eine ältere
Quelle nicht bekannt geworden ist.* Vývodu tomuto není dobře rozuměti; čte
náři dere se na mysl myšlénka, že snad také Meitzen má RZ. ještě za pravý!
— ·)
Peisker obrací se v »Slovu o zádruze« proti označeni »zádruhový
kommunismus*. Prwí, že kommunismus předpokládá stejná práva na spo
lečnou půdu, a toho že v jihosl. zádruze není Ale širokého významu toho
se užívalo od pradávna a užívá na označení rozličných forem společného vlast
nictví na rozdíl od vlastnictví soukromého, a mám za to, že můžeme i příště
mluviti o zádružném koinmunismu. — 4) Srv. i J. Peiskra v Zeit. f. Socialu. Wirtschaftsg., V., 341 a F. Rachfahla v Jahrbücher f. Natök., 1900, 211.
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slovanskou ves do kruhu založenou (»okrouhlící«) — »für jede solche
anfänglich unbekannte, aus einer einzigen Sadruga erst allmählig anwach
sende Zahl dieser alten Hofstellen würde der entsprechende runde Platz,
um den sie sich überall nebeneinander gereiht finden, nachträglich nur
mit grossen Anständen frei zu machen gewesen sein«. Toto rozdělení
půdy musilo tedy vzniknout! vyšší mocí, buď mocí gruntovního pána
nebo statkové vrchnosti, buď patriarchální moci náčelníků kmenových
a rodových, A tento výklad Meitzen přijímá*. »Für die allgemeine Ver
breitung der unregelmässigen Feldeintheilungen (v slovanských vsích)
lässt sich keine bessere Erklärung finden, als die eines ebenso allge
meinen Bestandes der Sadruga mit ihrer ausgesprochenen wirtschaft
lichen Unterordnung unter die leitende väterliche Gewalt der niederen
und höheren Supané und Woywoden«. O tom svědčí i, jak prý ukazuje
G. A. Stenzel (Gesch. Schlesiens, 1853, str. 30), způsob dělení polské
říše, jež ač rozdělena v úděly, tvoří celek a považována je za společný
statek Piastů . . .
K tomuto závěru dostal se Meitzen od věty, že ráz usídlení slo
vanského mluví spíš proti zádruze než pro ni a od výkladů, jež celkem
namířeny byly proti možnosti staroslovanské »zádruhy«. Nepravidelné
rozdělení půdy u slovanských vsí zdá se mu možná vyložíti jen z moci
veřejné — kdybychom četli místo »nepravidelné«: »pravidelné«, rozuměli
bychom tomu snad, my obyčejní historikové, snáze. Podle toho, co víme
o zádruze, předpokládali bychom dělení dle kolen—je ještě »zádruhou«
to, co předpokládá Meitzen k vysvětlení typu slovanských vsí a s čeho
půdou nakládají libovolně »nižší a vyšší« županě a voj vodové? Zde však
může cenu konečného vývodu Meitzenova posouditi jen agrární historik —
my musíme se spokojiti vyznáním, že Meitzenův důkaz »zádruhy« staro
slovanské zdá se býti málo přesvědčivým. Meitzen mluví dále ovšem
jen v tom smyslu, že"dá se »velká pravděpodobnost« »zádruhy« u zá
padních Slovanů (ne u Rusů!) dokázati, ale na druhé straně budí ne
důvěru ta okolnost, že i on beze všeho předpokládá, že dnešní jihoslovanská zádruha trvá »víc než tisíciletí«, že tu je od pradávna· To
k rozvaze a střízlivosti vývodů jeho jinde stojí v patrné protivé.
Současně s Meitzenem psal Jul. Lippert své sociální dějiny Cech
předhusitských. Také Lippert zná »zádruhu« staroslovanskou; taje mu
prvkem společenského vývoje slovanského; na ní buduje smělou stavbu
svých zajímavých ale vratkých hypothes o differenciaci staročeské spo
lečnosti. ’) Otázkou existence její v pravěku zabývá se velmi stručně —
stačí mu k tomu něco přes půl stránky. Jako nejstarší formu rodinnou
u Slovanů, praví, musíme předpokládati »zádruhu« (die »Hauscommunion«) s mužskou správou — starší to formu patriarchálni rodiny. Slované
liší se v tom od západních národů pouze tím, že u nich hospodářské
oddělení rodin jednotlivých nastalo později než na západě. Předpoklad
l; Srv. posudek J. Šusty v Čes. Čas. Hist. III., 56 sg.
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ten založen je — nehledě k analogii jihoslovanské, formám rodinným
a hospodářským, jež se tam částečně ještě dosud uchovaly — ve vše
obecnosti »zádruhy« v pravěku, a to tak jistě, že bychom vzdáti se ho
musili teprv tehdy, kdyby listiny svědčily o opaku. Ale listiny znají
>zádruhu« (tu Lippert cituje z Jirečka »přátele nedílné«) a v Cechách
pozdě se »zádruha« udržela pod jménem »unio, spolek hromada«. Hlavní
důkaz pro všeobecné rozšíření její v minulosti tkví ve vývoji českého
práva dědického, eventuálně v tom, že původně dědického práva (dodal
bych: ve vlastním toho slova smyslu) ani nebylo (tu odvolává se Lippert
na J. Čelakovského »Právo odúmrtné k statkům zpupným v Čechách«
z r. 1882).
)
*
Lippert chce patrně říci co tvrdil již Vocel: rodinný
spolek neboli nedíl, známý v starém právu českém, je v souvislosti se
starou »zádruhou« a je důkazem její existence. Setkáváme se tu se
starou myšlénkou, ale pověděnou určitěji (hlavní důkaz »zádruhy« ve
vývoji českého práva dědického), s patrnou znalostí obdobných poměrů
na západě. Stejné určitě a řekl bych dobře položen důraz na větu
hlavní: »zádruhu« musíme předpokládali u starých Slovanů (zapomíná
se jen na to, že toto »starých« třeba omeziti časově), poněvadž je
všeobecným zjevem v pravěku. Ale vše to je jen pověděno; v otázce
tak důležité a řešené dosud jen domněnkami nebo polovičními důkazy
neměl Lippert bohužel za potřebné, stanovisko své dostatečně zdůvodniti.
Analogii se zádruhou jihoslovanskou najdeme u Lipperta také, ale neklade
se na ni důraz zvláštní — ale i Lippert věří, že dnešní zádruha je stará
přes tisíciletí! Jistotu o zádruze čerpá ostatně i z prací Peiskrových
o zádruze v Prachensku a otroctví v Čechách.
F. Vace^ líče společenská zřízení staročeská *) neví nic o zádruze.
Jemu je prvkem společnosti rod' jenž žije v nedílnosti, ale dělí se záhy.
Vědomost o rodovém zřízení zakládá na typu vsí českých, z okrouhlíc
(patrně na základě Peiskra a do jisté míry proti Meitzenovi) pak na
obecné poruče, jež »předpokládá dobu, kdy pozemky celé vsi náležely
všem obyvatelům kollektivně«. Tu bychom musili ovšem předpokládat!,
abychom se nedostali místo k rodovému nedílu k nedílu obecnímu
(ruskému »míru«), že ves představuje osadu pouze jednoho rodu. Vacek
dodává ještě důvod z jmen osad a ukazuje na existenci údělů, známou
z dějin vévodského rodu. Co do věci není mezi ním a Lippertem, jenž
svou »Hauscommunion« rozumí asi totéž, co Vacek »rodem«, valného
*) „Mohlo-li se vůbec o právu dědičném na zemanských statcích svobod
ných v té době (t. j. v 13. st.) mluviti, tedy ono platilo pouze v úzkém kruhu
rodu neb rodiny«, — v kterém správa a požitky nedílného statku z rodičů na
přirozené potomky přecházely... V době řádův slovanských žili jednotliví rodové
hromadně po vesnicích, tvoříce samostatné osobnosti, kterým zboží rodová
náležela. — Srv. i pěkný výklad Čelakovského v jeho dějinách právních v Slov.
Nauč. VI., 482 (z r. 1893). Ze stručných souhrnných výkladů rodového zřízení
je to dosud to nejlepší, co máme. — ’) F Vacek' Vývoj society a práva slo
vanského v Čechách. Alétheia, I., 15 str.
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rozdílu, ale Lippert zakládá přece předpoklad své »zádruhy« lépe než
Vacek.
♦

*

♦

Takový byl stav otázky zádruhové, když jal se K. Kadlec psáti
svůj * Rodinný nedil čili zddruha v právu slovanském*.
Otázka po
důkladném speciálním rozboru takřka volala; dosavadní její propracování,
třebas víc naznačující a hádající, poskytovalo přece pomůcek dosti, aby
práce nová dostala se k resultátům, založeným bezpečně. Byla to zejména,
jak jsme poznali, cesta nastoupená Vocelem a naznačená Lippertem,
cesta z rodového nedílu, jež slibovala úspěch; bylo třeba, aby otázky
ujal se právník a poučil historika. Cíl ten má práce Kadlcova.
Kadlec seznamuje nás s hlavní větou své knihy hned nadpisem své
práce: >Rodinný nedíl čili zádruha«, s druhým hlavním resultátem pak
v předmluvě: nápadnou podobnost mezi dnešním rodinným zřízením
ruským a dnešním rodinným zřízením jihoslovanským nelze při territoriální odloučenosti obou národů vzájemný vliv vylučující vysvětlili jinak,
než že nynější obyčejové řády ruské i jihoslovanské jsou »jen zbytkem
z oněch prastarých dob, kdy všichni Slované tvořili jedno společné
plemeno,* Jest otázka, jak se autoru podařilo své dalekosáhlé these
odůvodnili. Musíme seznámili se s obsahem knihy.
Po krátkém bohužel jen bibliografickém přehledu novější literatury
o zádruze (chybí tu však i práce Masarykova, Meitzen, Lippert) a výčtu
pramenů přistupuje dr. Kadlec k líčení zádruhy jihoslovanské a to nej
dříve zádruhy doby nové, dnešní. Překvapující postup tento vysvětluje
tak, že musíme dříve znáti právo dnešní, chceme-li porozuměli starému,
kde je mnoho neznámého a k jehož poznání prameny několik set let
staré nestačí. Stanovisko toto chová v sobě velké nebezpečí předpokládat!
prostě stavy a formy dnešní i pro minulost, ale lze je omluvili ano
vítati, protože nám umožňuje poznati zádruhu dnešní, t j. zádruhu
vůbec — potom budeme moci snáze poznati, pokud zádruhu znají staré
právní prameny slovanské a tudy slovanská minulost. Na str. 10—40
následuje u Kadlce vskutku velmi pěkný a instruktivní popis zádruhy
jihoslovanské 19. století. Kadlec přijímá za svou definici H, Mirečkovu:
Zddruha je spolek osob, jež jsouce svazkem příbuzenstva spojeny, mají
společný statek a pod voleným starostou žijíce pracují do spolku a spo
lečné chlebí. Něco jiného ač právní povahou totožného je inokoština,
t. j. užší rodina, prostá rodina selská, kde otec žije v společenství ma
jetkovém s dospělými syny svými — >od inokoštiny jest jen malý krok
k obyčejné rodině římského práva«. Jméno »zádruha« je termin pouze
místní (nejprve vyskytuje se v slovníku Vuka Karadžiče, v zákonníku
poprvé r. 1844), nejrozšířenější název věci' je kuča (~ dům). Průměrem
má zádruha kol 20 duší, výjimečné jsou zádruhy větší. Společný statek
’) Praha 1898, nákl. vlastním, s podporou Akademie. Stran 186 velké 8°.
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její vztahuje se nejen na nemovitosti, ale i na některé movitosti, tak
zejména celý fundus instructus k hospodářství potřebný (v německých
zákonech Vojenské Hranice slul statek společný zádruze »Stammgut,
Hausvermögen, gemeinsames Hausgut<). Déliti zádružní jmění (»základní
jmění zádružné«, praví Kadlec) nebylo možno, »dokud trvala zádruha
v původní své ryzosti; disponovat! ideálním dílem příčí se samé podstatě
zádruhy, spočívající na svazcích příbuzenských«. Dnes dovolují jednotlivé
zákony, aby jednotlivec pořizoval o svém ideálním dílu (v Chorvatsku
ne), ale to je novota, čelící proti základu zádružného zřízení. Původně
(není jasno do které doby odkazuje toto příslovce časové) nesměl také
žádný člen zádruhy míti osobní jmění; všeho, čeho nabyl, nabýval pro
zádruhu, od níž navzájem dostával vše, čeho potřeboval, byt, stravu,
šat — »jednotlivec ztratil se tak ve svazku zádružném, že jím úplně
byl absorbován«. Dnes za jistých okolností může zadrugar nabyti
»osebiny«, soukromého jmění, ale zádruha to vidí nerada. Volený
starosta zádruhy, »domačin«, pravidlem otec neb děd vede hospodářství
zádruhy, zastupuje ji na venek a to nejen co se týče jmění, nýbrž i co
se týče osob. Dělení zádruh, obvyklé v poslední době ve velkých roz
měrech, děje se pravidlem dle kolen (stirpes), ne dle hlav (ale usus tu
kolísá), jen movitosti dělí se dle hlav.
Krátká kapitola následující má jednati o jihoslovanské zádruze v době
staré, ale jedná vlastně o tom, pokud lze některá místa právních pa
mátek jihoslovanských vyložiti na zádruhu, jak ji známe z naší doby.
Kapitola ta počíná se těmito dalekosáhlými větami: »Uváděti doklady
zádružného zřízení jihoslovanského z dob starých nebylo by vlastně ani
třeba, poněvadž nikomu nemůže důvodně napadnouti, že by zádružné
zřízení bylo teprve výtvorem poslední doby. Jeť naopak samozřejmo, že
soudobé stadium slovanského zádružného zřízení jest jen vzdálenou fasí
posloupného vývoje počínajícího se od dob zahalených temnotou šerého
dávnověku.« Autor dodává, že chce jen letmo z několika právních pa
mátek jihoslovanských dodati několik dat, »z nichž by se dalo posouditi,
zdali a pokud se zádružné zřízení uchýlilo od někdejšího svého útvaru«.
Posice, jež autor těmito tvrzeními zaujal, jsou nám již známy z chyb
jeho předchůdců. Autor patrně prostě předpokládá, že zádruha, tak jak
je nebo tak asi, jak je, je tu od nepaměti, on nechce zádruhu v staré
době dokazovati (to má za zbytečné), chce jen letmo dotknouti se změn,
jimiž se zádruha uchýlila od »někdejšího svého útvaru« (má snad býti
»nynějšího« — jinak by nebylo slovu o někdejším útvaru, jehož přece
naprosto neznáme, rozuměti). Mluví sice o vývoji v zřízení zádružném,
ale neklade si za úkol tento vývoj sledovati, obměny jeho konstatovat!
(třebas od nynějška zpět do .minulosti), má za samozřejmé, že počátek
zádruhy náleží šerému dávnověku. Takovéto smělé předpoklady nadělaly
v historii a zejména právní, nejvíce škod, a dr. Kadlec poznal sám
skutkem, že mohlo jinému badateli napadnouti důvodně, že zádruha není
formou sahající přes tisíciletí. Nechci tím říci, že bych s Peiskrem cele
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souhlasil, ale je-li pravdčpodobno ovšem, že zádruha není výtvorem po
slední doby, je možno přece, žc stáří její je časové obmezenéjší, než
se za to mělo dříve. To právě má právní historik zjistiti, má po této
otázce právní prameny prostudovat!; on nesmí pouze véřiti nebo před
pokládat!.
U Kadlce takováto ovšem velmi stručná revise právních pramenů
jihoslovanských je, ale vší kritické nezávislosti zbavená tím, že vychází
* od předpokladu, že zádruha je staroslovanská instituce a ze na základě
sporé zmínky na př. o bratrech neoddělených v pramenech ihned uzavírá
na existenci zádružného zřízení takového, jak vyloženo v kapitole o době
nové. Neboť jihoslovanské dokumenty právní, pokud nás s nimi Kadlec
seznamuje, překvapují čtenáře nedostatkem zpráv o zádruze, a pravidlem
vidíme, jak autor je nucen namáhati se se značným apparátem právnické
obratnosti, aby svou zádruhu z pramenu šťastně vyinterpretoval. Již
u zákona Vinodolského z konce 13. st. poznamenává na omluvu, že je
to zákon pro osady přímořské, obchodní, jež nebyly způsobilé udržeti
staré slovanské řády původu agrárního. Ze všeho je patrno, že zákon
tento zná jen užší rodinu (nynější inokoštinu), nikoliv zádruhu, Kadlec
chce uhájiti zádruhy i tam, ale musí poznamenat!, že v zákoně Vinodolském pozorujeme stadium, >v němž zádružný život již silně jest
otřesen, v němž vlastnictví individuální má převahu«. Tedy již v 13. století!
A srovnejme s tím odvahu tvrzení, že dnešní zádruha musí býti z dob
»šerého dávnověku«. Druhý starý zákon, jímž se Kadlec obírá, je statut
Polický z r. 1400, jenž prý má bohatá dáta o zádruze. Vskutku do
čítáme se v jeho Kadlcem citovaných článcích jen delšího ustanovení
o děleni společného statku bratří (»blízkých nebo vzdálených, synů od
otce neb jiných příbuzných«), z čehož patrno, že jmění nemovité dělilo
se dle hlav, že jednotlivec měl výslovně právo na soukromé jmění. Toto
právo na soukromé jmění i celé ustanovení mluvící jen o děleni majetku
rodinného, patrně jako o věci obyčejné, je přece v povážlivé protivě
k obrazu zádruhy, jak nám ji nakreslil Kadlec pro dobu nynější. Děliti
zádruhu nebylo lze, dokud trvala v původní své ryzosti, pravil: soukromé
jmění je proti duchu zádružného zřízení. A právě na toto soukromé
jmění klade statut Polický zvláštní důraz, ještě v celém jednom článku!
Tak zbude vlastně jen zákonník Štěpána Dušana z r. 1349, jenž jak se
zdá, zná to, čemu dnes říkáme zádružné zřízení (»bratěnci, koi su
za jedno u jednoi kuči« . . .), ale vyložíme-li »bratěnci« s Daničičem na
»bratry« a ne s Kadlcem na pobočné příbuzné vůbec, zbyla by nám
i tu vlastně jen užší rodina nikoliv zádruha. Ostatně i tu je zvláštní
zmínka o bratřích neb synech žijících »na jednom ohništi« s otcem, ale
jinak co do chlebení a majetku oddělených, takže ani pro tuto dobu
by (na základě Kadlce samého) »ryzí« zřízení zádružné konstatovat!
nebylo možno.
Nechci však, aby se mi nerozumělo. Netvrdím, že prameny právní,
o něž jde, neznají zádruhy vůbec, a že Kadlec mýlí se vůbec, vykládá-li

256

Jos. Pekař:

je svým způsobem; hájil bych jen toho stanoviska, že zádruhu, jak jsme
ji poznali pro 19. st., není správno prostě předpokládati pro minulost
a chtíti ji stůj co stůj dokázati z pramenů. Co jsme na základů Kadlce
poznali z pramenů, mluví spíš proti zádruze než pro ni — je známo,
že Levec v polemice své s Kadlcem stál na tom, že staré právo
jihoslovanské, pokud je známe, nezná zádruhy vůbec.1) Ale nejsem tolik
právník, abych mohl souditi o důkaznosti jeho vývodů; mné stačí fakt,
jejž lze poznati z práce Kadlce samého, že totiž nelze zádruhu v pra
menech právních slovanského jihu konstatovat! tak, aby to nebudilo po
chybností. A k tomu přistupuje jiná okolnost: Kadlec nedotkl se otázky,
po mém soudu velmi důležité, pokud jsou jím užité zákonníky nebo
aspoň většina jich výrazem a svědectvím právních poměrů domácích
mezi Jihoslovany, pokud jsou ohlasem práv cizích. Připomíná jen o statutu
Dubrovnickém z 13. st, že je možno, že vznikl pod vlivem práva řím
ského a benátského. A což statut Trsatský, což zákon Vinodolskýř
Otázku tu bylo by třeba zodpovědět! dříve u všech těchto pramenů,2)
otázku zádruhy pak by bylo třeba řešiti na základě širšího materiálu*
pokud možná z 18. a 17. st., abychom tak, jdouce zpět, poznali formy
právní, jichž plodem nebo pokračováním bezprostředným je dnešní zádruha.
Kapitola III.: »Rodinný nedíl v právu ruském« počíná se větou
»1 v Rusku uchoval se až do dnešního dne rodinný nedíl.« Tedy i zde
se za samozřejmé pokládá, co třeba teprv dokázat. O celé kapitole vůbec
bylo by možno opakovat! pochvaly a výtky pronesené při odstavci druhém.
Kadlec popisuje velmi obšírně (str. 49—57) na základě prací ruských
badatelů novodobou rodinu »velkou«, »pospolitou« a konstatuje totožnost
její se zádruhou. Ale na str. 53 se dovídáme, že na Rusi je mnohem
více příkladů, že velká rodina slbžena je z živlů pokrevně si cizích, dále
pak že vlastní své jmění má skoro každý člen nedílu, že jest možno
učiniti poslední pořízení o ideálním dílu na společném majetku, dědické
právo že zakládá se nejel! na příbuzenství, ale i na principu práce, takže
dědí i děti nemanželské i osoby cizí, jež byly do nedílu přijaty — tak
že dle toho pa ryzí zřízení zádružné opět mysliti nemůžeme, nýbrž jen
na formu zádruze podobnou. Jedna zmínka z práce Oršanskéko, již
Kadlec cituje, je ostatné s to, aby celou otázku rodinného nedílu po
sunula na širší pole: Oršanský tvrdí, že společné vlastnictví rodinné
udrželo se i u kupectva a měščanstva. >Zdá se nám však,« praví Kadlec
prostě, »že při uvedených třídách městských přestává rodinný nedíl jen
na užším kruhu osob, takže městská rodina kupecká srovnati by se
mohla s jihoslovanskou inokoštinou«. Při líčení doby staré, jemuž věnováno
5 stránek, postihujeme totéž, co jsme pozorovali v kapitole o zádruze:
b Srv. Věstník slovanských starožitností, III. 11899), str. 20 sq — s) Srv·
nyní Článek K. JireČka v Arch, fůr slav. Philogie, 22, s. 163 sq., kde v zákon
níku Štěpána Dušani konstatuje se vliv práv uherských a Českých. Tamtéž
popis společ. tříd srbských. 14. st, naprosto nepodobny stavu 19. st. a cele
shodný s poměry středověkého západu.
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v právních pramenech zase s velkou námahou třeba širší rodinu hledat.
To platí zejména o Ruské Pravdě, která zná jen rodinu užší (Kadlcovi
»rozumí se samo sebou«, že o rodině širší, t j. o jeho rodinném nedílu
zákon nemluví, nebot tam nemohlo býti řeči o dědickém právu —
a dědické právo v dnešní velké rodině vyložil výše přece podrobně)
a poněkud i o druhém hlavním pramenu »Pskovské Sudné Gramotě«
z 1. pol. 15. si., na základě níž lze konstatovat! v starém ruském právě
sice rodinný nedíl, ale nikoliv zádruhu, jak nám ji vykreslil Kadlec
u Jihoslovanů 19. st.
Neboť že mezi oběma formami ie značný rozdíl, patrno je nejlépe
v kapitole následující * Rodinný nedíl1} v právu českém* * kde tento zjev
starého českého práva je obšírně a pěkně popsán. Popis ten trpí ovšem
snahou konstatovat totožnost obou institucí, nedílu a zádruhy a karakteristický doklad této snahy i — jejího nezdaru vidíme hned na počátku,
kde si Kadlec klade otázku, jak se nazýval v Čechách a na Moravě správce
rodinného nediluř Vyložil nám obšírně postavení »domačina« v zádruze,
chce nyní promluviti i o »domačinovi« českém. Ale — nenalézá zpráv
o něm 2) a hromadí domněnky: nazýval se snad »starosta«; snad »kmet«,,
»děd«, snad také »vladyka« atd. V této domyslné terminologii pak
Kadlec pokračuje, ale s tím rozdílem, že ji vydává za historickou. Praví
na př. (v souhlasu s Jirečkem) že společné jmění rodinného nedílu zvalo
se dědinou. Dokladu k tomu však nemá, a my nemůžeme prozatím
v dědině vidéti nic jiného, než (původně) svobodný pozemkový majetek,,
zděděný po předcích, majetek rodinný po případě, ale nikoliv nějaký
»Stammgut« zádružný. 3)
Tedy voleného starostu v staré české »zádruze« nalézti nelze, zde
»jeden společník bez druhého nemůže činiti žádné disposice společným
statkem«. Podstatný tvar zřízení zádružného, jak je s Jirečkem definoval
Kadlec, nám tedy v Čechách chybí, a chybí i jiné požadavky tohoto
zřízení. Zádruha je spolek osob, jež do spolku pracuji — nic takového
však nenajdeme v staročeském nedílu, jenž je majetkovým společenstvím
dočasným v šlechtické rodině a to * namnoze vlastně více* (Kadlec na
str. 79) majetkovým společenstvím jen na oko než ve skutečnosti. Nedílem bránila se totiž šlechta, unikala nárokům panovníkovým na odúmrC
Mezi oběma institucemi musí býti zásadní rozdíl již proto, že zádruha
je formou soužití rodinného mezi selským obyvatelstvem vzdělávajícím
vlastní rukou zděděnou roli a český rodinný nedíl formou často líčeného
společného vlastnictví šlechtických rodin^ nepracujících a často ani nex) Termín ^rodinný nedíl«, jenž k věci dobře přiléhá srv. »čelední řád«
Palackého!), je poprvé užit Kadlcem samým. — *) Dva doklady o »starostovi«
bratří jsou u Palackého, Dějiny L, 1, 188, jeden z Dalimila, jeden ze zápisu
z r. 1407. Těch si Kadlec nepovšiml. Za to dovolává se Vocela (O starosl.
děd. právu), kde však v citovaném jím zřízení zemském z let 1530—1564
je řeč jen o ^správci statku a zboží«. — *1 Srv. výše, v stati o MeitzenovL
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hospodařících. I kdyby na krásně právnicky obě instituce bylo lze re
dukovat! na tutéž formuli, de facto musí přece naprosto rozdílné poměry,
v nichž obě se vyvinuly, utvářiti je zcela rozličně a varovati před jakým
koliv stotožftováním jejich. Ale i ze stanoviska Kadlcova musíme vytknouti
četné nesrovnalosti mezi rodinným nedílem českým a zádruhou jihoslovanskou: Tam je to jen ve vzácných případech širší rodina, pravidlem
obyčejná rodina, zde je tomu naopak; rodinný nedíl trvá pravidlem jen
nemnoho let, pak se děli* jmění mu společné není nehybné nějaké
>gemeinsames Hausgut«, ale obyčejný statek rodinný, kde každý k dě
dictví oprávněný člen rodiny má svůj díl ideálný, rodina žije pouze do
jisté doby v společném vlastnictví těchto dílů jednotlivých členů svých
a dělí se o ně, jak dospěje prvá generace, dospělí synové mohou díly
svými volně nakládati a pořizovati, mohou míti rozličná sídla, vlastní
zámky, neztrácejí se nijak v nedílu, nejsou jím »absorbováni« jako členové
zádruhy; cizí lidé vcházejí v spolek, nedíl, sstupek . . . To je přece
něco zcela jiného než zádruha.
Kadlec praví však přece (na str. 75): »Z četných dokladů vidíme,
že rodinný nedíl byl u Čechů ústavem všeobecným^ který se vztahoval
původně nejen na široké vrstvy svobodného obyvatelstva, nýbrž i na
rody šlechtické, ba i na rod panující « Tyto doklady však týkají se
pouze šlechty a náležejí nejvíce 13.—15. st., těch několik svědectví
z 12. a (jedno) z 11. století týká se většinou souhlasu synů neb bratří
k darování statku zádušního a je velmi pochybným dokladem o existenci
rodinného nedílu. Věta, že nedíl byl ústavem všeobecným, který se
vztahoval na široké (?) vrstvy svobodného obyvatelstva, stojí beze vší
opory dokladové — Kadlec pouze praví »Již pro prvá století mohli
bychom uvésti velikou řadu příkladů.« Ale neuvádí jich, spokojuje se
spekulací, která tkví ovšem v základní myšlénce celé knihy: »Poněvadž
během doby rodinných nedílů ubývalo, jest jisto, že v dobách starších
bylo žití v nedílech zjevem mnohem obyčejnějším než v dobách po
zdějších . . .« Celá kniha krátce vychází od oddané viry v to, co by
měla teprv dokázati: Na počátku byla zádruha ... »Staroslovanské
rodinné zřízení«, pokud šlechty se týče, vzalo za své obnoveným zří
zením zemským z r. 1627, praví Kadlec (str. 101). Že to bylo staro
slovanské a ne snad převzaté ze západu, ne snad společné středověku,
ovšem nedokazuje, nýbrž tvrdí.
Kadlec uvádí také příklad rodinného nedílu mezi lidem poddaným
v Čechách, a to z urbáře pražské kapitoly ze ζχ. st. Je tam zmínka
o dílných synech a dcerách. Kadlec prostě cituje, neklade si otázku,
není-li třeba v tom passu o dědickém právu poddaných viděti ohlas
ustanovení práva dědického na statcích svobodných. Že se na věc dívá
svým způsobem, patrno z věty *Déle než u šlechty uchoval se v Čechách
rodinný nedíl mezi lidem poddaným.« Opakuji, že nemohl ze starší doby
ani jediný případ takového nedílu mezi nesvobodnými (nemluvím již
o zádruze) z pramenů konstatovat!.
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Šlechtickému nedílu českému z dob pozdního středověku odpovídá
•skoro ve všem podobný právní poměr v starém právu polském. Dr. Kadlec
obšírné a poučně vykládá ustanovení o něm, zejména obšírně mluvě
o dědickém právu a o právním postavení ženy v rodině — ostatně
ovšem i tu předpokládá nedíl jako starou instituci všeobecnou. Co jsme
pověděli proti stanovisku jeho při kapitole předchozí, musili bychom
zde opakovati znovu. Rozdíl podstatnější je jen v tom, že v Polsku
nalézá autor nedíl i u lidu selského^ >zejména nevolného* a dokladem
cituje (str. 107) z listiny z r. 1222 výčet nevolníků jednoho kláštera
polského: Radosta cum filiis, Gruvina cum filiis, Uston cum filiis atd.
Že v tomto případě o rodinném nedílu-zádruze nemůže býti řeči,
nebudu dovozovat! — takových »nedílů« mezi nevolníky mohl najiti
Kadlec i v českých listinách dost a dost.
Z mnohoslibného titulu kapitoly následující * Rodinný nedíl (zá
druha) jest základni prvek slovanského společenského ústroje* čekali
bychom, že tu přicházíme k hlavnímu oddílu knihy. Čekali bychom, že
tu svede autor hlavní bitvu důkaznou, že na základě výkladu dosavadního
počne dokazovat! konečně, co jsme dosud marně hledali, že nedíl rodinný
a zádruha jest jedno a totéž a že tu byly na počátku slovanské historie.
K svému překvapení pozorujeme však, že kapitola tato obsahově s tím,
co vykládáno dříve, nijak nesouvisí, že je to jen lehký výlet do theorií
a hypothes o počátcích společenské organisace slovanské, k němuž vzal
si autor na cestu jediné jméno, jediný termín ze svých studií v kapitolách
předchozích—jméno: rodinný nedil čili zádruha. Dr. Kadlec předesílá
zmínku o ruských theoriích o vzniku společnosti slovanské, pak vykládá
obšírněji anonymní hypothesu o postupu vývoje v těchto faších : 1. plemeno,
2. rod, 3. rodina a v práci Radosavljeviče, Evolucija srpske zadruze
(1886) hledá oporu pro tuto hypothesu a jak se zdá, s ní souhlasí.
Uzavírá však přece reservovaněji, že jisto jest jen to, že Slované vstu
pující na jeviště historie, žili v širších svazcích příbuzenských než jest
nynější rodina. Někteří, pokračuje, nazývají svazky ty rodení) jiní zádruhou. »Název prvý nepovažujeme za případný, poněvadž, jakž výše
jsme ukázali., u některých Slovanů, jmenovitě u Čechů a Poláků, nebyl
svazek, o němž mluvíme, tak široký jako u Jihoslovanů a částečně
u Rusů . . . Srovnáme-li všechno, co v jednotlivých kapitolách shora jsme
uvedli, jest patrno, že u všech Slovanů kvetl v pradávných dobách
jeden a týž právni ústav rodinný. Nazýváme jej rodinný nedil neb zá
druha. Všechny staré právní památky u všech Slovanů podávají četné
doklady o totožnosti této právní instituce. Rozdíl jest jen ten, že u Poláků
a Čechů nastala vlivem západním dříve individualisace . . .<
Jak patrno, nalézáme místo důkazu zase jen tvrzení, jehož důkazu
jsme postrádali. Autor nyní beze všeho klade rodinný nedíl a zádruhu,
z nichž učinil si jednu instituci, do praveku* slovanského a odvolává se
na důkazy, jichž nepodal ... A teprv potom následuje pokus důkazu
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o starobylosti »zádruhy«, ale pokus čerpaný nikoliv z právních pramenů
vykládaných v knize, nýbrž z jmen osad a některých názvů jiných,
z filologie (Kadlec má značný talent užívati jazyka jako pramene histo
rického — roztroušené jeho poznámky sem náležející jsou velmi poučné).
Patronymika na ~ice* praví, ukazují k existenci širších svazků zádružných
(osady na -ov, -in jsou asi svědectvím užších rodin), terminy pro osadu
a dvůr (selo, sedlák, dědina) ukazují to také, Kadlec dokonce chce
stopu postihnouti i v obvyklém oslovení na vsi: strejčku, teto!
Co říci tomu? Kadlec tu opustil půdu, z níž vzrostla jeho kniha,
půdu právní historie a šel hledat důkazy staroslovanské zádruhy v disci
plinách jiných. I tu však učinil mnohem méně než učiniti mohl; zde
starší literatura namítla tolik myšlének, ukázala na tolik cest, že by
autor »zádruhou« minulosti speciálně se obírající měl mnoho vděčné
a Qsem přesvědčen) k cíli vedoucí práce. Kadlec spokojil se výkladem
o nutnosti zádruhy ze stanoviska hospodářsky-společenského (ale ne
položil dostatečný důraz na věc hlavni* jak to byl naznačil již Lippert:
Hauscommunion byla všude, musila býti tedy i u Slovanů) a důvody
z filologie. Patronymika na -ice dokazují tu ovšem někdejší existenci
»širších svazků příbuzenských«, rodu skupeného na jednom dvoře nebo
v jedné vsi, ale o zřízení takového rodu nepraví nám ničeho. Snad to
bylo zřízení podobné dnešní zádruze jihoslovanské, snad však nikoliv —
odpověď musí býti hledána jinde, jednak z analogie s národy jinými,
jednak ze studia hospodářských a specielně agrárních poměrů starých
Slovanů v té době, o niž jde, a ze zpráv historických (není jich, jak
již z Hubeho patrno, nedostatek). Toho však Kadlec neučinil. Třeba
toho tím více litovati, že Kadlec nemá »zádruhu« za nějakou zvláštnost
staroslovanskou, že ví a výslovně praví, že »zřízení zádružné« bylo známo
i jiným národům. Ze srovnání by byl docílil- Kadlec dosti materiálu
k odpovědi a zejména ze srovnání s právními poměry německého pra
věku — tu by byl, jak uvidíme, nalezl i cestu, jak z rodinného nedílu
dostati se zpět k »zádruze«, nebo aspoň byl by pro své vývody toho
se dotýkající získal půdu mnohem bezpečnější.
Kadlec končí svou práci stručnou úvahou o právni povaze zádruhy.
Polemisuje tu se Spevcem, jenž definoval zádruhu právnicky jako vlastnictví
společné, nikoliv jako právní osobu zvláštní. Kadlec nechce zádruhu jako
spoluvlastnictví pro starou dobu připustiti vůbec — opakuje, že »v pů
vodních dobách (dokud zádruha trvala ve své původní ryzosti), nebylo
lze děliti zádruhu ani ideálně.« Je-li tomu tak, tim hůře pro Kadlcovy
pokusy stotožňovali zádruhu s rodinným nedilem, jenž — lucus a non
lucendo — dělil se znovu a znovu. Zde mluví také Kadlec o histo
rickém vývoji zádruhy, o němž mluvil tu a tam i dříve, ale jehož nikde
opravdu sledovati se nepokusil.
Kadlcova kniha měla štěstí — vzbudila rozsáhlou polemiku. Proti
ní psal
Peisker* jenž byl již r. 1897 (v Zeitschrift f. Social- und
Wirtschaftsgeschichte) vyslovil pochybnost o existenci staroslovanské

K sporu o zádruhu staroslovanskou.

261

»zádruhy«, své * Slovo o zádruze pro ni prof. O. Balzer *
0 zadrudze
slowianskiej v Kwartalniku Historycznem 1899 (srv. výtahy v ČČH. str. V.,
192 sq. 385 sq.1). Do podrobností této kontroversy, s níž jsme ostatné se
známili čtenáře Čes. Čas. Hist. v obšírných výtazích, *) nebudu se pouštěti,
a není toho ani třeba. Neboť jako to bývá často, spor uchýlil se od
původního základu svého, od otázek, o néž šlo, a zašel jinam. Peisker
neučinil to, oč jsem se pokusil v tomto referátu, ukázati totiž, že Kadlec
zůstal důkaz obou svých hlavních thesí dlužen: on proti Kadlcovi postavil
thesi novou: vznik zádruhy souvisí s berním zřízením, recipovaným
v Srbsku z Byzance; zádruha není tedy instituce staroslovanská. Prů
vodem k tomu byla řada vývodů, celkem toho obsahu, že agrární poméry
slovanského pravěku kommunistické zádruhy nepřipouštějí a pak pouhá
zmínka, pověděná bez opory důkazů, že rodinný nedíl šlechtický a zá
druha jsou původem i podstatou něco jiného. Peisker hájil svého stanoviska
ovšem na širokém základě svých theorií o slovanském pravěku. Jemu
odpověděl Balzer (jenž akceptuje cele hlavní tvrzení Kadlcova) a z boje
o zádruhu stal se především boj o agrární a společenské poměry
prvotních Slovanů. Kadlec sám odpověděl Peiskrovi článkem >K Slovu
o zádruze«.3) Zmíním se i o něm, maje ovšem na zřeteli především
otázku hlavní; podává zde Kadlec konečně důkazy pro své tvrzení
o staroslovanskosti zádruhy a o identitě zádruhy a nedílu rodinného?
Kadlcův druhý článek jako částečně i Peiskrův má zvláštní ráz:
není to kontroversa, v níž zbraně brány jsou přímo z pramenů právních
nebo historických vůbec, nýbrž kontroversa založená na moderních vý
kladech pramenů a domněnkách vykladačů: do boje proti sobě jsou
vysíláni právní badatelé posledních let, t. j. knihy jejich. Již Peisker
opíral se především o práci Novakovičovu »Selo« — Kadlec nyní
Peiskrovi dokazuje, že Novakoviče vykládá špatně, že mu dobře ne
rozuměl. V tom je patrně pravda: jak Kadlec dovozuje, nemůže býti
*) »Slovu o zádruze« následovala německá práce ^Die serbische Zadruga*
(v Zeitschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte, 7 (1900), str. 211—326;
také zvláštní otisk jako 3. číslo Peiskerových »Forschungen zur Social- und
Wirtschaftsgeschichte der Slawen«. V práci této hájí Peisker hlavní thesi
svou poněkud jiným způsobem než v starší studii české. O Novakovičově
»Selu« již netvrdí, že by dokazovalo vznik zádruhy z berního systému byzant
ského. Vývoj »zádruh« z byzantské capitatio dle bini ac terni viri sleduje se
zde s daleko větším apparátem vývodovým než v České práci, prvotní výklad,
že »velkou« zádruhu (zde ostatně stojí P i na jiném stanovisku, co se týče
rozlišování »silnější« a »slabší« zádruhy) třeba vysvětliti setrváním rodu
v jedné kuči, pokud žil děd nebo praděd, se zde vlastně opouští a navrhuje
se výklad jiný. Zajímavé jsou některé doklady z 18. století o existenci zádruhý. Velká část práce věnována je otázce zádruhy na Černé Hoře — Peisker
tu proti samému Bogišičovi rozhodně stojí na tom (opírá se o práci Rovinského o Černé Hoře), že v původní Černé Hoře po zádruze není stopy. —
*) y. Karásek v České revui, 1900, číslo červnové, stěžuje sí, že nikdo si
u nás sporu nevšiml. — ’) Národopisný sborník českoslovansky, VI., (1900),
seš. 1—2, str. 50-93. Také zvi. otisk.
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pochybnosti, že také Novakovič věří v stáří zádruhy a že finanční soustavé
státní připisuje jen vliv na množství a sílu její. (Najdeme však u Novakoviče místo, jež je psáno přímo proti methodé Kadlcově: Hlediska,
s kterých se dosud zkoumala zádruha ve starém Srbsku, vyžadují
vážných oprav. Zádruha stará nemůže se studovati s hlediska^ s kterého
se studuje zádruha dnešní. Slušelo by každým způsobem přihlížeti
k jinakým hospodářským, státním a společenským poměrům, v nichž
žila v staré době většina vesnického obyvatelstva). Kadlec praví, že
myšlénka chtít redukovat zádruhu na státní berní systém, je vůbec
absurdní (příkrost tohoto odsouzení je povážlivá, vzpomeneme-li, že se
dnes obecně podobným způsobem vykládá vznik ruského »miru«)
a že konečně soustava byzantská není dosud prozkoumána tak, aby se
na základě jejím mohly stavětí pevné vědecké konstrukce. S kritickou
rozvahou tohoto soudu možno souhlasiti z celého srdce — kdyby jen
Kadlec sám byl se více dal ovládati podobnou zdrželivostí! Co tu ještě
třeba studia a práce, patrno nejlépe z polemiky Kadlcovy proti Peiskrovi
v příčině poměrů v staré Rusi: Kadlec dokazuje Peiskrovi, že Lučický
(srv. Čes. Čas. Hist., V., sťr. 194) tvrdí něco jiného než co v něm
vyčetl Peisker, že tu Peisker zase zmátl dvě zcela rozdílné věci: zádruhu
a mir (»zádruhu« obecní, Dorfgenossenschaft). Tu jde o agrární poměry
ruské st. 16. —18. — Peisker tvrdil: to není zádruha, nýbrž ladový
způsob zemědělský, kde půda ještě není rozdělena. Kadlec je ochoten
i to připustiti, ale uzavírá: Ladový způsob zemědělský, hospodaření
v nepředěleném chatařů, nevylučuje přece zádružného zřízení. Budiž —
ale to zádružné zřízení tu třeba konstatovat, jeho karakteristické rysy
tu najít, a podaří-li se to, spokojiti se resultátem jen pro dobu, v níž
byl konstatován a nepřenášet jej hned do slovanského pravěku. To platí
i o tom, co Kadlec praví na str. 67: »Jsem přesvědčen, že zádružné
zřízení diktováno bylo u Slovanů jako u jiných národů agrárních na
počátku jich vývoje, samými poměry.« Věci jsem se již dotkl výše: chyba
je tu zase jen v tom, že Kadlec spokojuje se pouhým tvrzením, že o těchto
»poměrech« nepromluví více, než co pověděl na str. 130 své práce, že
pro srovnání a důkaz neuvede analogické poměry ze sousedství a že
z těch kvapně nastíněných poměrů chce dedukovat! hned zřízení »zá
družné«, určitý typ rodového bytu. To je forma poznaná dosud u Jihoslovanů 19. st., forma, jíž podobnou nalézáme u Rusů 18.—19. st. —
nemáme práva přenášet ji »v pevné vědecké doktríně« do slovanského
pravěku: tam můžeme jen tušiti »širší svazky příbuzenské«, jež však
attributy svými mohly se podstatně lišiti od zádruhy.
U Kadlce, než přichází k věci hlavní, je ještě něco drobnější po
lemiky proti Peiskrovi. Z toho by přesvědčovalo, co praví o existenci
zádruhy v dnešní Černé Hoře (Peisker jí tu popírá), pak o svědectví
Prokopiovu, nepřesvědčuje, co praví o zádruze v středověkém Chor
vatsku. Souhlasil bych tu.s Peiskrem, že tu jde o nedíl rodinný a nikoliv
o zádruhu. Neboť že tyto dvě instituce jsou rozdílné, to patrno čtenáři
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světleji právč z těch míst Kadlcovy odpovědi, kde identita jich se proti
Peiskrovi rozhodně hájí, kde zmínka Peiskrova nazývá se »holou frázím
Kadlec volil k obraně svého stanoviska tuto methodu: ukazuje na
řadu ustanovení právních, jež jsou společné instituci rodinného nedílu
českého a polského a — jihoslovanské »zádruhy« středověké (jeden
společník bez druhého nemůže činiti disposice se společným statkem,
jen příbuzní dílní mohou si navzájem svědčiti, dovoluje se soukromé
jmění, ženy mají podobné postavení, zásady dělení jsou stejné neb po
dobné), ale zádruhu, od níž vyšel, zádruhu 19. st., jediný bezpečný
podklad našich vědomostí o zádruze, nechal stranou / A tak srovnává
vlastně nedíl rodinný v Čechách — s rodinným nedílem z minulosti
srbsko-chorvatské! Pravili jsme již výše, že ta »zádruha«, již našel
Kadlec v právních pramenech juhoslovanských doby staré, je v povážlivé
protivě k zádruze naší a že aspoň na tom státi dlužno, že důkazy
Kadlcovy, že právní prameny staré zádruhu znají, nepřesvědčují zcela.
Jisto jest pak aspoň to, že tato »zádruha« minulosti může se podstatně
lišiti od zádruhy dnešní — a z této vzal si Kadlec s Jirečkem definici
o zádruze vůbec, ji měří zádružné zřízení vůbec a ď ni tedy měl srovnati
český rodinný nedíl. Neučinil toho ani on ani Peisker — učinil jsem
to výše sám a jsem přesvědčen, že to, co tam pověděno, dostačí, aby
se o totožnosti zádruhy a rodinného nedílu českého (a polského) práva
mohlo aspoň pochybovati.
Jde tu ještě o jednu věc: o původ šlechtického rodinného nedílu.
Peisker poznamenal, že jej způsobilo panovníkovo právo k odůmrti.
Kadlec chce ovšem, ne však důkazem právněhistorickým, nýbrž úvahami
čerpanými ze situace hospodářské nejstarších dob dovoditi (následuje
v tom ale výkladu H. Jirečkova z r. 1863), že šlechtický nedíl je
zbytkem starého obyčeje žiti v rodinných svazcích širších, že jej vy
vinuvší se právo odůmrtné jen znova utužilo a to tak pevné, že nedíl
přečkal právo odůmrtné. U Kadlce postrádáme zmínky o tom, jak
staré je právo knížecí na odúmrť, což přece k posouzení věci je důležito; zdá se, že klade počátky jeho někdy do 13. st., nedbaje pře
svědčujícího vývodu Kalouskova,1) že je prastaré. O otázce samé je
těžko rozhodnout!; souhlasím-li ď Kadlcem, děje se na základě poznání,
že v právu staroněmeckém lze dobře postihnouti vývoj rodinného nedilu
ze starého spolku rodinného, z původní ^zádruhy*. Neboť že u Němců
byly právní poměry a instituce zcela obdobné s těmi, jež byly a jsou
prohlášovány za význačně slovanské, že tam nalézáme * zádruhu* i ro
dinný nedíl, jak se částečně předpokládá, částečně na základě pramenů
popisuje u nás, o tom lze se poučiti prostě na př. ze známého Schrodrova
Lehrbuch der deutschen RechtsgeschichteBudu pouze citovati.
Str. 71. (Die germanische Urzeit\ das Privatrecht): Das Erbrecht
beschränkte sich, so lange es kein Sondereigenthum an Grund und Boden
’) Právo dědické a odůmrtné, str. 9 sq. — ’) Třetí vydání z r. J898.

264

Jos. Pekař:

gab, auf die fahrende Habe. Innerhalb der Hausgenossenschaft bestand
volle Gütergemeinschaft^ so dass der Tod eines Mitgliedes nur ein un
entziehbares Anwachsungsrecht žu Gunsten der übrigen, aber kein eigen
tliches Erbrecht begründete.
Str. 272 (Die fränkische Zeit. § 35. Das Privatrecht. 3. Sachen
recht): Das Privateigentum an Grund und Boden hatte . . . noch nicht
alle Spuren der früheren Feldgemeinschaft abgestreift . . . Privatrechtlich
erheblich bedeutsamer war das Beispruchsrecht (d. h. Einspruch) der
Erben, d. h. das Recht der Verwandten auf ihre Mitwirkung bei allen
Immobilienveräusserungen . . . Dagegen beruhte das Beispruchsrecht der
übrigen Stammesrechte (vyjímaje Sasy) auf der Gemeinderschaft der
Hausgenossen, denen, so lange sie noch nicht durch Abtheilung ge
schieden waren, als >Ganerben< (coheredes) ein Gesamtrecht an dem
Grundbesitze des Hauses zustand. Der Grundbesitz war nicht Privatgut
des einzelnen^ sondern Samtgut des Hauses.
Str. 324 (Die fränkische Zeit. § 35. Das Privatrecht. 6. Erbrecht):
»Das gesetzliche Erbrecht hat seinen Ausgang von der unter den
Hausgenossen bestehenden Vermögensgemeinschaft genommen, deren
Träger und alleiniger Vertreter nach aussen der Hausvater war . . .
Wer durch Heirat oder Emanzipation aus der väterlichen Hausgenossen
schaft geschieden war, galt gegenüber den in der Were Verbliebenen
als abgefunden.
Str. 326 (ibidem): Wenn die Söhne nach ihrer Verheiratung in
der Were des Vaters blieben, so erstreckte sich die Hausgenossenschaft
auch auf die von ihnen begründete Familie. Auch nach dem Tode des
Vaters wurde die Hausgemeinschaft unter den Brüdern^ selbst wenn
sie verheiratet waren, nicht selten fortgesetzt. Man erkennt unschwer in
diesen Ganerbenverhältnissen den Ausgangspunkt für die Ausbildung eines
die Grenzen der Familie überschreitenden Magenerbrechts etc.
Str. 329 (ibidem): Lebten die Brüder in ungeteilter Gemeinschaft,
so rückten, wenn einer von ihnen starb, dessen Kinder oder Enkel an
seine Stelle.
Str. 330 (ibidem): Die deutsche Erbfolgeordnung beruhte demnach
auf dem System der Parentelen- oder Linealgradualordnung.
Str. 432 (Das Mittelalter. § 42. Die Stände. 2. Dienstmannen,
Ritter): ... so bildete der Besitz einer adelichen Grundherrschaft die
unerlässliche Voraussetzung für die edelen Geschlechter, wenn auch nicht
für jedes einzelne Mitglied, da das Ganerbenrecht an den Stammgütern
der adelichen Häuser es mit sich brachte, dass das ungeteilte Stammgut
auch den persönlich nicht in Besitz und Genuss befindlichen Familien
gliedern zugerechnet wurde.
Str. 708 (Das Mittelalter. § 61. Das Privatrecht. 2. Sachenrecht):
Beispruchsrecht der Erben behauptete sich während des ganzen Mittel
alters in der alten Weise ... es beruhte bei den übrigen Stämmen
(mimo Sasy) auf der Ganerbschaft, d. h. dem Gesamteigentum am Fa-
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miliengute, und wurde demgemäss durch Erbteilung aufgehohen ... Bei
dem Herrenstande galt diese Auffassung allgemein
*
und auch der
Ritterstand war mehr und mehr bestrebt
*
seinen Stammgütern den
ganerbschaftlichen Charakter zu wahren.
Str. 733 (Das Mittelalter. § 61. Das Privatrecht 5. Erbrecht): Das
Erbrecht hatte den Zusammenhang mit der alten Hausgenossenschaft
im allgemeinen verloren. Die im Sachsenspiegel noch durchblickende
Unterscheidung des engeren Erbenkreises von dem weiteren der »Sippe«
oder des »Magen« wurde von den jüngeren Rechtsbüchern nicht mehr
verstanden . . . Str. 736 (ibidem): Gleich nahe Erben teilten in der Regel
nach dem Sprichwort: »Der ältere soll teilen, der jüngere kiesen« (kür
recht), doch kam auch Teilung durch das Los, zumal bei mehr als zwei
Miterben, vor . . . Abgeschichtete Kinder, soweit sie nicht völlig abge
funden waren, hatten das bei der Absonderung Empfangene einzuwerfen.
Str. 786 (Die Neuzeit. § 68. Die Stände und die Konfessionen):
Auf dem Gebiete des Grossgrundbesitzes wurde, im Anschlusse an die
Ganerbschaften des Mittelalters
*
die ungeteilte Vererbung durch das
Institut der Familienfideikomisse aufrecht erhalten . .
♦

♦

*

Zde máme tedy všechno: pragermánskou »zádruhu«, středověký
germánský nedíl rodinný u šlechty, a co víc: zde najdeme již vyložený
vývoj od původní »Hauscommunion« k nedílu a odtud až k modernímu
fideikommissu. Nechci ovšem tvrditi, že tu není mezi německým a českým
právem vůbec rozdílu nebo hledati, pokud je, pokud nikoliv; mně stačí
podobnost institucí, o něž jde, v hlavních liniích. Tu pak bude zřejmo
každému, že studium rodinného nedílu a původní »zádruhy« nemožno
omeziti na práva slovanská, ale že musí býti přihlíženo také a snad
především k právu německému. Kdyby to byl dr. Kadlec učinil, byl
by se nepochybně dostal snáze a jistěji k cíli, jehož dosíci chtěl: byl
by se snad přesvědčil, že »zádruhu« lze dovoditi přímo z vlastní jeho
nauky, z historie právní, z vývoje dědického práva (cestou, o niž se
pokoušeli již Hube a Vocel, na niž pak ukazovali Haněl a Čelakovský)
a byl by v analogii vývoje německého měl silnou oporu pro své stano
visko. Byl by snad zároveň uvaroval se omylu stotožňovati »zádruhu«
s rodinným nedílem šlechtickým stol. 13, —16., zaménovati dvě stadia
vývojová, spolu sice souvisící, ale attributy svými již cele odlišná.
Pravím: snad — je zajisté možno, že české a polské rodinné nedíly
byly prostě recipovány ze západu, že nevyvinuly se u nás samostatně,1)

*) Jmenuje-li se na př. rodinný retrakt v něm. právu: * Abschüttung**
v českém *ssuti* (dědin), nebudeme s Kadlcem (str. 77) tvrditi, Že lat.
»sipatio« je utvořeno z českého terminu a předpokládat! mlčky, že obě práva
vytvořila si tyto formy samostatně. — Vocel »Ganerbschabty« znal a bránil
proti nim samostatnosti českého nedílu (mylně) — Kadlcovi věc ušla.
č. č. H. VI.
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že tedy ani touto cestou bychom se nedostali k staročeské »zádruze«.
Odpovědět! na tuto otázku je úkolem právní historie.
Co víme tedy konečně o staroslovanské a specielně staročeské
»zádruze« ř Jistého dosud nic — své mínění o věci formuloval bych tak:
»Hauscommunion«, podobná dnešní jihoslovanské zádruze, byla nepochybně
obecnou u Slovanů severozápadních v prvních stoletích jejich historického
(a zároveň zemědělského) života, ale nemáme práce, jež by dostatečně exi
stenci její dokázala, ač by práce ta snad sepsána býti mohla. Ale předpoklá
dat! ji v pravěku slovanském, dokud jednotlivé větve slovanské se nevy
vinuly a nerozešly po východní Evropě, nemáme práva a nesmíme také
předpokládat! stejné poměry právní a společenské u Slovanů vůbec, již
2—3 století po jejich rozdělení po jižní a střední Evropě. Každá veliká
skupina (Slované severozápadní na jedné, Slované jižní na druhé straně)
dostala se tu záhy v oblasti rozličných kultur a rozličných vlivů, jež
musily záhy a vydatně působiti v její vývoj a utvářiti ji rozličně. Toto
stanovisko, jež by bylo lze zdůvodnit! bez nesnází, nepřipouští jeneralisování dosud pro vnitřní historii starých Slovanů užívaného, nepřipouští
také, applikováno z prostoru na čas, závěry ze stadií staletí pozdějších
na stavy primární. Jinými slovy: u Slovanů severozápadních mohlo dojiti
k »zádruze« o staletí dříve než u Jihoslovanů, u Rusů mohly poměry
vyvíjeti se také zcela jinak.. Nad to nelze, a to také a priori, pokládati
instituci takovou jako je zádruha za formu vzdorující vší změně, ne
podléhající tendenci rozvoje a zániku. Předpokládá-li kdo prosté, že zá
druha jihoslovanská je stará přes tisíciletí^ je to soud, uvážíme-li možnost
vlastně nemožnost jeho poněkud, neslýchaný a vysvětlitelný jen tím, že
úvahy o minulosti zádruhy stojí dosud mimoděk pod dojmem výkladů
a situací, jež způsobil Rukopis Zelenohorský. Tento most, jenž překlenul
propasti časové mezi 19. a 10. stoletím, stojí neviditelný dosud a dosud
slouží myšlénkové kommunikaci ... V této věci třeba dáti Peiskrovi
za pravdu zcela rozhodně. Možno s ním souhlasit! tedy i v tom, že
zádruha jihoslovanská vznikla teprve později, ale vznikla-li tak, jak vy
kládá, to (zdá se mi) není ještě prokázáno dostatečně — základ, na
němž Peisker staví, je příliš vratký. Vnitrní poměry balkánské za středo
věku i za panství tureckého jsou známy dosud velmi málo; důkaz z nich
vedený není s to, aby vzbudil důvěru, tím spíše, že Peisker sám —
jehož bohatá a ovšem úrodná fantasie a jehož jaksi nervósní způsob
práce mají nepříznivý vliv na jeho studium, svědčící zajisté o velkých
vědomostech a bystrém úsudku — mění svá stanoviska a své důkazy
příliš rychle. !) Ze všeho je patrno, že pokrok studií a vědomostí dosa
vadních ze srovnávací právní historie slovanské nedospěl ještě k uspoko
jivému řešeni problémů tak širokých, jako je problém zádruhy a její
historie. Na odpověď musíme ještě čekati — dříve bude nutno probrati
*) Srv. nyní Rachfahlovu kritiku Peiskrových theorií o slovanském pra
věku v Jahrbücher für Nationalökonomie u. Statistik, 1900, str. 202 sq.
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otázku studiemi speciálními, po zemích a dobách a to pouze na základě
jednotlivých skupin pramenů. Také v historii právní musí platiti přece,
že materiálem jejím jsou fakta zjištěná z pramenů, nikoliv pak domněnky.
Nebylo mým cílem, jak patrno, psáti studii o »zádruze«, nýbrž
probrati poslední speciální práci, zádruze věnovanou, ze stanoviska methodického a oceniti a přehlédnout! ze stanoviska toho i předchozí literaturu,
zejména českou. Nechtěl jsem, než ukázati, co vykonáno bylo, a co by
vykonáno býti mohlo nebo mělo, aby známost staroslovanské organisace
společenské nemusila býti čerpána stále ještě z — rukopisu Zelenohoského.
Rukopis Zelenohorský! Peisker křivdil Kadlcovi, když naznačoval,
jakoby stanovisko Kadlcovo bylo diktováno vírou v staroslovanský kommunismus rodový Rukopisu Zelenohorského. Kadlec se tomu také brání
v své odpovědi, ale dodává, že věty ZR., věnované této věci, jsou »tak
klassické, že každý, kdo by řešil otázku pravosti či nepravosti řečeného
rukopisu jen na základě uvedených vět, musil by býti přesvědčen o pra
vosti RZého< ... V RZ. »líčí se klassickým^ zcela věrným způsobem
zádružné zřízeni u Slovanů*. Tak dr. Kadlec. Má pravdu, ale jen
potud, že »klassické« líčení zádruhy slovanské týká se — Jihoslovanů
ip. st.! Tu je jediné svědectví pro podstatný rys zádruhy (srv. definici),
že »umřeli hlava čeledína« voli si děti starostu, vladyku — v celé
právní literatuře staré dokladu pro tento fakt Kadlec nenašel! A vzta
huje dr. Kadlec svou chválu »klassického« vystižení zádružného zřízení
také na ony »snemy slavný« RZ? Vztahuje ji také na »lechy« a ten
naivní názor: »mužie pašů, ženy rúby strojá«? Ale dosti.
Končím-li tuto stať, jež obrací se v posledních svých partiích zcela
rozhodně proti hlavním resultátům Kadlcovy práce a proti její methodě,
projevem potěšení z práce samé a jejích zásluh, není to projev obsa
hující několik prázdných zdvořilých slov na rozchodnou. Nechci ukazovat!
na nepřímou zásluhu její o vzbuzení zajímavé kontroversy — zas jednou
větší kontroversy z dějin všeslovanských — ani na to, že velká cena
její tkví v tom, že podala nám poprvé v té úplnosti obraz zádruhy
a velké rodiny ruské a obraz nedílu staročeského a staropolského. Ale
je to po dlouhé době opět práce velkých cílů z dějin všeslovanských,
zas jednou práce česká na poli slovanské vědy, jež u nás tak dlouho
ladem leželo. Že narazily její resultáty na odpor nebo že jeví se nedržitelnými, nepřekvapuje odborníka u knihy tohoto druhu a z tohoto
oboru: zde těžko shledati potřebnou literaturu i prameny, zde není
ustálených tradic a method práce a vládne většinou kozácká svoboda;
zde všude krátce dosud chybí základy a proto stavby směle budované
neobstojí na dlouho. Zde však i omyly dostáváme se ku předu — a že
práce Kadlcova má o skutečný pokrok bádání staroslovanských velkou
zásluhu přímou i nepřímou, o tom nemůže býti žádné pochybnosti.
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Tretí sjezd historiků polských v Krakově.
Referuje J. Bidlo,

První popud k pořádání sjezdů historiků polských dal před 20
léty Jos. Szujski. Není to sice jeho originální myšlénka, ale zásluha
o zdar sjezdu prvního (r. 1880) a tím i zásluha o povzbuzení, sjezdy
takové opakovati náleží na prvním místé jemu. Zájem a účastenství na
sjezdech těchto roste řadou téměř geometrickou, jak svědčí právě minulý
sjezd třetí. Letošní sjezd počtem účastníků převyšoval více než dva
kráte sjezd druhý (r. 1890). Že nebyli to jen zvědavci, které tentokráte do
Krakova přivábily stkvělé slavnosti universitní, to jasně dokazuje objemný
svazek referátů již před sjezdem tiskem vydaných s tím úmyslem, aby
vědecká diskusse, jež jest jedním z hlavních účelů podobných sjezdů,
na jakémsi pevném základu tím směleji a bezpečněji mohla se roz
vinout!.
Jest to zcela přirozeno, že zájem o vědecké sjezdy stoupá, neboť
mají do sebe mnoho praktického. Nehledě k vědecké diskussi, jež ve
formálních schůzích vede se řádem parlamentárním a směřuje k vytří
bení názorů nebo i k dorozumění, nejcennější jsou známosti osobní, styk
osobností, které třebas již dávno ze svých prací se znají, vzájemná vý
měna myšlének a názorů za officielními schůzemi sjezdu, na př. v přá
telském dýchánku, vzájemné závazky k vědecké pomoci z vlastních
fondů duševních a t d. Kořisti toho druhu mívají cenu častokrát da
leko větší nežli to, co si z veřejných přednášek a jednání odnášíme.
Nechci však těchto podceňovat!.
Účastník letošního sjezdu měl příležitost seznati rázem všecky ži
jící generace historiků polských v nejlepších svých představitelích. Bylo
to shromáždění imposantní, když nalézali jsme se při zahájení sjezdu
v přítmí gothícky vypravené a jakousi středověkou atmosférou naplněné
auly universitní, kde staré znaky universitní živě připomínají polskou slavnou
minulost. Byl to první dojem, nejmohutnější. Generaci nejstarší repraesentoval starý, vážný a dosud svěží Alexander Jablonowski z Varšavy,
bar. Gustav Manteuffel z Rigy a šedivý osmdesátiletý Ant. Malecki ze
Lvova. Z mladších již, ale velmi zasloužilých pracovníků přišel bibliothekář hr. Zamoyského ve Varšavě, prof. Tad. Korzon, dále prof. Karlowicz, Rawita-Gawroňski. Jako »gospodarzy« jaksi vystupují professoři
university Krakovské, rektor hr. Tarnowski, Zakrzewski, Smolka, Morawski, Tretiak. K nim věkem druží se bývalý jejich kollega, místo
předseda zemské školní rady Haličské, Michal Bobrzyňski, předseda
sjezdu. Jakožto vlastní pořadatelé sjezdu fungují professoři university
Lvovské — druhá to již generace — lidé mladí» plní energie a práce,
kteří jako kolem vůdce svého kupí se kolem záhy, tuším, sešedivělého
T. Wojciechowského, předsedy komitétu přípravného, na němž největší
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tíha sjezdu spočívala. Břímě toto z veliké části ulehčují mu dva mladí
jednatelé neboli sekretáři, prof. L. Finkel ze Lvova a prof. W. Czermak
z Krakova. K nim druží se prof. B. Dembiňski a prof. Fijalek ze Lvova,
kustos univ. bibl. Lvovské, Fr. Pappée, Jos Korzeniowski, aman. bibl. Kra
kovské Felix Koneczny, spolupracovník našeho časopisu, doc. Zawiliňski, L. Lepszy, prof. Czerkawski, prof. Kalina, prof. Stan. K^trzyňski,
prof. A. Halban z Černovic, Ant. Karbowiak. Jiný vynikající professor
Lvovský náš je přítel O. Balzer, jehož mladá, sympatická tvář ni
kterak nesvědčí ještě o přestálých již starostech rektorských. Jsou tu
příchozí vědci polští z dalekého východu a západu — prof. Stan.
Ptaszycki z Petrohradu, prof. J. Kallenbach ze švýcarského Freiburku,
Kutrzeba z Paříže. Nejmladší generaci historickou zastupuje řada na
dějných mladých doktorů nebo též docentů: Askenazy, Winiarz, Rolny,
Krček, Gubrynowicz, Barwiňski ze Lvova, Kopera, Makarewicz, Estreicher,
Potkaňski, Sobieski z Krakova, Kochanowski z Varšavy a t. d. Kromě
historiků polských i někteří historikové slovanští i neslovanští sjezd
navštívili. Čechové tentokráte četněji, nežli kdy jindy se dostavili: prof.
Goll, jeden z čestných předsedů sjezdu, prof. Polívka, redaktor A. Černý
a referent. Dále dostavili se především Vídeňští: Dr. Můrko, pak Petro
hradský magistrand N. V. Jastrebov, který právě ve Vídni studuje, dále
vydavatel časopisu »Slavjanskij Věk«, Dr. Vergun. Konečně prof. Antoniewicz BoToz — národností Armén — ze Lvova.
Rozeznávat! dlužno dvě stránky sjezdu, jeho zevnější průběh, formalie, osoby, řeči, sekce, schůze a jeho vnitřní obsah, směr jednání,
jeho hloubku, praktické výsledky. V obojím ohledu mohou pořadatelé
jeho s uspokojením pohližeti na to, co vykonali.
K sjezdu konány byly přípravy již od října minulého roku. Vše
spočívalo v rukou výboru historického spolku Ivovského (jehož péčí vy
chází též »Kwartalnik historyczny«), který za tím účelem sesílen byl
řadou osob mimo vlastní výbor stojících. V čele stáli prof. Wojcie
chowski, Finkel a Czermak. Za místo sjezdu hodil se letos velmi dobře
Krakov, kde mělo se odbývati pětistoleté jubileum staroslavné univer
sity tamější. Historický sjezd letošní byl předehrou internacionálního
sjezdu učeného světa, jenž se k slavnostem universitním dostavil. Dne
4. června (v pondělí svatodušní) přítomni byli účastníci siezdu v kostele
sv. Anny, kdež o několik dní později stkvělé přijímání deputací univer
sitních se odbývalo, mši, kterou sloužil prelát Chotkowski, spisovatel
v oboru církevních dějin polských, načež 3. sjezd historický zahájen byl
po 10. hodině ranní předsedou přípravného výboru, prof. Wojciechowským,
který v pěkně řeči své děkoval především rektorovi a akademickému
senátu za to, že dovolil, aby sjezd mohl se v budově universitní odbý
vati a vytkl, že jest to vlastně jakási vigilie velikého svátku universit
ního. Na to vítal přibylé hosty, především příbuzenstvím Polákům nejbližší, totiž nás Čechy, vzpomínaje přítomnosti hostí českých na předešlých
sjezdech, zejména přítomnosti Tomkovy na sjezdě I. před 20 léty. Za
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tím účelem pak, aby nynější sjezd uvedl jaksi ve spojení se sjezdy před
cházejícími, podal všeobecný nástin přítomného stavu historického studia
polského.
Co se tohoto předmětu dotýče, nechci na tomto místě uvádéti
obsah řeči jeho, ježto shoduje se v podstatě s tím, jaké pozorování
během sjezdu a po sjezdu nčinili jiní, na př. prof. Bobrzyňski v závě
reční řeči své, a budu míti příležitost níže názory tyto spolu s vlastním
pozorováním tlumočiti.
Na to následovaly volby předsednictva jak celého sjezdu, tak jedno
tlivých sekcí. Za skutečného předsedu sjezdu zvolen byl M. Bobrzyňski,
• mezi předsedy čestné na prvním místě prof. Goll, který za volbu
poděkoval jazykem polským. Vedle něho zasedali v čestném předsed
nictvu Ant Malecki, T. Korzon, L. Szadecki, Isidor Šaraněvič a hr. St.
Tarnowski.
Takto ustavený sjezd uvítal rektor hr. Stan. Tarnowski, jakožto
»gospodarz domu«, jenž chválil, že historikové též právě k oslavě té
university se sjeli, která historii polské dala Dlugosze a ve svých po
sluchárnách hostila Szujského. Ti dva nechť jsou strážnými duchy ny
nějšího sjezdu i další snahy vědecké.
Na to čteny pozdravné dopisy a telegramy, které sjezdu došly.
Mezi nimi delší, srdečný list prof. Kalouska z Prahy, který přeje všeho
zdaru a zároveň lituje, že osobně nemůže se zúčastnit, pak telegramm
prof. Niederle a České akademie.
Předseda M. Bobrzyňski věnoval pak pohrobní zmínku j* Wl. Wislockému, který právě ráno před zahájením sjezdu zemřel.
Následovala pak překrásná přednáška prof. O. Balzera »Glówne
kierunki w rozwoju nauki porównawczej historyi praw slowiaňskich i jej
istotne zadania«, která všecky přítomné účastníky upoutala jak lahodnou
formou mluvy přednášejícího, tak i srozumitelností, jasností a přesností
výrazů, obsahu, směru a cíle jeho. Byl to pravý »paradní kousek« ce
lého sjezdu, z něhož samého bylo lze mnoho kořistiti. Přednáška Balzerova zasluhuje toho plnou měrou, aby jí obzvláštní pozornost byla
věnována.
Přednášející upozornil na počátku své řeči, že i dějiny práva slo
vanského mají letos své jubilaeum — před sto léty (1800) vyšel první
díl spisu Czackého o právech polských a litevských a o prvním sta
tutu pro Litvu. Bylo to první dílo nejen o dějinách práva polského,
nýbrž vůbec první spis z oboru dějin domácího práva v celém Slo
vanstvu. Spis Czackého dal první podnět k tomu, aby začata byla bá
dání i v jiných odvětvích národních práv slovanských. Czacki učinil
jakýsi náběh k studiu porovnávacímu, zejména tím, že počátky práva
polského odvozuje z práva normansko-skandinavského. Proti této theorii
vystoupil r. 1820 Rakowiecki, jemuž Balzer větší význam literární při
suzuje, nežli dosud se dělo. Rakowiecki ve své předmluvě k novému
vydání »Pravdy ruské« připisuje této slovanský ráz, tedy původnost.
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Sestavením pak prvotního zřízení práv ruských, pak i práv ostatních
národu slovanských (Čechů, Poláků, Pomořanů, ba i Korutanů) Rakowiecki zahájil vědu srovnávacích dějin práv slovanských. Ve šlépějích
Rakowieckého pokračoval pak proslulý Maciejowski, který hleděl v jedno
tlivostech a podrobnostech provésti všeobecné myšlénky a nárysy svého
předchůdce. Byl to však úkol ohromný, na který jeden člověk nestačil.
Maciejowskému bylo prodírati se neprostupným pralesem pramenů téměř
beze všech pomůcek. Mimo to jeho srovnávací methoda nehodila se
k jeho předsevzetí. Tak dílo Maciejowského místo aby povzbuzovalo
k dalšímu podrobnému bádání v oboru srovnávací historie práv slovan
ských, spíše od toho odstrašovalo.
Odtud tedy cesta, kterou šel Maciejowski, byla opuštěna úplně.
Místo toho historicko-právní studium slovanské rozdělilo se na studia
dějin právních jednotlivých národních skupin. Tato studia jednotlivých
práv národních vydala nejednou díla prvního řádu a rozřešila celou
řadu záhad, avšak vznikla tím veliká jednostrannost, která badatele od
vrátila téměř úplně od studia srovnávacího^ tak že spisy podobné jsou
velikou vzácností. Nejvíce má jich literatura ruská (přednášející vytýká
jména spisovatelů) a česká. Velmi slabá jest literatura jihoslovanská
a téměř nic nemá v této příčině literatura polská.
Není to věc příznivá, neboť nedostatek bádání srovnávacího zane
chává veliké mezery v dějinách práce jednotlivých národů slovanských;
studium srovnávací jest nezbytná podmínka k vylíčení dobré historie
právní národů jednotlivých. Balzer ukázal řadou příkladů, jaké škodlivé
následky odtud vyplývají.
Dále táže se přednášející po příčinách, proč studium srovnávací
tak slabě se rozvíjí, vytýká je a vykazuje cestu, kterou dlužno jiti v bu
doucnosti. Není tu především jasně vytknutého cíle, užívá se nedosta
tečné methody a konečně sami badatelé naplněni jsou nedůvěrou. Pra
meny, ze kterých čerpati lze pro dějiny práva slovanského, jsou velmi
pozdní, to jest z doby, když Slovanstvo již na národy bylo rozděleno.
Proto název »právo slovanské« jest pouhý souhrnný název, jemuž ve
skutečnosti žádné určité právo neodpovídá, ježto existují pouze práva
jednotlivých slovanských národů. Tudíž dějiny práva slovanského rovněž
nemohou existovati, nýbrž pouze dějiny práv jednotlivých národů. Jest
možná pouze srovnávací historie práv slovanských^ jestliže je sestavíme
vedle sebe. Vycházejíce však z hypothesy, že existovalo kdysi jedno
společné právo slovanské, jako existoval v pravěku pouze jeden národ
a jazyk slovanský, můžeme dle Balzera dobrati se cestou srovnávací
aspoň trosek práva tohoto, a proto bylo by lze pak mluviti o historii
práva slovanského. To však jest ideál — proto vždycky udrží se ve
svém významu shora zmíněná srovnávací historie práv slovanských.
Největší vada dosavadní methody jest ta, že jest popisná a nikoli,
jak by bylo potřebí, analytická. Odtud polovičatost výsledků bádání.
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V budoucnosti potřebí tedy soustředit! síly své k dějinám práva
slovanského, které jsou jen částkou z dějin práva národů asijských a
lidstva celého. Nevykonají-li Slované práci tuto, ujmou se jí nutně ná
rodové jiní. Přednášející končí slovy: »Bylo by zlé, škodlivé, kdyby
práci tuto vykonati měli cizinci — za nás — bez nás<.
Přednáškou Balzerovou vyčerpán byl programm schůze zahajovací.
Účastníci sezení všeobecného rozešli se, aby odpoledne téhož dne
(o 4. hod.) sešli se již v jednotlivých sekcích, kdež mělo se jednati
o řadě referátů, jichž exemplář každý měl již v rukou. Celý sjezd
rozdělen byl na čtyři sekce: L Dějiny politické a právní — předsedy,
kteří se v jednání střídali, zvoleni Jablonowski, Goll, Manteuffel a Za
krzewski; zapisovateli čili sekretáři St. Estreicher, A. Chmiel, AI. Winiarz,
J. Kochanowski a A. Manowski. II. Dějiny literatury — předsedy
Chmielowski (nepřítomen) a Kallenbach; sekretáři Gubrynowicz a Czolowski. III Archaeologie a dějiny umění — předsedy Jelski, Przybyslawski, a ks. Bilczewski; sekretáři Kopera a Pagaczewski. IV. Ethno
grafie — předsedy Polívka,, Karlowicz a Parczewski; sekretáři Krček
a Mlynek.
O jednání jednotlivých sekcí zmíním se více níže, zde podotýkám
jen, že bylo velmi Živé a budilo všeobecný zájem, tak že účastníci
dosti neradi se rozcházeli, když předseda (týká se to hlavně sekce 1.)
vzhledem k pokročilému času po 7. hod. več. prohlásil schůzi za skon
čenu. Tak bylo i dne následujícího (v úterý 6. čna.), kterého zasedaly
sekce ráno od 9—12 h. a odpoledne od y24 do 7 h.
Doba večerní obou dní (po 8 hod.) věnována byla společenským
a přátelským stykům — v pondělí bylo >towarzyskie zebranie< v malých
sálech hotelu Saského, v úterý veliký banket s přípitky ve velkém sále
téhož hotelu.
Rámce tohoto časopisu vědeckého nedovolují, abych se šířil o těchto
věcech. Tolik jest jisto, že osobní přátelský styk vzájemný při této pří
ležitosti byl vítaným doplňkem poznání jednotlivců při jednání a diskussi
ve veřejných schůzích sjezdových. Z přípitků při banketě pronesených
dôtknouti se dlužno aspoň tří — Bobrzyóského (na počest panovníka),
Kaz Morawského, obráceného k cizím hostem zejména českým, v němž
stala se zmínka o starých duševních stycích českopolských, především uni
versitních, a konečně přípitku Gollova. Nebyl to přípitek svým obsahem
officielní, pozbyl rázu toho celou řadou zejména pro nás mladší zají
mavých reminiscencí osobních, kterým se zájmem i starší naslouchali
(byli mezi nimi i ti, jichž se to přímo týkalo) a přáním od Golla pro
neseným horlivě potakovali Byl to přípitek politický — tím, že vzpo
mínal především též politických styků českopolských v posledním dva
cetiletí, politický též proto, že se obracel proti politice, to jest proti
tomu směru, který všecky zájmy a styky podřizovat! chce okamžité
situaci politické. Goll, jakožto člen Akademie Krakovské jest před
stavitelem styků vědeckých i mimo politiku dne — a těmto stykům
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vědeckým, jejich stálosti a rozvoji, jejich představitelce Akademii Kra
kovské platila pointa jeho toastu.
Ještě ve středu (6. června), ač to již nebylo na programu, některé
sekce (zejména I.) odbývaly jednání o referátech, které pro širokou
diskussi dnů předešlých nemohly býti vyřízeny. Na to o 12. hod. pol.
sešel se opětné celý sjezd (a mimo to i mnoho hostí, zejména dam)
v zasedací síni městské rady Krakovské, kdež prof. Bobrzyňski měl
pěknou závěreční řeč, v níž věnoval zmínku zemřelým vynikajícím účast
níkům a pořadatelům sjezdu prvého a druhého, zejména Szujskému
a Kalinkovi a při té příležitosti učinil zajímavé srovnání mezi sjezdem
nynějším a sjezdy předešlými, i konstatoval ohromný pokrok, jaký ve
vědě historie polské za posledních 20 let byl učiněn, a učinil stručné, ale
pěkné resumé potřeb a požadavků vědeckých pro další budoucnost.
Poukázal na význam sjezdů podobných. Nepodceňuje jich, vyslovil se
zcela správné, že všeliká usnesení mají cenu pouze akademickou, ježto
sjezd podobný postrádá vší exekutivy, a tudíž záležeti bude jedině na
vůli a přičinění jednotlivců, pokud budou chtíti potřebám na sjezdě
uznaným učiniti zadost. Poněvadž pro dějiny středověké veliká část
úkolu jest již vykonána, pokud se týče shledání a vydávání pramenů,
začíná se větší pozornost vénovati dějinám novověkým. Avšak množství
pramenů hrozí zadusiti historika. Všeho vydávati nelze. Nejdůležitější
jsou památky literární a zákonodárství — ty dlužno vydati co nejdříve.
Ostatek nutno spokojiti se opisováním pramenů a ukládáním opisů na
příhodném místě, nejlépe v Krakovské Akademii. Tato nebo jiná vědecká
korporace měla by se ujmouti sestavení a spořádání pramenů novo
věké historie.
Na to sekretář Finkel ohlásil usnesení a resultáty zjezdu a podal
návrh, aby sjezdy historiků polských odbývány byly častěji, tak aby nej
blíže příští sešel se opětně již za 5 let, což přijato všeobecným sou
hlasem a dáno ku provedení historickému spolku Lvovskému, jehož před
seda, prof. Wojciechowski během této poslední schůze stal se předmětem
velikých a velmi srdečných ovací. —
První sjezd historiků polských v Krakově na 400letou památku
úmrtí historika Jana Dlugosze odbývaný (r. 1880) byl jakýmsi slavnostním
zahájením moderní práce historické v národě polském. Bylo to nedlouho
po vyjití příruček Bobrzyňského a Szujského, které při všech svých
přednostech ukázaly, jak veliký jest dosud nedostatek materiálu histo
rického. Tudíž obíral se sjezd první především otázkami shledávání,
shromažďování a kritického vydávání materiálů jak k dějinám politickým,
tak k dějinám osvěty, literatury a umění. Spořádal, organisoval vydá
vání pramenů a vytkl mu program pro nejbližší budoucnost. Léta osm
desátá jsou pak vyplněna téměř horečným hromaděním materiálu —
Akademie Krakovská na prvním místě o to se přičiňuje, jejím nákladem
každoročně v několika sériích najednou prameny se vydávají, a to způ
sobem úplně moderním, vzorným (na př. korrespondence Hosiova).
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Druhý sjezd historický, r. 1890 ve Lvové odbývaný, měl před
sebou již tolik materiálu, že vedle dalších otázek vydavatelských mohl
již obírati se též tou otázkou, jakým způsobem možno nashromážděný
materiál využitkovati a jak sestaviti, aby jednou celkový obraz dějin
polských možno bylo sestrojit!. Dále uvažováno, jakých pomůcek k tomu
se ještě nedostává, jak získati pracovníky pro obory dosud zanedbávané
tak, aby všecky stránky a podrobnosti rozvoje historického náležité
byly objasněny.
Jestliže již 2. sjezd obíral se otázkou celkového obrazu dějin pol
ských, tím větší potřeba projednání předmětu tohoto objevila se v době,
která uplynula mezi sjezdem prvým a druhým, tak že na třetím sjezdu
octla se otázka tato v popředí jednání a diskusse. Na základě nově
a nově vydávaných materiálů historických objevila se totiž během po
sledních 30 let dokonávajícího století veliká řada spracovaní monografi
ckých, jejichž výtahy a resultáty potřebí by bylo v nejbližší budoucnosti
sestaviti v jediný přehledný celek. Dále množství vydaného materiálu
nutí téměř k novému spracování celkového obrazu minulosti polské se
zřetelem k celé literatuře monografické. Ale nejenom to — při novém,
příštím, spracování dějin polských bylo by potřebí náležitý zřetel obrátiti
též k novověkým směrům evropské historiografie, k novým jejím methodám, zejména pak k upotřebení resultátů véd sociálních, oekonomických, filologických a národopisných. To vše majíc na zřeteli pořadatel
stvo 3. sjezdu historického pojalo úkol svůj velmi všestranně a snažilo
se pojmouti do sjezdu nejen historiky ve vlastním, obyčejném slova
smyslu, nýbrž i příslušníky věd, které s vlastní historií dosud jako vědy
pomocné souvisely a od jisté doby čím dále, tím větší respekt v ní si
si zjednávají. Vzájemným stykem odborníků odvětví sobě příbuzných
možno též docílit! většího vzájemného dorozumění. Odtud to, že zjezd 3.
na rozdíl od sjezdů předešlých na 4 sekce se rozdělil, že kromě vlastní
historie i jejím vědám pomocným příslušné místo vykázáno.

Těmto shora vytčeným potřebám odpovídal též program referátů,
které v jednotlivých sekcích byly čteny a projednány. V sekci I. byly
to především otázky nových method historických se týkající, jakož
i otázka sestavení celkového obrazu dějin polských. Prof. B. Dembiůski
(>Stan nauki historycznej pod wzglgdem metody«) podal přehled nověj
ších proudů v historiografii západní, při čemž hlavní pozornost věnována
tak zv. oekonomickému materialismu a theoriím směru Lamprechtova.
Nedosti pochopený výklad referentův způsobil velmi živou diskussi, ve
které se ukázalo, že mezi referentem a jeho opponenty není valného
rozdílu v mínění o Lamprechtovi, jehož vady byly svorně vytýkány.
Výklady Dra 7. Makarewicze (>Metoda sociologiczna w historyi prawa«)
vyznačující se velikou erudicí jeho, naléhaly na co možná nejširší, nejrozsáhlejší srovnávací studium práva, jež by bylo zároveň studiem a
methodou ethnologickou. Nové myšlénky a názory předložil v téže sekci
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prof, W. Czerkawski ve svém referátě o upotřebení statistiky v historii
{»Metoda statystyki historycznej polskiej«).
Prof, St, Krzyžanowski ve svém krátkém, ale velmi obsažném
referátu (»Wielka wlasnošé gruntowa i jéj wplyw na organizacy^
spoleczn^ i polityczn^ wieków érednich«) poukázal na to, jak z nových
směrů historiografických možno by bylo kořistiti pro některé záhady
historického vývoje polského, t především pro často ventilovanou
otázku původu šlechty polské. Krzyžanovski má za to, že nutno ji řešiti
především na základě ©ekonomickém, a to ve spojení s poměry oekonomickými celého západního křesťanstva ve středověku; momentům
genealogickým připisuje význam podřízený.
Otázka nejdůležitější, kterou I. sekce nejdéle (t. celý den 5. čna)
se obírala, bylo sestavení vhodného celistvého obrazu dějin polských,
jež by stálo úplně nad výši novověkého bádání a methody vědecké.
Podána byla a přednesena v tomto ohledu celá řada referátů, z nichž
samých jen lze poznati, jak se na věc dívají nejpovolanější pracovníci
a odchovanci již směrů nejnovějších. Jsou to referáty, pojednávající
jednak o budoucí příručce dějin polských jako o celku, jednak probíra
jící jednotlivé části její. Referáty obecné předložili prof, Czermak (»Jakim
powinien byč podr^cznik naukowy dziejów polskich, przeznaczony dla
szerszych kót czytelników«) a prof. Finkel (»Skladané dzieje Polski<).
Výklady obou se vzájemně doplňují.
Všeobecně pociťuje se nevyhnutelná potřeba nějaké příručky dějin
polských pro širší obecenstvo (Czermak). Musí to býti kniha populární
(nejlépe illustrovaná), ale nesmí nikterak sestoupiti se stupňů vědeckých —
tedy nutno především, aby to byly dějiny ne osob, válek a p., nýbrž
dějiny společnosti. Jest však otázka, zda-li dnes by se našel někdo, kdo
by svou prací všem, nebo aspoň pokud možná všem vědeckým a jiným
požadavkům náležité vyhověl, zvláště pak v době co možná nej kratší,
jak jest žádoucno. Jak v diskussi, tak i z referátu Finklova objevilo se
mínění, že nejen příručky populární, ani čistě vědecké příručky dějin
polských nelze se tak snadno nadíti. Přes to však lze stávající potřebě
brzy a dosti uspokojivě vyhověti sbírkou jednotlivých spracování buď
dle dob nebo dle jednotlivých stránek života společenského a kultur
ního — systém Onckenův nebo Meyer&v (»Das deutsche Volksthum<).
Většina účastníků zdála se kloniti na stranu prvního, otázka však dána
k dalšímu uvážení kommissi, skládající se ovšem z lidí, kteří již dříve
tím se obírali.
Že rozhodnutí dopadne nejspíše ve prospěch spracování dle jedno
tlivých dob, tomu nasvědčuje, tuším, již řada následujících 8 referátů,
v nichž autoři-specialisté ukázali, co k poznání a porozumění jedno
tlivých period dějinného vývoje až dosud bylo vykonáno ve vydávání
materiál, v jeho monografickém spracování, co ještě bylo by potřebí
spracovati, co vydati, kde bylo by lze ještě nějakých nálezů a obohacení
vědomostí se nadíti atd. Lze říci o všech referátech těchto, že byly vy
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pracovány svědomité, a že tomu, kdo do jisté míry již zasvěcen jest
do studia dějin polských, poskytly značného poučení Na mnoze projeveny
nové, originální názory, které daleko liší se od ustáleného obecného
mínění a slibují státi se dobrým podkladem nového kritického spracování dějin polských. Některé z referátů byly stručnější, než by si bylo
přáti, předpokládaly příliš mnoho. Naproti tomu oba referáty Askenazy-ha
(>Epoka saska [1696—1763]< a »Epoka porozbiorowa [1795—1830])«
probraly předmět svůj velmi důkladně a pro každého poučně — což
ovšem příčinu svou má v tom, že doby, kterými se referent obíral, jsou
dosud téměř panenským pralesem a tudíž bylo potřebí čtenářům a po
sluchačům vyložiti věc pokud možná elementárně. Zmíněné referáty mají
cenu universitních přednášek.
Kromě Askenazyho referoval Finkel o době pjastovské, Pappée
o věku 15., Korzeniowski o věku 16. (incl. do r. 1586), E. Barwiůski
o 1. části věku 17. (1587—1632),řF. Czermak o 2. části věku 17.
(1632—1696) a Dembinski o době krále Stanislava Augusta. Rázem
i obsahem svým k těmto referátům druží se i referát Winiarzův »Przegl^d literatury prawa polskiego w ostatniem dziesi^cioleciu«.
Jiného druhu, ale též velmi zajímavá a poučná byla přednáška
A. Jablonowského »Atlas historyczny ziem ruskich Korony w epoce
przelomu z wieku XVI. na XVII. < Referent tento předložil totiž sjezdu
a vystavil v místnostech Krakovské Akademie, svoji pěkně provedenou
a důkladnou mapu ruských zemí koruny Polské, kterou rád by vydal
ve způsobé atlantu. Přednáškou svojí pak hleděl posluchačům svým
vyložiti plán, způsob spracování a jednotlivé podrobnosti svého monu
mentálního díla.
Rozdělení práce a ráz referátů v sekci II. byl analogický se sekcí I.
Vytýkám zejména referáty prof. Tretiaka »Podzial historyi literatury
polskiej na okresy«, otázka to, která v době po prvním sjezdu histori
ckém pilně byla rozbírána v politické historii Polska, Brucknerovy »Polska
literatura šredniowieczna« a »Literatura polská XVII. wieku«, kteréž
mají veliký význam didaktický Téhož rázu jsou Chmielowského »Lite
ratura polská wieku ošwieconego«. Tretiakův »Žywiól ruski w literaturze
polskiej« pojednává o těch spisech, které jakýmkoli způsobem pojedná
vají o Rusi — tedy dotýká se otázky »ruských látek« v literatuře
polské — thematu to zajisté nesmírně zajímavého a poučného, neboť
náležejí sem i nejlepší spisy Sienkiewiczovy. Tretiak chce, tuším, dáti
jakýsi impuls k bystřejšímu rozvoji tohoto odvětví studia literárního.
Velikým rozhledem a podrobnou znalostí doby vyniká referát Kallen·
bachův »Kilka uwag o niezalatwionych kwestyach literatury polskiej
z pierwszej polowy XIX. wieku«, jímž autor pobízí k podrobnému bá
dání literatury emigrantské, jakožto podkladu k dějinám emigrace polské
r. 1831. K němu řadí se Hahn »Najwažniejsze dezyderaty w sprawie
’) Bohužel, referáty Korztniowskéko i Barwinského dosud nejsou tištěny.
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badaň nad literatury humanistyczny w Polsce«. Spíše článkem, rozpravou,
nežli referátem jest Nehringův »Rozkwit jazyka polskiego w wieku XVI.«,
jejž spisovatel sám nazývá »zapomenutou kapitolou z dějin literatury
polské 16. stol.« Obírá se otázkami, komu náleží zásluha zavedení
jazyka polského do literatury, kdo uvedl jej v hlavní obory veřejného
života místo latiny a kdo jej zdokonalil. Pro nás zajímavá jest tu zmínka
o významu češtiny ve společnosti polské v této době (ač to není právě
nic nového).
Co se týče referátů, čtených v sekci III. a IV., nemohl bych o nich
více uvésti, nežli názvy jejich, a tudíž odkazuji k publikaci sjezdové,
len tolik dlužno poznamenat!, že nelze v nich ještě znamenat! nějakého
systematického uspořádání, že probírají se jimi otázky ojedinělé. Platí
to zejména o sekci III. V sekci IV. přednášel též český účastník sjezdu,
prof. Polívka »O znaczeniu badaň powiastek ludowych«.
Sjezd měl též některé slabé stránky. V některých sekcích nedo
stavili se referenti osobně a tudíž diskusse valně tím utrpěla — v sekci II.
na př. autoři nejzajímavějších kusů, Briickner a Nehring. Sekce I. trpěla
nadbytkem diskusse. O otázkách tak principielních, jako jest »lamprechtovská«, rozvinula se diskusse přirozeně velmi rozsáhlá — nelze však
říci, že bychom se v ní byli dověděli mnoho nového. Opakovány mnoho
krát již uváděné důvody pro i proti, diskusse trvala, prodlužovala se —
a resultát týž, jako před diskussí. Nechci říci, že by diskusse byla
zbytečná — měla však býti náležitě obmezena. Poněvadž otázky princi
pielní postaveny byly v popředí, nezbývalo mnoho času na probírání
otázek praktických, ve kterých přece shoda jest možnější, a kde —
poněvadž, jak se ukázalo, jsou potřebou dne a jsou čistě domácí —
potřebí jest důkladného rozboru. Ještě hůře, že velmi mnoho času
pohltila diskusse o předmětu, který vlastně ani na sjezd nepatřil (»Historya
wspólczesna w programie wyksztalcenia politycznego«). Vůbec chyba
byla, že referátů bylo příliš mnoho na tak krátký čas. Měl býti proveden
výběr.
My cizinci divili jsme se velikému množství řečnických talentů
u Poláků!
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4. Kněz Jakub, stoupenec Matěje z Janova. Na synodě Praž
ského kněžstva 18. října 1389 donucen byl Matěj z Janova odvolati
slavně některé články svého učení, jež shledány byly bludnými. Týmž
osudem stiženi byli tehdy dva jiní kněží, Jakub a Ondřej. Text odvo
lání obou těchto mužů, jinak docela neznámých, zachoval se ve dvou
rukopisech *) a byl dosud jediným pramenem naší vědomosti o nich.
Z poznámky jednoho z oněch rukopisů dovídáme se jen, že bludné ty
články byly kázány u sv. Mikuláše na Starém městě Pražském jazykem
českým, a v obou rukopisech souhlasně se udává, že kněz Jakub zbaven
byl na deset let úřadu kazatelského.
Nové zprávy o jednom z obou oněch mužův, o knězi Jakubovi,
podává listina papeže Bonifáce IX. z 13. prosince 1390, jejíž opis našel
jsem v registrech téhož papeže, a to v 12. svazku t. zv. register Late
ránských na fol. 116b—118b. 2)
Listinou tou nařizuje se Pražskému arcibiskupu Janovi (z Jenštejna),
aby znova vyšetřil záležitost Jakuba Matějova z Kaplic, kněze Pražské
dioecese, jenž od rozsudku arcibiskupova byl se odvolal ke kurii. Z ob
sahu listiny je nade vši pochybnost patrno, že tento Jakub Matějův
z Kaplic a onen zmíněný kněz Jakub jest jedna osoba. Podrobné vylí
čení sporné záležitosti, jež listina podává, přejato jest patrně podle oby
čeje podobných listin papežských ze suppliky kněze Jakuba. Dovídáme
se tedy, jak kněz Jakub ve svém odvolání rozepři svou vylíčil.
Častěji prý, nikoli za příčinou světského zisku, nýbrž z horlivosti
o spásu duší, kázával lidu s dovolením některých farářů Pražské dioe
cese, jako jest zvykem v oněch krajích. V těchto veřejných kázáních
říkával prý vždy, že mezi všemi svátými matka Kristova křesťanům
nejvíce může svou přímluvou prospěti; že těm, kdo, sloužíce a klanějíce
se P. Marii a zvláštním svátým, dopouštějí se krádeže, smilstva, olupují
kostely o statky a utlačují vdovy i sirotky, jejich skutky činěné k chvále
svátých nic neprospívají pro život věčný; že, dává-li kdo, almužny ze
jmění nesprávně nabytého, neprospívá to ani jemu ani duším těch, za
něž almužnu udílí, nýbrž spíše tomu, jemuž jmění podle práva náleží; že
laik, když mu přes naléhavou jeho žádost kněz nechce podati tělo
Páně, má zmnohonásobniti své prosby tak, že, když mu je kněz ko
nečně dá, se zdá, že mu je on svým doléháním takořka z rukou vyrval,
což však vskutku laik činiti nesmí, nýbrž jen slušným způsobem na
9 Otiskl jej Palacký v Documenta Mag. Johannis Hus, na str. 700—702.
— 9 Bude otištěna v příslušném díle publikace Monumenta Bohemiae Vati
cana. Protože však k vydání toho dílu dojde nejspíše až za několik let, po
dávám o ní již teď zevrubnější zprávu.
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kněze jako na otce duchovního má naléhati, a to jen laik dobrého ži
vota; že věřiti jest jemu (Jakubovi), mluví-li pravdu, jíž učili svati
otcové Ambrož a Augustin, právě tak jako kozím mrtvých živočichů,
na nichž prý ona pravda jest napsána, protože on jest živý obraz boží,
ony kůže jsou však mrtvy; že nesluší větší úctu vzdávati krásným
obrazům svátých než nejsvětéjší svátosti oltářní, a že by bylo menší zlo
ony obrazy spáliti než pro ně zanedbávat! úctu těla Kristova; že ka
ždému laikovi spravedlivě žijícímu dovoleno jest často přijímati tělo Páně;
že v Ježíši jest plnost milosti, v Marii Panně jen jako v prostřednici
(transfundente); že víra, naděje a láska jsou kořeny všech ctností, jejich
základem však pokora, bez níž by ani P. Marie nebyla se Bohu zalí
bila. Říkával dále kněz Jakub, že těm, kdo se znamenají křížem, chy
stajíce se ke krádeži nebo smilstvu, znamení kříže nic neprospívá; že,
kdo dával odpustky prosté k obrazům, pošetile činil, kdyby je však
dával, aby někdo uctíval bl. Pannu nebo svaté, jichž ony obrazy byly,
že by bylo lze tím způsobem odpustků dosíci; že mnozí hodinky říkají a
zpívají ústy, srdcem však nejsou přítomni, což před Bohem málo platí;
že svátým v nebi se nelíbí, jestliže někdo z peněz nesprávné získaných
okrašluje jejich ostatky zlatém a stříbrem a při tom chudé utlačuje.
A ačkoli prý kněz Jakub, káže tyto věci, vždy veřejné prohlašoval, že
ve všem a zcela držel a drží se svátou Římskou církví, přece potom
někteří řeholníci různých řádů lživé a klamné si vymyslili, že prý v ká
záních říkával, že P. Marie ani svati nemohou křesťanům v ničem prospéti, že přímluvy církve mrtvým nic nejsou platný; že, když kněz
nechce laikovi dáti tělo Páně, má mu je laik prosté vyrvati z rukou a
požiti je; že Jakubovi pravdu mluvícímu prostě tak jest věřiti jako
doktorům sv. Římské církve, kteří již zemřeli; že všechny obrazy svá
tých mají býti páleny; že jakýkoli křesťan — třeba jen křesťan podle
jména — denně má přijímati tělo Páně, a to kdykoliv a kolikrátkoli
za den je mu libo, třeba po jídle. Řekl prý též, že matka Kristova ne
byla jinak plna milosti než jako nádoba naplněná pivem; že matka
Páně nebyla by se stala svátou, kdyby nebyla bývala pokorná; že zlým
nic není plátno znamenati se znamením kříže; že, kdo udílí odpustky
k obrazům svátých, zle činí; že by lépe bylo studovati a kázati než
říkati hodinky, a že ostatky svátých spíše by měly býti spalovány než
zlatém a stříbrem okrašlovány. Když pak proti Jakubovi přivedeni byli
falešní svědkové, kteří buď ze závisti takové věci si vymyslili, nebo
jemu špatně byli porozuměli nebo nedobře slyšeli neb slova jeho špatně
vykládali, tu prý Jakub hrozbami vězení a exkommunikace donucen byl
před velkým množstvím lidu i kněžstva veřejně a slavně, v řeči české
i latinské, odvolati tyto články kacířské a špatně znějící, jako by je
skutečné byl hlásal, ačkoli on nikdy tak nesmýšlel ani nechtěl držeti.
Arcibiskup pak, jsa nesprávné informován, suspendoval jej, nezachovav
ani terminů předepsaných právem, na 10 let od kněžského úřadu, ač
koliv on sám často veřejně říkal, že, hlásal-li co bludného, chce to po-
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kládati tak, jako by nikdy toho nebyl řekl, a hájil-li co odvážně, že
prosí pokorně za odpuštění, podrobuje se rozhodnutí svaté Římské církve.
Papež, vyhovuje žádosti Jakubově, nařídil zmíněnou listinou z 13. pro
since 1390 Pražskému arcibiskupovi, aby, přibera si některé mistry
theologie v Praze přebývající, celou záležitost znova vyšetřil. Shledá-li
obviněného nevinným, má jej uvésti veřejně a slavně česky i latinsky
v dřívější stav a dobrou pověst. Shledá-li jej vinným, má mu nařídití,
aby veřejně odvolal, a bude-li pokorně o to žádati, má mu uložiti po
kání a přijmouti od něho slib, že budoucně ničeho podobného se ne
dopustí. Potom však, aby kněz Jakub nebyl dvakráte trestán, suspensi
dřívější má odvolati. —
Dálejší osudy zajímavé osobnosti kněze Jakuba zůstávají i nyní ne
známy. Očekávali bychom, že snad, znajíce nyní také jeho příjmí, na
jdeme nějaké zprávy o něm v dosti hojných současných pramenech.
Zatím podařilo se mi najiti jen jedinou zmínku, která nepochybně týká
se kněze Jakuba. R. 1389 za rektorátu Jaroslava z Pořešína zapsán byl
do matriky právnického oddělení Pražské university Jakub z Kaplic,
jenž pro chudobu nic za své přijetí neplatil. *) — O smýšlení a ná
zorech kněze Jakuba nabýváme ovšem jasnější představy. Články,
z nichž Jakub byl viněn, jak uvádí je listina Bonifácova, shodují se
v celku s oním odvoláním, dříve známým. Dovídáme se z ní však přece
o něco více, že totiž Jakub viněn byl také z učení, že každý křesťan
může denně, kdykoli chce, přijímati tělo Páně. Důležitější jest, že do
stává se nám tu vlastní odpovědi Jakubovy k oněm obviněním a authentického výkladu jeho učení. Shledáváme v něm vesměs názory Matěje
z Janova', týž odpor proti přílišnému uctívání P. Marie a svátých, je
jich ostatkův a obrazů; touž obzvláštní úctu k tělu Kristovu a ply
noucí z ní učení o prospěšnosti častého přijímání těla Páně; totéž hor
lení proti povrchní a neupřímné pobožnosti. Žáka Matěje z Janova
vidíme i v stálém ujišťování o ochotě podrobit! se ve všem učení svaté
Římské církve. Papežské stolici toto učení, k němuž kněz Jakub sám
se přiznal, patrně nezdálo se býti nijak závadné. Rozhodnutí papežovo
o odvolání kněze Jakuba jest bez odporu jemu zcela příznivo. Zda vedle
věcných úvah přispěly k tomu také jiné okolností, z listiny se nedovídáme. Není však nemožno, že tu jako v jiných podobných případech
působila přímluva královského dvora českého, jenž byl přízniv reformním
snahám náboženským, a jemuž záleželo na tom, aby nebyly stiženy příhanou kacířství.
Kamil Krofta.

l) Monumenta hist. universitatis Pragensis, tom. II., pars 1. str. 43
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M. M. ľpeBC^ OíepKH B3i ncTopiu pHMCKaro 3eMJieBJiaAeHÍfl
(npenMymecTBeiiHO bo Bpewa MMnepiw). Tomt» I. CII6. 1899.
Předešlého roku 1899 obohacena byla ruská historická literatura
velmi cennou prací) jež má název shora uvedený. Grevs,1) jenž do září
minulého roku byl professorem »vyšších ženských kursů« a soukromým
docentem university v Petrohradě, pracuje pilně již několik let o soci<álních dějinách Říma; z nich již dříve uveřejnil několik prací (v /Kypn?
Miin. Hap. UpocBim.), které do jisté míry pojal ve zmíněný svůj spis,
vlastné v jeho 1. díl, po němž (podle úmyslu spisovatelova) následovat!
má celá řada dílů následujících.
Grevs velmi dobře jest připraven k řešení otázek, které si před
ložil. Stojí úplně na výši požadavků současné vědy historické jak co do
širokého ideového pojetí jejích úkolů, tak co do upotřebení přesné
methody historického bádání. Jeho »OuepKii« náležejí obsahem svým no
vějšímu směru dějepisu hospodářského, ale on zároveň obrací se proti
krajnostem oekonomického materialismu, jenž všeliký rozvoj člověčenstva
uvádí na pouhý process ©ekonomický.
Naproti tomu však, ačkoliv obírá se pouze jednou stránkou hospo
dářské historie Říma (rozvojem velkostatku) a kromě toho pouze v době
přechodu od republiky k císařství, jest to u něho nicméně otázka vše
obecně historická, t. j. probírá předmět svůj netoliko ve spojení s celou
sociální a politickou historií římského císařství, nýbrž i ve spojení
s dějinami podkladu západoevropského feudalismu středověkého. Netřeba
připomínat!, že úkol takový může býti vyplněn s úspěchem jen tehdy,
jestliže badatel dovede spojití s širokým všeobecně-historickým hledištěm
zároveň rozsáhlou erudici specielní. Erudice tato jest patrna z roz
sáhlých poznámek pod čarou. Vysvítá to i ze dvou »Ukazatelů« na
konci spisu: »Ukazatele pramenů« (index locorum) na 20 stranách ve
2 sloupcích a »Ukazatele pomůcek« na 10 stranách.
Text knihy Grevsovy (o 620 str.) dělí se na tyto 4 části: 1. Úvod,
věnovaný otázce »vědeckého zpracování římského statkářství« (str. 1—59),
kdež spisovatel ukazuje na to, jak neuspokojivě se až dosud zpracovávalo
toto thema, a vysvětluje příčiny toho, jež spočívají dílem v podmínkách
rozvoje vědy historické, dílem ve filologické routině, která do nedávna
vládla v otázkách poznávání světa klassického.
Druhou a třetí část práce tvoří dvě specielní pojednání nadepsaná
»Statkářství v době Augustově podle spisů Horatiových« (str. 63 — 234)
’) Příjmení spisovatelovo mělo by se vlastně psáti Greaves — jest to
příjmení anglické, ale spisovatel jest úplný Rus.
č. č. h. ví.
19
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a »T. Pomponius Atticus jakožto zástupce zvláštního typu rolnických vel
možů v přechodní dobé od republiky k císařství« (str. 237—438). Jsou
to dvě úplné samostatné a původní práce, jež mohou býti nazvány > hospo
dářskými životopisy« spojenými »se sociálně-psychologickými karakteristikami.« Horatius jeví se tu jakožto statkář prostředního postavení v dobé
nepoměrného vzrůstu latifundií a mizení selského majetku, Atticus jest
představitelem třídy velmožův, vládnoucích ohromnými statky. Konečně
čtvrtá část práce Grevsovy, jež tvoří její závěrek, probírá »všeobecně
historický význam velkostatku v Římské říši ve spojení se s podstatným
vlastnostmi hospodářského zřízení starověku« (str. 441—620), při čemž
hlavní pozornost věnována jest »theorii Rodbertus-Bucherové, jakožto pro
středku ku poznání ©ekonomického ústrojí klassického starověku«. Toť
soustava spisu Grevsova.
Část 1. a 4. lze pokládati za jeden celek, v němž převládají historio
grafické přehledy a historicko-filosofické úvahy, všeobecné idee a socio
logické nárysy. Naproti tomu část 2 a 3. jsou studie detailní, kdež
spisovatel jest spíše filologem a kritikem, provádějícím jistou mikrosko
pickou analysi a hledícím dobýti vědecky pověřeného materiálu, na jehož
půdě kreslí svůj obraz agrárního stavu říše Římské v dobé Augustově.
Takovýmto individuálním studiím nebo hospodářským životopisům
připisuje Grevs obzvláště veliký význam a slibuje v budoucím svém díle
podati podobnou práci o Senekovi a Pliniovi Mladším. Jest to velmi
originální východiště, a spisovatel pochopitelně hledí je odůvodnit!. On
především shledává, že texty právní a epigrafický materiál, k němuž až
dosud historikové sociálního stavu Římanů se obraceli, jest příliš ne
dostatečný k řešení otázky, a že daleko větší materiál v tomto ohledu
lze čerpati ze spisů starých spisovatelů na způsob Horatia. Na tomto
základě lze sestrojiti hospodářské životopisy, jakožto monografie, jichž
souhrn může osvétliti i dějiny celé společnosti. Abstrahovaná schémata
historie v těchto studiích nabývají tak života a konkrétní reálnosti. Na
př. kapitola o Horatiovi obsahuje všeobecný závěr, jaký materiál pro
sociální historii Ríma podávají spisy Horatiovy, dále probrána jest otázka,
jak zřízen byl majetek jeho, kde byl jeho Sabinský statek, z jakých
částí se skládal, jak bylo na něm hospodařeno, dále ukazuje se, jaké
byly formy statkářství za doby Horatiovy (podle spisů jeho samého),
a konečně, jaký byl sociální stav prostředních majitelů půdy, podobných
jemu (jako byli Tibullus, Vergilius, Juvenal a Martial). Rozumí se, že
k takovémuto bádání o 170 stranách bylo potřebí veliké Grevsovy
erudice a nemalého kritického nadání, avšak hlediště jeho záleží hlavně
v tom, že jen cestou podrobné a všestranné analyse možno získávat!
materiál k všeobecným synthetickým konstrukcím. »Jeden den synthese
potřebuje celých let analyse« (— »pour un jour de synthese il faut
des années ďanalyse«), pravil Fustel de Coulanges, a toto slovo velikého
učence učinil Grevs hlavním pravidlem své vlastní práce. Hospodářské
životopisy Horatia a Attika mají skutečné význam této analyse, bez níž
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není plodotvorné synthese. Ale Grevs nenáleží k učencům, kteří
mají za to, že nyní jest potřebí zabývati se pouze bádáním podrobností
a všeobecné konstrukce ponechávat! na starost budoucím pokolením.
Záleží na tom, aby bádání podrobností délo se podle nějakých vše
obecných cílů, kteréžto by byly pak všeobecnými theoriemi. Studie
o Horatiovi a Attikovi podávají velmi bohatý (svým obsahem) a rozmanitý
(svým materiálem) obraz agrární evoluce Římské říše. Podstata rozvoje
záležela v tom, že drobná (selská) majetnost půdy mizela, střední (na
způsob Horatiovy) nehrála samostatné úlohy, a veškerá sociální moc ná
ležela pozemkovým velmožům (na způsob Attikův), kteří v době občan
ských válek pro zachránění svého majetku zanechávají politického pů
sobení a přizpůsobují se novému způsobu vlády. Toť však pouze jediný
moment mnohověké evoluce. V čem záležela tato evoluce, a jaké byly
další její momenty? Grevs sám klade si tyto všeobecné otázky a od
povídá na ně ve 4. části své práce. Jest přívržencem theorie Rodbertusovy a Biicherovy, kteří projevili ten názor, že typickou a vládnoucí
formou antického hospodářství byl tak zv. »oixo?«; v této právě theorii
hledá Grevs vysvětlení pro moment agrární evoluce římské, jímž se
zabývá. Avšak i tu zůstává kritikem a badatelem, přehlížeje odpovědi,
které vědecká literatura podala na theorii Rodbertusovu a Bucherovu,
a objasňuje sám theorii tuto fakty védy historické. Mezi odpůrci Búcherovými náleží obzvláště důležité místo Eduardu Meyerovi, a proto Grevs
podává rozbor i jeho názorů. V této části práce objevuje se, jak spisovatel
výborně zná hospodářskou literaturu, avšak obzvláště důležitý jsou ty
obecné úvahy (na konci knihy), kde se jedná o všeobecném agrárním
ústrojí říše, o sociálních snahách velkostatkářů v rozličných dobách říše,
o jejich poměru ke státu, o vlastnictví půdy císařů atd. a o vlivu všeho
toho na sociálně-politický život Říma. Tu rozšiřuje se obzor, a odkrývají
se daleké perspektivy. Nejsme již v sabinském statku Horatiově, v němž
jsme se obeznámili s každým koutkem, a nestopujeme krok za krokem,
jak Attikus rozmnožoval svůj majetek, nýbrž pozorujeme tu sociálněpolitickou evoluci, která způsobila nejprve pád říše Římské a později
ustavení feudalismu. Grevs základní příčinu pádu říše Římské vidí ve
ztrnulosti soustavy velikých uzavřených hospodářství (oikos), a v římském
>oiku< — budoucí zřízení feudální. Ruský historik jest tedy v našem
případě pokračovatelem Fustela de Coulanges, opíraje svoji všeobecnou
historickou theorii nejen o methodu, nýbrž i o vývody tohoto velikého
historika 19. století.
Naším účelem nebylo podati vyčerpávající referát o spise Grevsově;
pisatel těchto řádků nechtěl se též pouštěti v kritický rozbor názorů
Grevsových. Chtěli jsme jen obrátiti pozornost českého čtenářstva, v němž
mnoho jest lidí jazyka ruského znalých, na znamenité dílo ruské literatury
historické.
Praha, 4. května 1900.
N Karějev.
19*
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Adolf Nuglisch, Das Finanzwesen des deutschen Reiches unter
Kaiser Karl IV. Dissert. Strassb. 1899.
Všeobecnost nadpisu připravuje nás na všestranné vylíčení vývoje
říšských financí se všemi jeho oscillacemi i s přiměřeným ohlasem oscillací
těchto1) v politických osudech říše. Nic takového však nenajdeme a najít
bychom také nemohli. Spisovatel ukázal se vůbec jen pečlivým sběratelem
materiálu, kterýžto také dovedl přehledně sestavit, třeba že s jeho klassifikací důchodů theorie národohospodářská stěží byla by spokojena. Ale
také dnešní stav pramenů sotva by více dovolil. Prameny naše totiž jsou
zde po výtce regesta, kroniky a Reichstagsakten (tyto jen retrospektivně),
vesměs tedy prameny, v nichž jen příležitostně nalézáme zprávy také
o financích říšských. Pouze 3 prameny se nám zachovaly, jež obsahují
výlučně zprávy hospodářsko-finanční — ač ovšem i tyto o říšských
financích mluví jen mezi jiným — totiž účty města Cách a 2 pozemkové
knihy z Braniborska. Z těch však autor užil pouze prvého, ač o druhých
dvou, pro něj vydatnějších, i z Ranka i ze Schmollera věděl (viz po
známku jeho na str. 3.). Tato nahodilost a úryvkovitost pramenů za
vinila, že nenajdeme tu té soustavnosti, na jakou v německých pracích
jsme si zvykli.
’
Vypravuje nejprve o správě financí říšských. Ty byly spravovány
odděleně od českých: komora >královská«, >česká« je výslovně rozezná
vána od »císařské«, »říšské«. V čele správy říšských financí stál nejvyšší komorník (jako takový častěji bývá uváděn Zbyněk Zajíc z Hazmburka), jemuž podřízeni prostí komorníci. Pro správu financí říšských
důležito vedle toho bylo 7 říšských fojtů, jimž náležela exekutiva
rozkazů královských, pokud se týkaly záležitostí finančních. Byli do
sazováni na neurčitou dobu i sesazováni od zástupců císařových, říšských
vikářův, jimž museli skládat účty. Jakým způsobem byly účty skládány,
nevíme, ježto se nám žádná účetní kniha2) z kanceláře císařské ne
zachovala. Nějakého místa, na které by se scházely říšské důchody,
a jakým byla Praha pro země české, v Německu nebylo; na nějaký
čas se jím zdá býti Normberk.
Co so týče důchodů samých, mezi hospodářstvím státním a osobním
hospodářstvím královým nebylo žádného rozdílu. Berně mají však za
Karla IV. převahu nad důchody ze statků královských, jichž zbylo velmi
poskrovnu. V tom však nesmíme, jak autor činí, vidět jenom úpadek
moci královské, nýbrž také znamení pokročilejšího vývoje; je to vliv,
’) Že tyto oscillace nebyly zrovna nejmenŠí, patrno z toho ku př., že
Karel IV., jejž přece mladší jeho vrstevník Twinger z Konigshofenu (Stchron.
VIII. 492) nazval nejbohatším císařem ze všech, co jich do té doby bylo,
prosil někdy věřitele o poshovění, a císařovna jednou viděla se nucena dáti
své šperky do zástavy. —
Že také v Čechách takovéto účetní knihy byly
pořizovány, patrno z Hubrových »Regest Karla IV.« str. 259—ll./VL 360,
kdež K. IV. kancléři českému nařizuje, aby dceři Pavla, notáře komory
české, vyplatil na věno 200 kop praž, grošů a aby to zaznamenal >in registro
rationum nostrarum«.
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jaký po stránce národohospodářské měla zřízení městská na zřízení
zemská i říšská.
Celkem měl Karel IV. z celé říše ročně 164.000 zl.1) Z toho však
neplyne, že by každoročně vypsán byl rozpočet, v němž by položka
příjmů zněla na 164.000 zl., nýbrž číslici tuto obdržíme, když summu
příjmů, jež vůbec kdy za vlády Karlovy, pokud se číselně určití dají,
vplynuly do pokladny státní, podělíme počtem let téže vlády. Ježto totiž
největší část vydání byla mimořádná, nebylo proto žádného ročního
rozpočtu. Řádným vydáním bylo jen služné úředníků a vydržování dvoru,
a vydání toto bylo úplně kryto regály a důchody ze statků královských
Všeckna ostatní vydání, jako při ucházení o korunu, při ohrazování
říšských měst a hradů, při vypravování všech ve službách říše kdekoliv
cestujících, dále krytí výloh říšských vikářů, ano i náklad na vojsko,
byla vydání mimořádná. Byly tedy berně nařizovány jen od případu
k případu, jen tehdá, když nějaká výloha nastávala. A tu si Karel IV.
opatřoval peníze různýmz působem; 38% — tedy poměrně nejvíce —
všech ročních příjmů získal zástavami. Zástava záležela v tom, že se
král nějakého důchodu zřekl na tolik — nejčastěji to bylo 10 — let,
kolikrát větší než roční důchod byla summa peněz, již si vyžádal. Itálie
poskytla mu 21% všech ročních příjmů, jež si získal z největší části
na svých jízdách do Říma, 11*2% vynesly regály, z těchto pak 68%
vynesla cla, zbytek pal^ poplatky židů a výtěžky z mincí Dále 10*9%
roční daň, 10% mimořádné městské daně, 6% pokuty při dvorském
soudě a pokuty těch, kdo překročili jistá privilegia; konečné 1’2%
královské statky a 0 2% říšské kláštery.
Ke konci čteme některé úvahy a mezi nimi větu apologetickou:
také finanční politika chrání Karla před starou výtkou, že se staral
všemožně o Čechy a málo o Německo. Úpadek, který tu již byl, od
stranit — toho ovšem ani on nedovedl.
E. Bundil.

Histoire de la langue et de la littérature fran^aise des origines
á 1900, publiée sous la direction de L. Petit de Julleville, professeur
ä la Faculté des lettres de ľ Universitě de Paris. V Paříži, Arm. Colin
a spol., 1895—1900, VIII svazků in 8°.
Kritika literární, v moderním slova smyslu, jest plodem francouz
ského ducha ; než ji uvedl Lessing v literaturu německou, Boileau byl
ji už dávno založil ve Francii, kdež každá po něm doba nepřetržitě
až podnes honosila se vždy nejslavnéjšími jmény mezi znalci krásného
a vychovateli veřejného vkusu. I nyní sláva přednášek Cousinových neb
*) Srovnáme-li s touto číslicí, vyvozenou, jak každý ze spisu samého se
přesvědčit! může, zcela správně, stížnost císaře Sigmunda (RTA. VIL 181)
r. 1412, že z celé říše má všeho všudy 13.000 zl. příjmů, a udání kronikáře
Schütze, podle něhož by ve 14. st. Německý řád by měl příjmů 800.000 zL:
nevíme opravdu, jak si tyto velké rozdíly vysvětlit, nechceme-li i Sigmunda
i Schütze vinit z přepínáni.
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Villemainových rozléhá se ještě po francouzských školách; výmluvné
výklady Saint-Marc Girardina a Filareta Chalesa, učení Taineovo a Nisardovo, Sainte Beuveovy causerie ani neutichly, neboť J. J. Weiss,
Deschanel, Brunetiěre, Lemaitre, Doumic a především před nedávném
zemřelý nestor souvékých kritiků, Francisque Sarcey, jevili se žáky
hodnými svých učitelů. Jest tím podivnější, že Francouzi, dosáhše
v literatuře kritické nejpřednějšího místa, nemají dosud skoro žádných
soustavných a kritických dějin vlastní své literatury: neboť ohromné,
úctyhodné svazky Histoire litteraire de la France* již začali vydávati
dlouho před francouzskou revolucí Svatomaurští benediktinové, a v níž
pokračuje Akademie, nedočkají se snad nikdy svého ukončení; Nisardova
pak Histoire de la litterature franfaise jest přece jen příliš jednostran
ným, částečně i strannicky sepsaným dílem; ani Paula Alberta klassické
dílo není v tom ohledu úplně bezvadné, o tom ani nemluvě, že u obou
literatura středověká by měla vlastně býti ve svém celku přepracována
na základě vymoženosti a nálezů filologických z posledního dvacítiletí.
Monumentální dílo, které pod řízením prof. Petita de Julleville
vydává Colinovo knihkupectví v Paříži, a jehož poslední svazek se právě
končí, má tu mezeru v literární historii francouzské vyplniti. Jak daleko
spisovatelé vytčeného cíle dosáhli, ukáže se snad co nevidět, až v celku
vyjde podobné dílo vydávané od slavného romanisty německého, prof Suchiera. Dokud však Suchierova kniha, od celého vědeckého světa již po
tolik let tak dychtivě očekávaná, nebude úplné dokončena, těžko se
o konkurrenčním podniku francouzském vyjádřiti, těžko říci, zdali fran
couzská věda vítězně před německou obstála. Tolik lze prozatím konsta
tovat:, že některé kapitoly ve francouzské Histoire de la littérature
jsou skutečně mistrovsky sepsány, zejména v III. svazku duchaplné vý
klady Marty-Laveauxovy o Rabelaisovi nebo Rigalovy o renaissančním
divadle, pak ve IV. sv. o divadle předcorneillovském; také v V. podařilo
se Doumicovi nakreslit: živý a graciosní obraz Lafontainea, o němž lze
pochybovat:, že by se kdy podařil německým učencům tak elegantně
a vybraně. Také v následujících svazcích Lucien Brunel ve svém po
jednání o salonech XVIII. stol., Emmanuel des Essarts o Chateaubriandovi, Chantavoine o moderní poesii rozepsali se v poutavém, jasném,
opravdu francouzském slohu. I se stanoviska ryze vědeckého obsahuje Hi
stoire de la litterature francaise nejedno cenné, vskutku originelní pojed
nání, jako na př. le Roman du Renard od Leop. Sudrea, les Fableaux od
Jos. Bédiera a především mistrovskou kapitolu o učencích a překladatelích
v XVI. stol, od prof. Dejoba. Kapitoly o historické mluvnici francouzské
jsou bohužel poněkud slabší, any neobsahují leč málo nového, ba i tu
a tam přidržuje se ještě spisovatel starých, moderní filologií vyvrácených
theorií; jest ovšem litovati, že se prof. Petitu de Julleville nepodařilo
získati pro mluvnickou část svého veledíla proslulého romanistu a ne
popiratelně nejpřednějšího znatele francouzské filologie, Gastona Parise,
jenž krátkým pouze úvodem celé dílo veřejnosti znamenitě představil.
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Lze ostatně pochybovat!, zda bylo vskutku záhodno připojovat) k dě
jinám literatury těch několik kapitol o dějinách jazyka a slohu, zejména
když tato ryze biologická část díla měla býti tak zkrácena, na nepatrné
a podřízené, skoro nedůstojné místo vypověděna. Tím se nevyhovuje
nikterak názvu díla, jenž slibuje vedle dějin literatury i dějiny jazyka
francouzského, jak již z toho vysvítá, že z 51 spolupracovníků pouze
jeden byl pro filologickou část ustanoven. Ten nepoměr bude jistě celému
dílu na újmu, čehož jest tím více litovati, že obsahuje skutečně emi
nentní, krásné partie.
Bylo by snad bývalo spíše na místě, aby prof. Petit de Julleville
místo zkomoleného přehledu vývoje jazykového byl v dílo své uvedl
i literaturu proven^alskou, které zde úplně pohřešujeme: a přece literatura
proven^alská, která se první na půdě gallské vyvinula, jejíž díla působila
na všechny literatury evropské, jejíž sláva zjednala jihofrancouzské kultuře
ve středověku přední místo v dějinách světové civilisace a písemnictví,
jest se severofrancouzskou tak těsně a intimně spřízněna, že vývoj lite
ratury francouzské v užším smyslu sotva lze správné a přesně vyložiti,
leda na základě plodů proven^alského ducha, zejména velikolepé poesie
troubadourské. Tomuto úkolu francouzského historika literárního rozuměl
lépe, jak se zdá, prof. Suchier, jenž se rozhodl, myslím právem, že obé
literatury francouzské, jižní i severní, zaujmou v jeho díle náležité místo,
jsouce parallelně vyloženy každá ve svém vlastním, přirozeném vývoji,
a společně ve svých vzájemných stycích a poměrech.
Nejtéžší však výtka, které se vydala Petita de Julleville historie
literární, vyplývá právě z okolnosti, která s jiné strany tvoří její nejvzácnéjší přednost, totiž z neobyčejného počtu spolupracovníků. Jestiť
jich přes padesát, což snad i pro rozsáhlé rozměry díla přece poněkud
přemrštěno; domnívat! se sice lze, že tím odbornický ráz každé jednotlivé
kapitoly, bezpečnost pramenů, přesné a čistě vědecké posuzování jednot
livých dél bude obzvláštní kompetencí autorů zachováno a zaručeno,
což považovat! lze za nevšední výhodu. S jiné strany však rozumí se
samo sebou, že jednota celého díla se tím úplně ztrácí, třeba byl celkový
plán do podrobná od hlavního původce vytčen i od každého spolu
pracovníka pak přesně a zevrubně dodržán. Nejen různá stanoviska autorů,
nejen pochopitelné a nevyhnutelné odpory v theoriích a výkladech, nýbrž
i rozmanitost slohu, jehož rozdíly v každé téměř kapitole jsou citelný,
vtiskují ohromnému dílu jakýsi ráz encyklopaedie čili naučného slovníku,
jehož jednotlivé články mohou ovšem býti vysoce cenné, nevšedně vě
decké a zajímavé, v celku však pro pestrost slohu, pro různost názorů,
pro disharmonii a nepoměr v součástkách neučiní nikdy dojmu pravého
uměleckého díla. Umělecké dílo vyžaduje jednoty v plánu a koncepci,
jednoty v myšlenkách, jednoty u vypracování a slohu: a podmínky ty
právě byly zde z úmysla vyloučeny.
Budiž nám ku konci dovoleno vyslovit! přání, jednak aby dějiny
francouzského jazyka byly jednou také vylíčeny od mistra jediné k tomu
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oprávněného, prof. Gastona Parise, jednak aby nejduchaplnější znatel
francouzské literatury, prof. Gustav Larroumet, nám o ní souvisle svým
půvabným, uchvacujícím a ku podivu jemným slohem vyprávěl!
Jiří Mohl.
Alex. Jablonowski, Akadémia Kijowsko-Mohilaňska. Zarys historyczny na tle rozwoju ogólnego cywilizacyi zachodniej na Rusi. (»Fontes
et commentationes historiam scholarum superiorum in Polonia illustrantes
V.<) Kraków. 1899—1900. (Str. 1-318 s indexy.)
Spis jest zajímavým příspěvkem k dějinám kulturních styků ruskopolských od konce stol. 16. do konce stol. 18-, tedy pro dobu, ve které
se vede zápas mezi Polskem a Ruskem o krajiny říše Polské, obydlené
obyvatelstvem ruským. Hlavním předmětem pozornosti spisovatelovy jest
»akademie«, kterou v Kyjevě zřídil jeden z předních horlitelů a obhájců
pravoslaví, Petr Mohila, pozdější metropolita Kyjevský, pocházející z »hospo
dářského« rodu Mohilů valašských. Aby však byl náležitě osvětlen význam
školy této, která přes všelikou svoji pravoslavnou orthodoxii, k jejíž
obraně vlastně byla zřízena, jest ohniskem osvěty a kultury západo
evropské nebo, jak spisovatel dobře praví, latinsko-polske v jihozápadní
Rusi, věnováno jest mnoho místa rozvoji kulturních a osvětných styků
rusko-polských. Spisovatel hledí provésti tuto úlohu: »Ukázati cesty,
jimiž kultura latinsko-polská dospěla až za Dněpr, vylíčiti postup přílivu
jazyka polského po Rusi a jeho civilisační nadvládu tam a vyplývající
z toho polskoruský ráz škol pravoslavných vůbec a Kyjevské akademie
zvláště.« Vedle toho chce vytknouti, jak prostřednictvím žáků akademie
Kyjevské zmíněná kultura šířila se pak i v severní Rusi, a konečně, jaké
stopy žáci tito zanechali po sobě v literatuře polské.
Spisovatel, maje před sebou již hojnou literaturu o téže věci, opírá
se hlavně o ni, vytýkaje výslovně, že úmyslem jeho bylo materiál tam
obsažený sestaviti a zpracovati s polského hlediska, ježto až dosud
zpracován byl po výtce jen od Rusů. Není to však knize jeho na újmu;
autor počíná si — až na některá upřílišení — v celku objektivně. Více
čtenáři vadí až přílišné rozdrobení celkového obrazu tak, že o jedné
a téže věci pojednává se na několika místech — týká se to hlavné
pronikání a vzájemného prostupování vlivu polštiny a ruštiny v Malé
Rusi, o čemž na str. 47 a násl. a opět na str. 56 násl., 104 a násl.
142 a násl., na str. 179 a násl. Přes to však kniha jak svým
celkovým zpracováním, tak množstvím zajímavých podrobností zasluhuje
pozornosti i našeho čtenářstva. Vidíme tu, jak beze všeho násilí, pouze
přirozenou slabostí a rozkladem společnosti ruské, polština zjednává sí
převahu v ruských zemích říše Polské, tak že koncem 16. století živel
ruský ocitá se ve vážném nebezpečí utonouti v daleko vzdělanějším
a pokročilejším živlu polském. Na straně polské právě v této době
objevuje se snaha process tento uspíšiti připoutáním živlu ruského ke
katolictví, ježto téměř jen pravoslavím udržuje se v něm jakési vědomí
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národního rozdílu. Tím probouzejí se široké vrstvy společnosti ruské
z národní netečnosti, a vedoucí kruhy její soustřeďují úsilí své ve snaze
zvýšiti úroveň osvěty pomocí vlastních škol, jichž dosud byl citelný ne
dostatek. Tak vzniká i škola Kyjevská. Nové školy však zřizují se úplné
podle latinsko-polských kollegií, jakožto sobě nejbližších, čímž se stává, že
nemohou odolati vlivu západní a polské kultury a jí samy se napájejí.
Následek toho jest, že zejména vyšší kruhy společnosti maloruské gravitují rozhodně k Polsku a později s nechutí jen přijímají >jho Mo
skevské«, které bouře kozácké s sebou přinášejí. Zajímavá jsou fakta*
jež Jablonowski podává o rázu literárního jazyka, kterým se v té době
psalo v ruských zemích Polska-Litvy. Jest to >amalgamat<, v němž
polština vévodí. Přední rektoři a professoři Kyjevští jsou větším dílem
též zároveň polskými spisovateli — museli jimi býti, ježto kruhové vzdě
lanější, pro něž psali a jež na př. pro pravoslaví svými náboženskými
polemikami chtěli zachrániti, uměli polský čisti častokráte lépe nežli
rusky. Pozoruhodno jest na př. i to, co se dovídáme o významu polštiny
již v době rozdělení Polska. Ještě r. 1798 vláda ruská veřejně pro
hlašuje jazyk polský v gubernii Kyjevské a v sousedních guberniích za
obvyklý. Když koncem stol. 18. akademie Kyjevská proměna byla v ústav
čistě ruský, ještě tehdy existovala tam stolice jazyka polského (od roku
1775—1844). Do lidu obecného ovšem, jak Jablonowski uznává,
polština mnoho nevnikla, tam však ani jazyk velkoruský dosud velkého
pokroku neučinil. Spis Jablonowského posloužil by velice při srovnávacím
studiu národnostní fluktuace tam, kde vůbec dvě národnosti se stýkají.
Co Goll pověděl o nás, že jsme se germanisovali částečně, abychom
nebyli germanisováni úplně, platí zajisté i o Malorusech v příčině jejich
polonisace.
'
Jar. Bidlo.
♦

*

♦

Archiv Český sv. 18. Obsahuje na prvém místě »Registra krále Vladi
slava II z let 1498—1502*. Z rukopisu c. k. stát, archivu ve Vídni k vydání
upravil Josef Teige (str. 1—289). Je to jediný zachovaný svazek z register
k rál. kanceláře z doby Vladislavovy. Vydavatel v krátkém, dobrém úvodu
seznamuje nás s personálem kanceláře královské a diplomatickou povahou
listin uveřejněných (jsou to registra dělaná z konceptů, ne z hotových listin). —
Na str. 290—308 následují »Listiny kláštera Staro-Celského (Altzelle v Míšni)
o drzebnostech jeho v Cechách z let 1272—1545*^ vydané Th. Antlem a po
cházející z kníž. Švarcenberského archivu v Lovosicích (Lovosice náležely
1251—1545 klášteru Altzellskému). Částečně jsou to přepisy a překlady, ne
zřídka textově velmi porušené, až z 16. st. Druhá kratší edice »Listiny Brozanské z let 1482—1515* je od Hynka Kollmanna (str. 309—321). Je te 9 listin
o statku Brozanech na Ohři. Druhá polovina svazku je vyplněna další partií
Výpisů z knih vinniČnych z let 1358 -1576* t vydávaných V. J. Nováčkem
(str. 323—400; první část tohoto výboru byla v Arch Čes. v sv. XV.; zde je
edice dovedena ke konci, až k r. 1583) a příspěvkem V. Schulze, »Listy do
Kouřimi zaslané z let 142*2—1525* (str. 401—561). V úvodu podává Schulz
popis starých knih a korrespondence archivu kouřimského. Listy, jež otiskuje,
jsou vesměs originály a jsou nyní v archivu musejním. Do 15. st. náleží z nich
jen 8 — takže v edici Schulzově máme příspěvek k poznání Života a agendy
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českého města z poč. 16. st. Také tento svazek A. Č. je ukončen obšírným
rejstříkem; na počátku pak podává se přehled obsahu viech dosud vyiljch
18 dílů Archivu Českého, rozdělený dle povahy materiálu.

Věstník Č. Akademie 1900 č. 3. přináší 36. a 37. číslo Jos. Truhláře
»Paběrků z rukopisů Klementinských « Tropus »Jezu Kriste, štědrý kněže«
(srovn. Jirečkovu Hymnologii str. 89) zachoval se ve starší podobě před
husitské v ruk. VIII. C. 11., do něhož zapsán kolem r. 1400; z něho tuto
otištěn. — Když r. 1465 dobyt byl na Moravě Corštein, hrad Hynka Bítovského z Lichtemburka, složena o tom na oslavu krále Jiřího latinská píseň,
která zapsána s titulem »Cancio Georgio regí Boemie« do rukop VIII. C. 13. —
V »Paběrcích z moravského zemského archivu« dává zprávu Frant. Černý
o herbáři Křišťana z Prachatic. — V témže sešitu dokončena zpráva Rud.
Dvořáka o sjezdu orientalistů v Římě a otištěn článek K. B. Mádla oscchaři
Václ. Levém. — V čísle 4. Truhlářův paběrek 38. dává zprávu o řeči při
promoci Rokycanově r. 1430. Jan z Rokycan, od r. 1415 bakalář, mistrem
stal se teprve r. 1430. RekomandaČní řeč, kterou při tom měl místokancléř
M. Martin KunŠuv z Prahy, zachovala se v kodexu VIII. E. 5; zde se z ní
některá místa otiskují. Truhlář přidal poznámku obracející se proti tomu, co
nedávno napsal Zd. Nejedlý v Č. Č. M. 1899 sr. Č. Č. H. VI. str. 71 v příčině
Rokycanova kněžství. V rukopisu VPI. E. 11. čteme explicit z r. 1425, kde
se Jan z Rokycan nazývá kazatelem v Týně. Truhlář na základě explicitu soudí,
že tehdy Rokycana byl již farářem Týnským a tedy knězem; pak by jeho
ordinace připadala již do doby, kdy arcibiskup Konrád ještě nebyl mrtvicí
raněn. — V 39. paběrku Truhlářově otištěny latinské a české verše ov bouři
židovské v Praze r. 1389. --Číslo 4. Věstníku přináší další paběrky Fr, Černého
.ze zemského archivu moravského: české glossy v kázání z r. 1436 a hra
Athanasius.

Časopis Matice Moravské, XXIV, (i9oo), číslo I a 2, — Jos. Bartocha,
Jak za starých dob čeština znenáhla stala se jazykem jednacím (úředním diplo
matickým· v zemích koruny České (počátek a pokračování většího článku,
jehož výkladům úvodním dá se leccos vytknouti; obsahuje seznam nejstarších
českých listin šlechty české a moravské, počínající se rokem 1370 a do
vedený do r. 1400, dohromady 64 zápisů. Najdeme v něm však vedle listin
i zápisy soudní a úřední v nejširším slova smyslu a také nešlechtické; někde
chybí udání pramene. Pokračování v 2. čísle věnováno je českým listům pa
novnickým až do r. 1420). — V. Houdek, Kralický kostelíček a památnosti
jeho · náhrobky panských rodin, některých kněží bratrských a staré nápisy
na stěnách kostela, jenž byl kdysi sborem bratrským;. — Fr. J. Rypáček,
K náboženským. dČjinám moravským za 1, polovice 18. st. (otiskuje se obšírný —
7 stran petitu — patent vydaný král, zemským hejtmanstvím moravským v BrnŽ
dne 24. ledna 1126, v jazyce českém, vyhlášený na základě císařské resoluce
z 28. pros. 1725, jejíž obsah je ve větší části patentu rozveden. Resoluce
císařská namířena je proti kacířskému bludu v markrabství, který se »obzvláštně
venku mezi sprostým a hloupým sedlským lidem* zase rozmnožovat! počíná.
Oznamuje, že vydány byly příslušné rozkazy jak arcibiskupu olomúckému tak
královské České appellací, rozkazy kterak »in hoc crimine haereseos publico
inquirendo« pokračovat!. Dále vyčítají se tresty, jichž proti kacířům užiti se
má, a ač se tu rozeznávají vinníci dle stavu, je přece jak sedlákům, tak
měšťanům měst vrchnostenských a »sprostým« měšťanům měst královských
slíben stejný trest: jednoroční až tříletá ostrá práce »při obecním díle«,
v případu další zatvrzelosti vypovězení ze země, v případu návratu do země
nebo návratu k bludu již trestanému galeje, ztráta statků, vymrskání ze země;
jen u »způsobnějších, poctivějších a podstatnějších měšťanu« má se očekávati
zvláštní resoluce císařské. Drakonické tresty jsou ustanoveny proti kacířským
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emtssarům, kazatelům a prodavačům kacířských knih, a tu se odvolává resoluce na starší Josefínskou kriminální instrukci, jež jim všem stanovila trestání
mečem; nyní se dodává, že i ti, kdož by s jiným zbožím knihy kacířské
dováželi, mají mečem býti trestáni, ti, kdož by kacířské učitele prozradili,
sto rýnskými hned odměněni, kdož by je vydali úřadu 200 rýnskými. Patent
reprodukuje dále nařízení instrukce proti vrchnostenským úřadům — v jich
nedbalosti viděla patrně vláda vinu všeho. Úřady vrchnostenské mají býti
přísně napomenuty, aby kacířství trestaly a starších opatření proti němu
svědomitě dbaly; nad to se nařizuje, aby úřadové právní, rychtáři a přísežní
ve všech poddanských městech a vsích přísahali v úřední přísaze své také,
že chtí všecky obyvatele v obci při víře katolické pilně (opis : plně) přidržetL
Podobně mají přísahati vrchnostenští ouředlníci v přísahách svým vrchnostem,
ano, přísaha těchto má být doplněna závazkem, že budou každého mčsice
referovat! úřadům krajským a svým vrchnostem, zda faráři na panstvích konají
každou neděli a svátek nařízená duchovní cvičení. Vrchnostenským úředníkům
hrozí se pro případ nedbalosti v té věci trestáním — na těle a hrdle, trestáním
křivopřísežníků 1 Vedle toho má nanzeno býti magistrátům měst, aby dítky
rodičů zatvrzelých v kacířství byly rodičům odňaty, poručníky katolíky opatřeny
a dány do vsi katolickým sedlákům za služebné chlapce a divčata / Nařízení
toto stačí, aby doplnilo obraz surové přísnosti tohoto patentu z 1. P. 1726.
V následujících odstavcích patent vyložená nařízení a opatření »této nej
milostivější zemskootcovské, k duší a země dobrému měřící resolucí« shrnuje
a úřadně ohlašuje. Čeština aktu tohoto jest ovšem bídná, také způsobu vydání
nemožno vzdáti pochvalu. Výklad autorův omezuje se na několik řádků, inter
punkce je vadna, na jednom místě sazba přehozena, list je patentem a nikoliv
instrukcí atd. — 7- Cvrček, Z posledních dnů sboru bratrského v Kyjově
(autor pokračuje ve svých excerptech z foliantů herrnhutských, tentokráte
o sporech v Kyjově 1577—79, jimiž zničen sbor bratrský«. - F. Nosek, Práva
horská na panství Hodonínsko-Pavlovském (otiskuje zápis o horních právech
v osadě Rakvické na panství hodonínském, pocházející z r. 1707). — J. Ma
lovaný, Skladba nářečí císařovského, K. V. Adámek, Delikty návrhové dle osnov
nov. trest, zákona rak. — V. Houdek pokračuje v svém Stručném soupisu
historických a uměleckých památek na Moravě. — V hlídce literární jsou
referáty o nové práci Kameničkově, Zemské sněmy a sjezdy moravské a o F. A.
Slavíkově Místopisu Brněnského okresu (část II. dílu Vlastivědy Moravské)
z péra F. J. Rypáčka a obšírný (str. 92 — 111) referát Rud. Dvořáka o Bachmannově Geschichte Bokmens, jenž přestává na instruktivním vyložení Bachmannova stanoviska v známějších kontroversách českých dějin; někde polemisuje a korriguje. Celkem chválí nestrannost autorovu, zejm. kde vypravuje
polit, dějiny, a končí slovy, že je to práce svědomitá, jevící až na některé
výminky poctivou snahu rozdělit! spravedlivě světlo a stín mezi Čechy i Němce.
F. A. Slavik ukončuje rubriku literární velmi pochvalným referátem o Bidlově
Jednotě Bratrské v prvém vyhnanství. V čís druhém uvažuje Rud. Dvořák
znovu (srv. Čas. Mat. Mor. 1898 »Z nejstarších dějin moravských) o otázce
»Kdy asi Keltové zabrali sídla v Čechách a na Moravě« a dospívá výsledku,
že Bojové přišli do Čech hned z pravlastí árijských, Tektosagů že na Moravě
vůbec nebylo a o Kotinech na Moravě nelze říci nic bezpečného (srv. Niederlův článek v tomto roč. ČČH.) — Matouš Václavek popisuje > Panství
Vsacké l. P. 1776*, dle popisu vrchního toho panství J. J. Beyera. — M. Křiž
shrnuje »Dějiny literatury o propasti Macoše«, V. Houdek pokračuje v svém
Stručném popisu hist. a uměl, památek na Moravě. V rubrice literární podává
Rypáček obsah Zíbrtovy Bibliografie.
7. P.

Mittheilungen des Vereines fur Geschichte der Deutschen in Bohmen,
XXXVIH(i9oo), č. 4. Poslední číslo 38. ročníku českoněmeckého historického
časopisu je zase bohaté zajímavým obsahem, a zase lze v něm — a to v míře
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dosud nebývalé a pro vědecký charakter revue až povážlivé — pozorovat!,
jak sílící nacionalismus německý proniká víc a víc do práce historické. V prvním
článku, v nekrologu Z. Schlesingra sepsaném A. Bachmannem lze to konečně
pochopiti. Bachmann zde mluví obšírněji o studiích historických v Čechách
19. století, o Höflerovi a Palackém. Způsob, jakým Palacký kreslil poměr Čech
k říši a jak opět a opět osoby a poměry křivě posuzoval, musil (praví B.)
vyzvati Čechoněmce »k energickému odporu« proti práci, jež, »zumal bei dem
Stande der momentanen politischen Sachlage in Böhmen und Oesterreich, leicht
auch von verhängnisvollem Einfluss für ihre gegenwärtige Stellung im Lande
ward«. Tu je, a to i z německého stanoviska, pověděno jistě příliš mnoho, a
úvodem k vylíčení zásluh Schlesingrových to může býti sotva, protože B. při
znává, že Schlesingrova »Geschichte« nemůže býti považována za čin vědecký.
B. vysvětluje úspěch Palackéhu práce u německých historiků tím, že německé
dějepisectví bylo »damals von nationalem Eifer nur sanft berührt« a pro Palackého lásku k věci přehlédlo »upříliŠování, mezery a křivé výklady« jeho
práce — L. Häusser, jenž vystoupil proti Palackému, dostává pochvalu pro
hlédavého »weiter blickender) badatele. — Al. Bernt probírá podrobně v článku
^Eine neue Bibelübersetzung des 14 Jahrh.* nový středohornoněmecký pře
klad bible z konce 14. stol., jejž nalezl v knihovně minoritského kláštera
v Krumlově. — Následuje článek Jindřicha Sperla *Die Grenzen zwischen
Böhmen und dem Mühllande im Mittelalter und die Heimat der Witigonen*,
jenž nechce nic jiného, než dokázati německý původ Vitkovců. Sebevědomá
určitost jeho závěrů, užitých hned k protičeským poznámkám, vzbuzuje sama
sebou pochybnost o vědecké ceně této práce a obsah její tuto pochybnost
ovšem potvrzuje. V části prvé se tvrdí, že stará hranice mezi Čechy a zemí
na Mühle (Mühlland» Šla severněji než dnes, že hranicí tu byla horní Vltava,
ale doklady, jež uvádí, nepřesvědčují jednak samy sebou (prvý je list krále
Jindřicha II. z 1010, kterým klášteru v Niedernburku dává »portionem siluae,
quae vocatur Nordwalt . .. sursum usque ad terminům praedictae siluae, qui
separat duas terras, Boioariam videlicet et Boemiam, což vykládá Sperl tak,
že tu celý Nordwald, t. j. i v celém rozsahu svém na půdě dnes české, je
prohlášen za Bavorský!; druhý, list biskupa Pasovského z r. 1111, nejdůleži
tější, je uveden pouze slovy >et silvis, que protenduntur usque ad ad fluvium,
qui Wultha vocatur«, což k posouzení věci naprosto nedostačí a třetí dů
kazy jsou brány z Heermannovy kroniky Rožmberské, tedy z Březana a stoji
samy sebou, nehledě k rázu pramene, na slabých nohou), jednak je zřejmo,
že nelze otázku řešit na tak úzkém základě. V části druhé, která počíná se
zmínkou o Ruk. kralodvorském, v němž prý Hanka předvádí nám Záviše
z Falkenštejna jako nepřítele Němců, tvrdí se, že jméno Witigo je jméno praněmecké (Vuitagonno’), z Heermannovy kroniky konstatuje se, že prvý Vítkovec v Čechách je »Witko von Placz«, jenž byl r. 1042 poslán k císaři Jin
dřichovi Břetislavem, tedy v době, kdy nějakého Vítkovice může konstatovat!
jen kronika rázu Hájkova, pak se cituje Dalimil (jediná zdánlivě závažná
zmínka: »das mich werdrussit ser, daz dy gebürt ist körnen her Vnd also vf
gestigin ... ztrácí význam tím, že v originálu je něco jiného'. »Ot toho boje
Róžě vz hóru pojide, léň mě mluviti, kak ten rod vznide «) a jako hlavní
trumf pak otiskuje se známá listina z r. 1220 (pěkný fotogr. snímek přiložen),
kde na pečeti Čte autor: oigillum dorn. Vitkonis de Plankinberg (ne Plathinberg, jak četl Kolář, nebo Planthinberg, jak Domečka). Sperl ukazuje (a to
přesvědčuje cele), že záhadné sídlo není někde na Moravě, ale že je to Blan
kenberg na velké Mühle u Veldenu, Že Witigo de Planchinberc vyskytuje se již
r. 1209, že r. 1231 blízko Blankenbergu měl »urozený pan Witigo z Čech< nějaký sta
tek a z toho uzavírá, že německý původ Vitkovců je ^äusser allem Zweifel*, že je
to »deutsches Dynastengeschlecht«! Že se Vítkovici vyskytují v Čechách od let
70sátých 12. st. nepřetržitě, že prvý z nich, jako Český pán umírá r. 1194 a potomci
jeho plní český jih, že fakt, že měli statky v sousedství za hranicí nic o ne
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českém původu jejich nedokazuje — to vše p. Sperlovi nevadí nic, a nový
vynález némecké vědy v Čechách oslavuje se ještě níže v literární hlídce, od
anonymního posuzovatele historického románu Aug. Sperla (syna Jindřichova)
>Die Söhne děs Herrn Budiwoj«. Rožmberkové jsou tu již »das berühmteste
deutsch-böhmische Geschlecht«, jenž se nikdy k Čechům nehlásil — na roz
díl od Schwarzenbergů! — Následuje zajímavý příspěvek R. Wolkana, Ein
Pasquil auf Georg und Ladislav Popel von Lobkowitz vom J. 1594. jímž
Wolkan rozmnožuje řadu příspěvků tohoto rázu dříve již jím vydaných a
k výkladu spiknutí dosti důležitých Z posměšného skládání toho mluví zášť
někoho z předních panských rodů proti Lobkovickému parvenu z rodu dosud
málo vynikajícího. — Jos. Fischer otiskuje výtahy z korrespondencí pražských
vévodě Bavor. Maxmiliánovi z r. 1605 (Blutige Excesse bei einer Prager
Frohnleichnamsprocession im J. 1605), zajímavé také s věcí vlastně nesouvi
sící zmínkou korrespondenta, že v Praze jsou »rumory« zabití a pod. dost
častý, »das warlich einer sich wol zu fürsehen hat, und sonderlich, wer
Teutsch ist*. — V pozoruhodném článečku otiskuje Ad. Horčička list míšeň
ského dějepisce J. F. Ursina Fr. M. Pelzlovi z 31. led. 1787, týkající se hi
storických prací obou. Horčička je pravnukem Pelclovým a ukazuje na to,
že mezi potomky Pelclovými lze ještě leccos najít k biografii slavného ba
datele. — Následují články: J. Simon. Aus der Geschichte der Egerer La
teinschule (1595—1629) na základě ovšem archiválním, W. Aíayer. Ad. Stifter
in Karlsbad; R. Knott Das Raubschloss, das heilige Brünnei und das Pfaffen
grab bei Graupen im Erzgebige. V rubrice »Splitter« registrován Polanského
článek »Hanka fecit«. — V hlídce literární je od HorČičky referát o Bach,
mannové »Geschichte Böhmens*, mluvící v prvé polovině o nedostatečnosti
dosavadní německé historické práce v Čechách a v druhé polovici karakterisující cíle a celkové stanovisko Bachmannovo. O obsahu knihy samé mluví
se málo a pokud se to děje, děje se to s patrnou zdrželivostí. Zajímavý je
referát o maďarsky šovinistických dějinách uherských od Csudaye. jež vyšly
také v německém překladu. Z ostatních referátů důležitější jsou dva: prvý
jedná o Wolkanových »Deutsche Lieder auf den Winterkönig* (1898), druhý,
jenž na tomto místě překvapuje nemálo, je od A. L. Krejčika a prohlašuje
Tobolkovu edici Hilaria Litom. traktátu k Janovi z Rozenberka za neupotřebitelnou filologu a nemilou historku. Pražské Mittheilungy o české produkci
historické referují již od několika let pravidlem jen tehdy, když jde o slabou
věc, jejíž vady se pak mlčky generalisují na českou práci vůbec — překva
puje (mírně řečeno) tedy, pomáhá-li se jim v tom i z české strany kritikami
tohoto rázu, jež knihu, vykazující jisté nedostatky, zamítají hned jako bez
cennou. P. Krejčík mohl spokojiti se větou, že edice Tobolkova neprovádí
princip vydání palaeografického důsledně a to především co se týče velkých
začátečních písmen, ale mohl dodati, že to nebude překážeti pranic historiku
a velmi málo filologu.
J. P.

Zeitschrift des Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens
IV. (1900) seŠ. 1—2. — Fr. von Krones. Die erzählenden Quellen der Ge
schichte Mährens im 15. Jahrhundert (zde se vypisuje, co k dějinám moravským
přinášejí tištěné výpravné prameny, letopisy a kroniky, bez kritiky a beze
zpracování. Takové předběžné práce se obyčejně do tisku nedávají a také
při této — vyplňuje 105 str. — není patrno, proč byla tištěna). — A Bachmann.
Ueber ältere böhmische Geschichtsquellen (nejprv se jedná o Jarlochovi
a jeho Kronice. O Jarlochovi psal posledně A. Žák v MIJÖG. XVI. srovn.
Č. Č. H. II. str. 54 a tu vyslovil domněnku, že pocházel ze záp. Německa;
B. proti tomu upozorňuje na místo v Kronice, svědčící spíše o tom, že byl
národnosti české. O povstání Kroniky má B. mínění podobné, jako byl vy
slovil Emler, že totiž nevznikla postupným spisováním, nýbrž z kusů v roz
ličných dobách složených; zde nyní najdeme podrobný rozbor, jak Jarloch
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pracoval. — Dále rozebrány výpisky z Vincencia a Jarlocha Fontes II.» 271 sl.,
pro které B. navrhuje název Strahovské kontinuace kroniky Kosmovy). —
7. Wisnar* Beiträge zur geographischen Namenskunde, I. Die Ortsnamen des
Nikolsburger Bezirkes (ukazuje se všude, jak z českých názvů vznikly německé
a naopak). — C. Lehner* Nachträge zu CDMoraviae (otiskuje v plném znění
z Kroměřížského archivu 29 v kodexu nevydaných listin, z nichž jest jedna
z 13., ostatní ze 14. století: bude pokračováno). — Z »Miscell«: A. Rzehak,
Das sog. »Idol von Buchlau« (tak zv. modla Buchlovská v. Památky arch.
1857, str. 232, pochází z gotického svícnu středověkého.) — V »Literar. An
zeiger« referuje B. Bretholz o 1. svazku Bachmannovy Gesch. Böhmens
(obmezuje se na poznámky o Moravě, podrobnější, co se týče 2. polovice
12. století) a Zíbrtově Bibliografii (k chvále připojuje některé výtky o tom,
co je v knize zbytečného), A. Králiček o Gnirsově pojednání »Ďas Östliche
Germanien«, srovn. ČČH. VI. str. 59 (udává obsah).
Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens sv. 39
(1900). — Z 15 článků tohuto ročníku vytýkáme jen ty, které se týkají Slezska
před r. 1740. Jsou to: W. Ribbeck* Die Kirchlichen Verhältnisse des Refor
mationszeitalters zu Kreuzburg, Pitschen und Constadt. — Scholz, Der Kampf
der schlesischen Kaufmannschaft gegen das Triester Magazin 1729 — 1739.
(Protireformace ochuzovala země panství rakouského; teprve za Karla VL
počíná se politika rozumnější; stát se počal — třeba vždy ještě těžkopádně —
starati o vnitřní blahobyt a obchod s cizinou. Slezsko své sukno vyváželo do
Španělska přes Hamburk, za Karla VI. vláda chtěla tento proud obrátit, co
se týče sukna i jiného zboží, na jih ve prospěch Terstu a Rěky. Článek vy
pravuje na základě netištěných akt zachovaných v Hiřberku, s jakými pře
kážkami a s jakým odporem se při tom potkávala v horn. Slezsku). — Förster*
Der Bau der Universität Breslau und die Bilder der Aula Leopoldina (Vrati
slavská universita založena r. 1702 pro jesuity). Chrzaszcz, Geschichte der
Toster Burg und der Herrschaft Tost-Peiskretscham in Oberschlesien
zu Anfang des 16. Jahrh. — K. Wutke* Die Vitriolgewinnung in Bisthumslande
Neisse (od 16. století začínaje). — Μ. Rubensohn* Martin Opitz und Breslau. —
Jungwitz* Die Bischofswahl des Bonaventura Hahn 1596. (R. 1504 smlouvou
kapituly Vratislavské s knížaty a stavy ustanoveno, že biskupem se nemá státi
nikdo leda domácí t. j. ze zemí koruny České. Teprve r. 1585 smlouva po
rušena, když zvolen vlivem císařského dvora biskup Ondřej, původem Šváb.
Při nejbližší volbě r. 1596 stály proti sobě strany, švábská podporovaná dvorem
císařským, a slezská. Stavové podporovali stranu slezkou v kapitule peticí
k císaři, aby dopustil zvolení domácího. Ačkoli císař přání tomu nevyhověl,
nýbrž odporučoval kandidáta strany švábské, zvolen přece kandidát strany
slezské, Bonaventura Hahn Slezan, k velké nespokojenosti císaře, jenž volby
za platnou neuznal. R. 1599 Hahn viděl se nucena ustoupiti a zvolen jeho
dřívější protikandidát skolastik Pavel Albert; po jeho brzké smrti r. 1600
zvolen Slezan biskup Jan.) — Wilhelm Schulte* Beiträge zur Geschichte der
ältesten deutschen Besiedlung in Schlesien. I. Löwenberg (připojuje se k starší
práci téhož spisovatele v Silesiana sr. ČČH. IV. str. 419, dokazující, že se ně
mecká kolonisace ve Slezsku nepočíná již v 2 polovici století 12., nýbrž
později za Jindřicha I. před vpádem tatarským; po vpádu se rozvinula ve
větších rozměrech; práce tato se týká počátků kolonisace před vpádem;
v tomto ročníku otištěn jen počátek, zanášející se diplomatickou kritikou
listinných pramenů*. — Μ. Petlback* Aus der Familienchronik eines Breslauer
Geist lieben und Lehrers um 1600. — Wilhelm Schulte* Das Heinrichauer
Gründungsbuch nach seiner Bedeutung für die Geschichte des Urkunden
wesens in Schlesien (je to, jako obě již zmíněné práce téhož spisovatele, pří
spěvek k diplomatice slezské). — Následují drobné příspěvky a nekrolog,
věnovaný C. Grünhagenem Vratislavskému historiku Ed. Reimannovi* letos
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zemřelému. Z jeho prací vytýkáme: Der böhmische Landtag des J. 1575
(Forschungen zur deutschen Geschichte 1863), Unterhandlungen Ferdinands I.
mit Pius IV. über das Konzil im J. 1560 und 1561 (tamtéž 1866), Die religiöse
Entwickelung Maximilians II. 1554—1564 (Historische Zeitschrift 1866, Ge
schichte der Bayerischen Erbfolgekrieges (v Lipsku 1869), Johann von Ne
pomuk, nach der Sage und nach der Geschichte (Histor. Zeitschrift 1872)^
Neuere Geschichte des preussischen Staates vom Hubertsburger Frieden bis
zum Wiener Kongress (2 sv. v Gotě 1882 a 1888),

Neues Lausitzisches Magazin 75. sv. (1899) sešit 2 přináší dokončení
rejstříku ku práci otištěné ve svazcích 66 — 73: P Kühnel. Die slavischen
Orts- und Flurnamen der Oberlausitz. Další obsah: P. Arras. Urkunden
beiträge zur Geschichte Wilhelms von Eilenburg auf Rohnau (byl fojtem
zemským 1517—1519; r. 1519 byl svého úřadu od krále zbaven). — JuL
Helbig. Evangelische Geistliche und Schulmänner in und aus der Herrschaft
Friedland während der Zeit der Reformation und Gegenreformation.
Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung
XXL (1900), seš. 1. — H.
Hermann. Eine unbeachtete Wenzelhandschrift
in der Wiener Hofbibliothek (č. 2271 Ptolomaeův Tetrabiblos, s bohatými
miniaturami; rukopis patřil později Matyáši Corvinovi; z té doby pochází
nádherná vazba). V Literatuře najdeme (nepříznivý) posudek Bretholzův
Tomaschkova vydání práva Jihlavského srovn. ČČH, IV. str. 144.— Ze zprávy
Sicklovy o rak. ústavě historickém v Římě vyjímáme, že Dr. J. Šusta při
pravuje vydání korrespondence týkající se konce koncilu Tridentského, že
archivář Bretholz pro dějiny války husitské mnoho našel v registrech Martina V.,
co přinese CDM., a že R. Wolkan, podporován při tom též od Fraknoie
a uherského ústavu, rozmnožil značnou měrou sbírku Korrespondence Eneáše
Sylvia; oba instituty, rakouský a uherský, pomýšlejí na nové vydání celé
korrespondence.
V Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen 1900
seš. 1. — 2. počal otiskovat R. Prümers denník Br. Adama Samuele Hartmanna
1657—1659. Předeslán životopis Hartmannůvaž do r. 1657, kdy spolu s Pavlem
Cyrillem po vypálení Lešna byl poslán, aby u přátel a příznivců v rozličných
zemích sbíral příspěvky. Denník z cesty, zachovaný v Lešně, je psán jazykem
německým, místy latinským. Dne 30. června 1657 přišli do Amsterodámu,
kde se setkali s Komenským, který t. r. vydal Drabíkova proroctví (Lux
in tenebris) a dal je Hartmannovi překládat! do němčiny. — Od počátku roku
1900 Historický spolek Poznaňský vydává vedle časopisu ještě měsíčník
s titulem Historische Monatsblätter der Provinz Posen.

Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner und dem Cistercienser-Orden sv. 21. (1900), seš. 1. — Val. Schmidt s názvem »Zur Leidens
geschichte des Cistercienserstiftes Goldenkron«, podává 27 dodatků (1455 až
1557) k Pangerlovu »Urkundenbuch von Goldenkron« a k Tadrovým regestům
v 13. ročníku Studien. Vyňaty jsou z rukopisných regest Rosenberských,
chovaných ve sv. Floriáně v Rakousích; originály dotýčných kusů (kterých
však neužito, je prý tamčj^í archiv »nepřístupný«, což ovšem nesnadno uvěřit)
chovají se v Krumlově. Nadpis »Zur Leidensgeschichte« se vysvětluje tím že
se tu částečně jedná o restituci statků, které byly na počátku bouří husitských
přešly v drženi Rosenberků, a vůbec o poměru kláštera k Rosenberkunu
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Bibliotheka Historická přináší jako číslo 3. dílo dra Jos. Šusty Pius IV.
Fred pontifikátem a na počátku pontifikátu. — Kniha, čítající 172 str., je roz
dělena po úvodu (str. 1—7.) na 3 hlavy. V první s nadpisem »Mládí a postup
v hodnostech« vypravuje se o Milánské rodině Medici, ze které Gian Angelo,
narozený r. 1499, pozdější papež Pius IV., pocházel, a o jeho karrieře až ke
kardinalátu (1549); v popředí v první části této kapitoly stojí bratr jeho Gian
Giacomo, marchese Marignanský; životopis obou bratří vylíčen ve spojení
s dějinami politickými a církevními té doby. — Hlava druhá (str. 40—99) je
věnována v dějinách politických i církevních velice důležitému pontifikátu
papeže Pavla IV. z rodu Caraffského (1555—1559), v ní nájdem též povšechný
obraz tehdejšího církevního státu, jeho poměrů politických, společenských a
hospodářských -— Hlava třetí (str. 100—152) vypravuje o sedisvakanci po
smrti Pavlově a neobyčejně dlouhém konklave, ze kterého jako papež vyšel
kardinál Medici — Pius IV.; líčí se tu předivo rozličných vlivů a machinací
volebních, ve kterém se objevuje celá řada kandidatur, navzájem se mařících,
až konečně zvolen papež, který proti ostatním mohl pokládán býti za po
měrně neutrálního a nad stranami stojícího. — Na konci knihy (str. 155—172)
čteme dodatky jednající o rodokmenu papeže Pia IV., který se slavným
rodem Medici nikterak nesouvisel, avšak s ním přece byl spojován, a obsa
hující dále kritický rozbor některých pramenů o konklave a životě papeže
Pia IV. — Vedle tištěné literatury spisovatel hojně čerpal z pramenů ruko
pisných v Římě, ve Florencii, Miláně a j. — Pontifikát Pia IV. (1559—1565)
je důležit zvláště tím, že se v té době po delší přestávce zase sešel a potom
své zasedání ukončil koncil Tridentský. Že dr. Šusta připravuje pro Víden
skou akademii vydání korrespondence kurie s koncilem v této poslední jeho
periodě, připomenuto na jiném místě našeho časopisu. Jak známo, jednáno
v té době na koncilu také o povolení kalicha laikům.

S titulem »Český Macpherson« počal 7. Hanus uveřejňovat! v Listech
Filologických »příspěvek k rozboru literární činnosti Josefa Lindy a k pro
venienci RK. a RŽ.« — Sláva Macphersonova Ossiana počala se šířiti od
r. 1763 překládáním (podobně jako bylo při RK., až takto vznikla Polyglotta)
a napodobováním. Ale ještě, než zemřel Macpherson (1796), vznikly po
chybnosti, a po jeho smrti se objevila pravda, že zpěvy Ossianovy nejsou než
Macphersonem složené nové, umělé ohlasy lidové poesie skotské. Spisem paní
Talvj (Die Unächtheit der Lieder Ossians) věc vyřízena úplně, když uká
záno, že pravými ohlasy jsou vlastně jen písně prvního dílu; potom si Mac
pherson při svých skládáních vedl již volněji. — U nás (neb mutato nomine
do nobis fabula narratur) jedním Macphersonem byl Hanka, co se týče ly
rických básní, Jak již plný důkaz toho provedl Máchal v loňských Listech
Filol. (srovn. Č. Č. H. V. str. 131), za druhého by se hlásil v pojednání Hanušově
polozapomenutý a neprávem literární historií odstrkovaný Josef Linda\
k lyriku Hankovi přibyl by epik Linda, důvěrný jeho přítel. Důkaz o tom má
přinésti pokračování.
Nakladatelství Laichtrovo ohlašuje, že koncem t. r. počne vydávati illustrované dílo Literatura česká století devatenáctého. Má jednati o literatuře
básnické a vědecké. Bude to společné dílo několika spolupracovníků.
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Nákladem knihkupectví Buršíka a Kohouta počaly vycházet — v seši
tech — Dra. Jaromíra Celakovského Povšechné české dějiny právní. Druhé do
plněné vydání podle Ottova Slovníku Naučného.

E. Denis uveřejnil v Revue Historique velmi pochvalný referát o Zíbrtové Bibliografii\ na konci upozorňuje na některé mezery a vyslovuje přání,
aby založen byl >une sorte ď inventaire des documents se rapportant ä )a
Bohéme díspersés dans les grandes collections européennes«. Jsou tím mí
něny publikace tištěné Či sbírky pramenů rukopisné?
Pan August il. Doerr vydal letos nákladem Fr. Řivnáče velmi důležitou
pomůcku pramennou pro Českou genealogii (Der Adel det böhmischen Kron·
länder. Ein Verzeichniss derjenigen Wappenbriefe und Adelsdiplome, welche
in den böhmischen Saalbüchern des Adelsarchivs im k. k. Ministerium des
Innern in Wien eingetragen sind — stran 372, velká 8°). Obšírný soustitre
obsah knihy dobře vystihuje — jsou to co nejstručnější, chronologicky se
řazená regesta Českých listu erbovních a šlechtických diplomů od r. 1527 až
1811, pracovaná na základě materiálu shromážděného v ministeriu vnitra
r. 1826 — 1840, kdy vláda připravovala všeobecnou matriku Šlechtickou pro
státy habsburské (vyjímaje Uhry a Sedmihrady). Podnik však uvázl; český
materiál jeho excerpoval teprve nyní p. Doerr pro své dílo, dodav něco málo
z kopiářů místodržit. archivu Pražského pro léta 1527—1600. Ani práce
Doerrova nepodává ovšem úplného seznamu všech povýšení šlechtických od
r. 1527 (ve Vídni nemohli právě z Čech všechen materiál si opatfiti), ale co
znamená pro genealoga a jakou spoustu nových dat přináší, patrno z toho,
že zná o 2J74 více povýšení a listu erbovních než práce A. Schimona z roku
1859 »Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien« Ráz dobré edice pra
menné zachovává si kniha také tím, že podržuje u jmén vlastních pravopis
svých předlohy třebas i zřejmě korrumpovaný kopisty češtině nerozumějícími
— autor praví, že v rejstříku (str. 297 — 372; eventuelní vady, z toho vyplývající
snažil se opraviti Kniha může interessovati historika také po jiné stránce:
nobilitace po Bílé Hoře na př. budou moci býti příspěvkem k dějinám proti
reformace u nás.
J. P.

Jana Willenberga Pohledy na města, hrady a památné stavby král.
Českého z počátku XVII. století. Dle původních, dosud neznámých jeho kreseb,
jež ve Strahovské knihovně nalezeny byly, vydávají Dr. A. Podlaha a Dr. J.
Zahradník Sešit I. Praha 1900. — Právě v nynější době, kdy se věnuje
zvláštní pozornost starobylému rázu měst, a kdy způsob založení měst, jich
tvar a vzhled, se stal i ve vědeckém ohledu zajímavým předmětem bádání,
přichází publikace tato vskutku vhod. Znázorňování měst pohledy kollektivně
a do ji^té míry systematicky dělo se se zvláštní zálibou v druhé polovici sto
letí XVI. a v století XVII.; souvisí to s rozvojem tehdejší literatury cesto
pisné a zeměvědné a zároveň i se sběratelskými tendencemi oněch dob.
U nás řadu pohledů na města přináší poprvé Paprockého Diadoch; jsou to
pohledy sic summární a fragmentárni, ale celkem určité a přesné. Autorem
dřevořezeb jest Jan Willenberg, jenž na pohledu Pražském se zvěčnil nápisem:
Jo : Willenberg fecit 1C01, a jehož obvyklá signatura jest J. W. Kromě Diadochu českého a moravského přichází signatura jeho na dřevořezbách v Haran
tově Cestě do země svaté. Něco bližšího o životě jeho není dosud známo; Dlabač
(Künstlerlexikon) uvádí jej pod jménem Willenberger. Při prohlídce knihovny
kláštera Strahovského, již podniká systematicky nynější její knihovník a spolwvydavatel svrchu uvedené publikace, Dr. J. Zahradník, nalezen konvolut kreseb
pohledových značného formátu; jsou to původní kresby Willenbergovy, ho
tově a do všech podrobností pérem provedené, které byly podkladem
malých a redukovaných pohledů v Paprockém. Kresby ty J. Vilímem fotoč. č. h. vi.
20
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zinkograficky reprodukované tvoří obsah publikace, jejíž první sešit přináší
pohledy na Horu Kutnou a Hradec Králové. Prospekt Kutnohorský, jemuž
chybí pouze partie s chrámem sv. Barbory, jest velice rozsáhlý a ve svém
podrobném provedení nad míru instruktivní a zajímavý. Pohledy opatřeny
jsou seznamem vynikajících budov a četnými poznámkami, tu českými, onde
německými. Pro slohové zvláštnosti má Willenberg smysl na onen čas v pravdě
obdivuhodný, a jeho pohledy mají takto důležitost nejen pro historii lokální,
nýbrž i pro dějiny umění a dějiny kulturní. V tom ohledu jsou kresby jeho
velmi cenným materiálem, tím cennějším, že nám zachovávají pravou podobu
českých měst, malebných a kvetoucích, jakouž měly před pohromami války
třicítileté. Analogická sbírka pohledů na saská města, provedená tamním zem
ským stavitelem a inženýrem Vilémem Dilichem (f 1655), přináleží době již
pozdější. Po válce třicítileté revidovány byly někým pohledy Willenbergovy,
a tu a tam připsána poznámka, že ta neb ona budova jest již rozvalena. —
Podniknutí pp. Podlahy a Zahradníka dlužno uvítati s povděkem; řada pu
blikací obrazných, která se tak utěšeně v naší literatuře množí, rozmnožena
o nový článek, rázu zcela originálního. Nebylo by na škodu, kdyby hned
s počátku uveden byl seznam toho, co celé dílo bude obsahovat!; materiál
jest pohromadě a nebude již asi dále rozmnožen. Širší zájem by to jen po
vzbudilo.
K. Chytil.

Prager Studien přinesly jako číslo 5. práci Th. Hoschka »Der Abt von
Königsaal und die Königin Elisabeth von Böhmen«. Je to životopis Elišky
Přemyslovny; ježto hlavním a skoro jediným pramenem je kronika Zbra
slavská, tento životopis není než parafráse této kroniky. Kronika Elišku chválí,
a tak pokus podrobiti ji kritice vede tu a tam k odchylkám od ní v ne
prospěch královnin; jen že taková kritika při malém počtu jiných pramenů
nemá dosti pevného základu. V jedné věci však Hoschek věří kronice až
příliš, co se týče totiž řečí, jež Petr při jednání o povolání Jana Lucembur
ského do Čech osobám při tom vystupujícím klade do úst.
Josef Neuwirth vydal své pojednání »Die Wandgemälde in der Wenzels
kapelle des Prager Domes und ihr Meister« v Mitt. d. Ver. f. Gesch. d.
Deutsch, in Böhm. 1899, srovn. Č Č. H. VI. str. 73, také v separátním otisku.
Woltmann připisoval silně restaurované malby v svatováclavské kapli »Pražské
škole« (Das Buch der Prag. Malerzeche S. 42), Chytil Dětřichovi (Pam. arch.
XV. 29) a Neuwirth již dříve a v nadepsaném článku znovu obšírněji mistru
Oswaldovi. Nevíme o něm nic, než že v týchž letech, kdy byla svatováclavská
kaple vyzdobena, koloroval v kostele svatovítském znaky a s největší pravdě
podobností také sochu, která dnes stojí na schodišti stavební kanceláře. Podle
jména Oswald soudí Neuwirth, Že byl z okolí Řezná nebo Pašova, a poněvadž
nalézá mezi malbami v svatováclavské kapli a staršími Norimberskými tabu
lemi podobnost, vyslovuje apodikticky, Že jen Oswald mohl býti původcem
fresek. Ale Norimberské obrazy, jež srovnává s malbami, jsou, jak sám do
znává, až z 15. st. a jsou, jak známo, od prací české školy odvislé. Přes vý
vody Neuwirthovy jsou malby nejpříbuznější dílům, jež shrnujeme pod názvem
české školy. Chtít jmenovat určité jméno, znamená slyšet trávu růst.
D.

V právě vyšlém VII. dílu vzorného katalogu vévodské knihovny ve
Wolfenbüttelu je krásné barevné faksimile titulní miniatury ze známého ruko
pisu Gumpoldovy legendy o sv. Václavu, jejž, jak nadpis miniatury vypravuje,
dala zhotoviti jakási kněžna Hemma. Písmo by mohlo býti ještě z XL .st., ale
miniatura má ráz italských prací XII. st

Bruno Bellerode v »Beitrage zu Schlesiens Rechtsgeschichte« (I—IV seš.,
ve Vratislavi 1897—1900) líčí poměry slezské za bojů mezi Jiřím z Poděbrad,
Matiášem Korvínem a Vladislavem. Další část knihy týká se již speciálně
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mésta Blštiny {Pitiny. Blszczvny, Pless) a okolí. Zajímavá je česká listina v zá
meckém archivu, kterou propůjčuje město král Matiáš ve Vratislavi 16. prosince
1474 Hynkovi Minsterberskému. Blštinu vyměnil pak Hynek r. 1475 v Kolíně
s bratrem svým Viktorinem za město Kolín nad Labem v Cechách. Z Českého
originálu, opět v knížecím archivu v BlŠtině, otištěna jest řečená listina str.
28—33. Pro právní poměry Blštinské nejdůležitější jest allodifikační, opět česká
listina, daná dne 28. srpna 1500 od krále Vladislava pro Kazimíra Těšínského,
na něhož bylo panství přešlo. II. sešit »Urkunden über die Besitz- und Rechts
verhältnisse der Herrschaft Pless« obsahuje listiny a regesta z let 1517 až
1854. — III. a IV. sešit »Bergbau-Vorrechte in der Herrschaft Pless in Ober
schlesien« týká se tam, kde jde o starší dobu, horního práva a horních smluv
r. 1534 a 1575. Z ostatního zajímavý je spor o Uzeni uhli slezského. při němž
byly citovány též starší české horní zákony, zejména horní řád Rudolfův
z r. 1577. Spor ten vznikl r. 1769, kdy vyzval vrchní horní úřad slezský majitele
panství Blštiny. aby z uhelných dolů v Kostuchně z peněz za uhlí vytěže
ných odváděl do královského vrchního horního úřadu dávky předepsané hor
ními řády. Proti tomu se majitel vzpíral. Namítal, že těží uhlí »na vlastní
svojí půdě« jen ku potřebě vlastní, posud žádných desátků neplatil a posavadní osvobození od desátků že si nadále u krále v Berlíně vyprosí. V proseb
ním listu, zaslaném do Berlína, pak hájí svého stanoviska. Významu »Nutzun
gen ob und unter der Erde« (v listině královské) rozumí prý »generaliter«.
Podle toho přísluší mu volné právo využívati půdy třeba dolováním.
Ostatně není povinen platiti desátek z uhelných dolů podle horního řádu,
vydaného pro Čechy od Maximiliana a potvrzeného také pro slezské stavy
horním řádem Rudolfa Ik dne 5. února 1577. Horní řád ten podle výkladu
žadatelova nepozbyl ve Slezsku platnosti. Odpověď zně<a: Významem »Nutzun
gen ob und unter der Erde« rozumí se toliko »ius excludendi alios«. Horní
regál patří vrchnosti, králi. Blštinský pán regálu toho od nikoho neobdržel.
Těží jen z půdy propůjčené, kdež ovšem nikdo jiný nesmí mu překážeti a
totéž právo si osobovati. Vrchnímu svému pánu, králi, povinen jest všecky
desátky odváděti. Nic tu neprospívají staré horní řády české. Podle nejvyššího
královského nařízení (19. února 1756) počítá se kamenné uhli mezi horní re
gály královské, Rozpředlo se potom dlouhé vyjednávání, a řešil se právnickým
důvtipem smysl sporného místa »užitky nad a pod zemí«. Ve sporu tom vedl
si Blštinský pán, kníže z Anhaltu, sebevědomě. Stačí uvésti z jeho obrany
(18. května 1784) tuto ukázku: »Da ich mich nun per deducta in titulata
possessione des freien Steinkohlenbergbaues befinde, so halte ich nach dero
Äusserung es nicht nöthig, meine iura in via iuris vermittelst eines contra
fiscum anzustrengenden Prozesses zu behaupten, beati enim possidentes«.
Spor byl rozhodnut zajímavým dobrozdáním kancléře Carmera 13. dubna
1787, podle kterého uděleno jen, co se týče uhlí, knížeti osvobození od de
sátku a jiných dávek, ne na základě starého práva, nýbrž ex nova gratia,
Královskému rozhodnutí konečně se Blštinský pán podrobil. Z uhelných dolu
nemusil odváděti žádné dávky; z ostatních dolů byly mu dávky vyměřeny.
Stížnostem sousedních dolů, že prodává uhlí lacino, pod taxou stanovenou,
vyhověly horní úřady po náležitém vyšetření. Bylo ustanoveno, aby prodejem
uhlí z panství Blštinského neděla se újma ostatním dolům uhelným. Uhlí
Blštinské mělo se stejně měřiti a stejně draze prodávati jako z ostatních
dolů, při čemž vrchní horní úřad vždy měl stanovití zákonitou taxu, jak se
uhlí bude prodávati, a taxa ta měla býti vždy veřejně obecenstvu vyhlášena.
—r—
Dr. Joh, Bohatta u, Dr. Michael Holzmann * Adressbuch der Bibliotheken
der oesterreichischungarischen Monarchie*. (Vídeň. Carl Fromme 1900 VeL 8.
S. 573) — Amanuensové dři Bohatta a Holzmann podnikli dílo, jež přese
všecky své nedostatky, které ostatně nejsou jejich vinou, jest záslužné a pů
20*
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vodcům svým ke cti. Své době vyhovující dílo Petzholdovo zastaralo a žádalo
si náhrady. Dnes pokus vzniklý na rakouské půdě jest odevzdán veřejnosti.
Část Předlitavska se týkající vypočítává na 357 str. 1003 knihovny, Část Zalitavska 1014 knihoven na 180 str. Část rakouská založena úplně na dotaznících
vydavatelů, část uherská jest jen z malé části prací jejich: jest více pouze
překladem připravované k tisku úřední publikace generálního inspektorátu
knihoven a museí uherských. — Dvě věci jsou zajímavé při této publikaci,
jež více svědčí o vědomí potřebnosti takovýchto publikací ústavů, jichž se
týče, než vydavatelů samých: Které národnosti a který stav nejochotněji od
pověděl vydavatelům na jejich dotazníky? Na první otázku odpovědět! nutno:
Němci, na druhou: Duchovní. Zejména s české strany mohlo se projeviti více
ochoty. Poláci byli již ochotnější. Na základě dotazníků zodpověděných pou
čuje přítomná kniha o úředním názvu a podrobné adresse knihovny, o počtu
svazků, rukopisův a prvotisků, o roční dotaci knihovní, o personáliích úřed
nictva knihovního; o tom které katalogy vykazuje knihovna (lístkový či
knihový, abecední či věcný), kdy a za jakých podmínek jest přístupna, půjčují-li se knihy domů a za jakých podmínek, zasílají-li se knihy a rukopisy a za
jakých okolností; dále o založení a krátkých dějinách knihovny Podle toho, jak
vyhověno bylo dotazníkům, jest kniha ovšem hodně nesouměrná. Vídeň ku př.
zabírá č. 770- 974 skoro na 100 str., Praha č 511 — 587 na 35 str. (mezi nimi
Strahov č. 547 na str. 174—182, Štýrský Hradec č. 162—212 na str. 20; Lvov
Č 370—392 na 11 str.; Krakov Č. 313-325, na str. 4; Inšpruk č. 240-262 na
str. 6; Brno Č. 42—71 na str. 9. Všimneme-li si Cech a Moravy, hned vidíme,
jak Němci téměř vždy věděli více pověděti a i místněji (Broumov [čís. 32],
Duchcov [112], Cheb [114—120], Vyšší Brod [218], Osek [483], Děčín ]709J)
než řečeno bylo s České strany (Čáslav [86 literatura chybí], Ml. Boleslav
[čís. 27* o krajském museu ani slova!]. Kutná Hora [Čís. 344—345 o archivu
a museu není zmínky, poněvadž se vůbec neodpovědělo!], Praha [archivy
zemský a místodržitelský neměly čeho říci?], Třeboň (č 984—985 o archivu
Třeboňském celého 272 řádku]). O více než nešetrné neznalosti češtiny se strany
pp. vydavatelů nechci se ani zmiňovati, doklady toho jsou téměř při každém
českém slově. Ale i tak může kniha tato dobře prospěti českému historiku.
Ad. L. Krejčik.

G. Schmöller vydal právě v 1. svazku svůj dlouho očekávaný a slibovaný
•^Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre* (v Lipsku, DunckeraHumblot
482 str.). Z předmluvy vyjímáme toto pozoruhodné místo: »Auch in der Na
tionalökonomie, und gerade auch in der historischen, wird eine konstruirende
Methode von mehreren meiner geschätzten Kollegen mit Virtuosität gehand
habt: man geht von wenigen klaren Sätzen und Formeln, von präcisen De
finitionen aus und bringt damit Einfachheit und Klarheit in alles, ich möchte
sagen zu viel Einfachheit und oft nur eine scheinbare Klarheit. Ich fand im
Leben immer, dass der Hauptfehler in der praktischen Anwendung staats
wissenschaftlichen Wissens der sei, dass die der Universität Entwachsenen
die gesellschaftlichen Erscheinungen für viel zu einfach halten; sie glauben,
dieselben mit wenigen Definitionen und Formeln beweisen zu können. Meiner
Auffassung und Anlage entspricht es, den Anfänger stets auf die Kompliziertheit
und Schwierigkeit ďer Erscheinungen und Probleme aufmerksam zu machen,
ihm die verschiedenen Seiten des Gegenstandes zu zeigen .. .<
Posledním sešitem, vyšlým t. r., dokončena jsou Regesta Sigmundova,
jež vydal V. Altmann s titulem >Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410—1437)<.
Celé dílo, vydané v InŠpruku u Wagnera 1897—1900, skládá se ze 2 svazků
o 427 a 5*8 str. 4°.
Steinhausenova· Zeitschrift für Kulturgeschichte přinesla r. 1899 upomínky
na Jakuba Burckhhardta z péra byzantologa H. Gelzra — upomínky nad míru
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zajímavé a zajímavě i vtipně vypsané. Hlavní věcí je ovšem osobnost Burckhardtova jako učitele, učence a člověka, ale vedle toho najde se tu mnohá
anekdota, mnohé apte dictum, kterých by bylo Skoda, kdyby se nebyly za
chovaly. Než více než anekdota je, co při té příležitosti Gelzer vypravuje
o kardinálu Švarcenberkovi. Gelzrův otec měl s kardinálem styky, a co slyšel
od otce syn, to vypravoval Burckhardtovi. Bylo to kolem r. 1870 .. . »Besonders
frappierte ihn (Burckhardta) eine Aeusserung, welche 1870 der Kardinal von
Prag meinem Vater gegenüber gethan hatte. Als hochadeliger Grandseigneur
war Schwarzenberg über die kleinliche Geheimniskrämerei diplomatischer
Monsignori dritter Garnitur hocherhoben. Er zeichnete in festen Strichen das
Programm des Klerikalismus, wie es während des Konzils die Leiter in Rom
festgesetzt hatten. Organisation einer katholischen Partei in Belgien, der
Schweiz, den österr. Alpenlandschaften und vor allem in Deutschland und
Frankreich Mit welchem Geschick und welcher Konsequertz (podotýká Geizer)
ist das in dem verflossenen Vierteljahrhundert durchgeführt worden! Dabei
äusserte der Fürsterzbischof kaltblütig: »Wir haben unsere ganze Sache auf
die Völker gestellt; mit der Monarchie rechnen wir nicht mehr«. Diese
Aeusserung frappierte Burckhardt im höchsten Grade . . . Auch später kam
er mehrfach darauf zurück und äusserte mir gegenüber einmal gesprächsweise:
»Sehen Sie, diese Prälaten haben eine äusserst feine Witterung für die kom
menden Dinge. Sie verstehen die Zeichen der Zeit. Schwarzenberg als Grand
seigneur kennt seine Leute vom Grund aus. Das ist eine bedenkliche Sache.
. . . Wenn nicht die unglücklichen Ebenbürtigkeitsgesetze, ein trauriges Er
zeugniss der Zopfzeit, gründlich beseitigt und Ehen mit dem physisch noch
so gesundem niederen Adel eingegangen werden, dann drohen ernste Gefahren«.

Od dávných dob tvoří zprávy Caesarovy a Tacitovy hlavní podklad
společenských dějin staré Germanie a zaměstnaly již značnou řadu exegetů ;
především ovšem úsečné a temné výroky Tacitovy. V řadě pravděpodobností
z nich vyčtených těšil se dosud uznání skoro všeobecnému názor, že Cae
sarovi Suevové žili ještě skoro úplně po nomádsku, a Že Tacitovi Germáni
byli již lid pevně rozsazený, ovšem také velmi primitivní kultury. Půl druhého
století mezi zprávami obou uznáváno tak za dobu rozhodného obratu v jejich
hospodářském vývoji Proti tomu mínění vystoupil nedávno Felix Rachfahl
v článku nadepsaném »Zur Geschichte des Grundeigentums« (Jahrbücher für
Nationalökonomie und Statistik 1900, seŠ. 1. - 2.) Spisovatel, známý u nás
také spisem vydaným 1894 »Die Organisation der Gesamtstaatsverwaltung
Schlesiens vor dem 30jähr. Kriege«, tvrdí, že 26. kapitola Germanie, o niž
především běží, není ničím jiným než výtahem, skoro až epigraficky zkrá
ceným, Caesarova líčení (Bell. Gall. IV. 1 a VI. 22), a že Tacitus pro hospo
dářské poměry Germánů neužil snad vůbec jiných pramenů. Záhadné obraty,
k jejichž vyložení dosud vedle historie také celá ethnografie a právo marně
volány, jsou pouze »groteskní« zkráceniny jasných výkladů Caesarových.
Bude zajímavo slyšeti, zdali pochválí klassická filologie vývody Rachfahlovy,
které osvětlují nový kout literární dílny velkého historika. Nevyvrátí-li jich,
bude opravdu nutné mnoho Škrtati v německé »Reichs- und Rechts
geschichte«. Zbyl by tak jen Caesar pro vylíčení germánského hospodářství
před počátkem stěhování národů, a také jeho zprávy vyložil Rachfahl poněkud
novým způsobem; klade totiž hlavní důraz na to, že nemožno již vyhlašovat!
Caesarovy Germány za nomády v technickém slova toho smyslu, nýbrž za
národ žijící současně z obmezeného chovu dobytka a primitivního polaření
a střídající jen užívanou půdu* ročně podle nařízení pohlavárů. Subjektem vlast
nického práva k půdě byla pak obec kmenová. V článku se mluví ostatně
mnoho proti novým theoriím, které přednesli Wittich v práci o velkostatku
v dolních Saších a Richard Hildebrand ve známé knize o právu a mravech
na různých stupních hospodářského vývoje (Recht und Sitte auf den ver-
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schiedenen wirtschaftlichen Kulturstufen, 1896). Rachfahl při své polemice
dotýká se často zásadních posic, které by bylo dobře hlouběji uvážit, jako
na př. otázky, zda má věda dodatečně jaksi kodifikovat! právo dávných dob
také pro některé pojmy, ku př. přesné vlastnické právo k neužité dosud
půdě, kteréžto pojmy v době samé ještě nebyly účastníky jasné pochopeny,
nevzbuzujíce tehdy velkého zájmu. Vedle řečených souzen také, jako Hildebrandův přívrženec v oboru slovanských dě in, Jan Peisker. Ve zvláštním
dodatku snaží se Rachfahl dokázati za vratké základy Peiskrovy konstrukce,
přednesené v Zeitschrift für Social- und 'Wirtschaftsgeschichte V. (viz Č. Č.
H. V.), podie níž znal prvotní společenský ústroj Slovanů porobenou třídu žďárujících zemědělců a vládnoucí Šlechtu kočovných župmů-pastýřů. S Peiskrem
odmítnut zároveň nový spis P. Puntscharta »Herzogseinsetzung und Huldigung
in Kärnten«, Lipskí) 1899, který má touže theorii za základ. V některých
bodech uznány ovšem také Peiskrovy vývody; hlavně v otázce o dějinách
pluhu a o povstání zádružného bytu. — Článek Rachfahlův jest opravdu
cenný, působí však místy nepříjemně sebevědomým způsobem soudů; Čecha
se dotkne zvláště nemile, že na str. 177 na pranýř stavěn slovanský spisovatel
pro patrnou tiskovou chybou a austriacismus i v našich zákonnících obvyklý.
Dreissig Jahre Deutscher Verfassungsgeschichte 1867—1897 jest název
nového díla o nejnovějších dějinách německých, které letos počalo vycházet
v Lipsku. Spisovatel jeho je P Kloeppel. První svazek (495 str.) obsahuje
první desítiletí doby na titulu naznačené.

Redakce časopisu »Zeitschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte*
vydává vedle časopisu řadu větších prací s titulem Socialgeschichtliche For
schungen. R. 1899 vyšla v ní rozsáhlá práce (626 str.) Waltra Claassena
Schweizer Bauernpolitik im Zeitalter Ulrich Zwinglis. V ní vylíčeny vše
stranně všecky poměry týkající se rozdělení i vzdělávání půdy i stavu sel
ského. Jedna kapitola věnována zvláště Zwinglimu, t. j. jeho názorům o věcech
hospodářských.
Ve sbírce Hand- und Lehrbuch der Staatswissenschaften* jež vychází
v Lipsku, r. 1899 vydán 1. svazek díla Jiřího Adlera (v Berlíně) Geschichte
des Socialismus und Kommunismus von Plato bis zur Gegenwart. Jak v titulu
naznačeno a vyloženo v úvodě, Adler socialismus a kommunismus spojuje
tak, že socialismus vidí všude, kde se hospodaří na základě majetku kollektivního prostředky náležejícími všem společně, a to značnou měrou (im weiten
Umfange), ovsem také sem patří všecky tendence a snahy, učení a programmy
i utopie k tomu směřující. První díl (281 str. velkého 8°) sáhá až k fran
couzské revoluci, a v něm první dvě knihy (do stránky 80.) jsou věnovány
klassickému starověku, řeckému a římskému; dvě kapitoly první knihy při
tom připadly Platonovi; druhá kniha obsahuje starověkou dobu křesťanskou,
křesťanství prvních století. V Platonově Politeii Adler vidí utopii, ale zároveň
také počátek nových proudů, které — vedle jiných faktorů — konečně
zničily antiku, aby z jejích popelů vzešel »fénix kultury křesťanské«. První
i druhá kniha se končí kapitolami o anarchismu. Anarchismem rozumí
Adler stupňovaný individualismus, který postuluje neb zavádí společenské
řády s automonií jednotlivce co možná velikou a co nejméně obmezenou
tlakem vládním. V tom smyslu lze mluviti o idealistickém anarchismu Zenonově. — Kniha třetí (str. 81.—139.) patří středověku a reformaci a je roz
dělena na 4 kapitoly. Ve středověku kommunismus, tedy podle Adlera socia
lismus i anarchismus ve smyslu jeho, má vždy do sebe něco náboženského;
setkáváme se s nimi v mystice, heresích, chiliasmu. Husitství v nejširším
slova smyslu Adler sem ovšem též počítá, Chelčického (str. 112) zejména ke
kommunistickým anarchistům, v Jednotě však nevidí nic anarchistického a při
pisuje jí jen velice mírný socialismus. Celkem třetí kniha neuspokojuje;
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Adlerova definice socialismu je tu přece příliš úzká. O sektách atd. slyšíme
zbytečně mnoho a namnoze věci známé; o jich »socialismu a anarchismu«
jsme mohli slyšeti více. — Ve čtvrté knize pojednáno o socialismu a anar
chismu, pokud na ně působily renaissance a humanismus. Moroví tu při
padla celá 2. kapitola (str. 151- 179) čtvrté knihy, následující 3 Rabelaisovi
a Campanellovi, 4. náleží jesuitům t. j. jich státu Paraguayskému. V 5. knize
najdeme kapitolu o kommunismu anglickém, jak vystupuje ve spojení s revolucí
17. století a po ní na základě ideí náboženských, kdežto ve Francii založen
bývá na právu přirozeném. Adler již dříve (v časopise Gegenwart 1894) byl
upozornil na faráře Jana Mesliera (f kol. 1730), který svými spisy, jež kolo
valy rukopisně, anticipuje moderní socialismus. — Kniha zakončena biblio
grafií. Dílo E. Charvériata »Les affaires religieuses en Bohéme en XVI. siěcle«
(v Paříži 1886) není práce samostatná; je to jakýsi volný překlad Gindelyho.

Vítanou pomůckou k studiu dějin anglických je kniha Karla Wertheima
»Wôiterbuch des englischen Rechts«, vydaná r. 1899 v Berlíně (575 str.).
Anglické terminy práva veřejného i soukromého (od abandonment — yeomanry)
jsou opatřeny kratšími neb delšími výklady, které někdy (na př. při parli
ament) vzrůstají na pojednání, při kterých pak nacházíme také odkazy ku
příslušné literatuře.
Adolfa Harnacka Dějiny Berlínské akademie (Gesch. der Königl. preussi
schen Akademie der Wissenschaften) jsou velké dílo trojsvazkové (1091, 660
a 588 str.; cena 60 M.j. Srovn. Č. Č. H. VI. str. 200.

Jako desátý svazek Historické knihovny vydávané redakcí »Historische
Zeitschrift« vyšla nedávno zajímavá práce »Die Kolonialpolitik Napoleons I.
von Gustav Rolojf*. Ukazuje se v ní, že neprávem byla dosud koloniální poli
tika Nepoleonova zneuznávána. Není pravda, že Napoleon obětoval s lehkým
srdcem zámořské osady francouzské jednostranné kontinentální politice.
Roloff ukazuje na základě archivních studií, jak věnoval císař osadám stejnou
péči jako jiným odvětvím státní správy. V jeho poměru k Anglii hrály na
opak kolonie v některých dobách i rozhodující úlohu, a jeho velké plány slu
čovaly kontinentální zájmy se zámořskou politikou. Vinu toho, že V boji
s Anglií všechny osady ztraceny, nelze pouze jemu a centrální správě při
čítat; záleželo také mnoho na poměrech v osadách samých.
Max Zimmermann vydal prvý svazek velkého díla o Giottovi (Giotto
und die Kunst Italiens im Mittelalter. 1. Pd. Voraussetzung und erste Entwicklung voň Giottos Kunst. 147 vycbr. XI. 417 str. Lipsko 1900). Dokazuje,
že Giotto naučil se svému umění v Římě, navázav na díla, jako jsou freska
v S. Clemente, která znamenají opět jakousi renaissanci starokřesťanského
umění za Řehoře Vil. Ve slohu GiottovČ by se probouzelo tedy staré římské
a italské umění, a sice ve vědomé opposici proti vlivům východním. Ale kniha
Zimmermannova je Špatná, a jeho these jsou buď nesprávné nebo nedoka
zatelné.
D.

Vtipnou, na první pohled žertovnou a opravdu přece jen vážnou věc
přineslo květnové číslo Varšavského Atenea, Jsou to aforismy věnované Kra
kovskému sjezdu historiků s nadpisem »Metodika badan starožytniczych«.
Tyto aforismy jsou namnoze známé věty a přísloví s výklady a doklady. Tak
hned první »Nedělej jinému, co tobě by nebylo milé« s výkladem: »Němečtí
učenci by utopili všecky Slovany v bažinách Pripetských, slovanští — všecky
Němce v zátoce Dollartu. Ale když se tam nevejdou! Nechrne jedněm i dru
hým kus božího světa«. — Druhé napomenutí zní: »Nedůvěřuj etymologiím
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možným, což teprve nemožným«. Obrací se proti keltomanii, která také Slo
vany tlačí do bažin Pripetských. Ale Slované trpí zasloužené: »Proč lezli proti
vší grammatice a historii do Durínska (jako Duřiňci), do Helvetie (Chelmecie),
do Švycu (Šwitez)?« — »Qui bene distinguit, bene dočet« obrací se proti na
šemu krajanovi Kadlcovi; měl prý své knize dáti nadpis »Rodinný nedíl a
(místo čili) zádruha«. — »Nevéř nikomu slepé« — ani ne Arabovi, když píše,
že Paderborn leží v zemi »slovanské«. — »Konstrukcí a šablon se varuj, jakož
i všech předčasných generalisací...« Konec výkladu, kterému čtenář Č. Č. H.
snadno porozumí, zní: Nevíme, co se pod slovem lupa skrývá, a již sestrojili
konflikty a katastrofy předhistorické na antagonismu županuv-pastevců
i chlapu-rolníků. Anebo: Kdo nevěřil kdysi slepé v trojici evoluční: myslivecpastýř-rolník ? A přece se ukázalo, že jsou rolníci, kteří nikdy nebyli pastýři.
Tedy — varuj se šablon a orgií generalisačních ! — »Změn obyvatelstva nebeř
nadarmo!« — proti archaeologům, kteří by ze změny ornamentu na hliněném
hrnečku nejraději hned vyvedli změnu lidu. — »Nefalšuj, t. j. nových a všem
společných vécí nevydávej za staré a zvláštní!« Náš vtipný přítel setu mýlí,
domnívaje se, že tomu, kdo RKým z r. 1817 Čechy za nos vodí, »porz^ďny
czlowiek r^ki nie podaje«. Ostatek — věta čelí proti — sit venia verbo —
přežitkářům. — »Čo z wozu spadlo, to juž przepadlo«. N. př. mythologie ně
mecká — ale Němci mají aspoň skandinávskou — a slovanská. Sv. Vojtěch,
Brun, Dětmar Merseburský — ti mohli něco vědět, ale většinou nic nepově
děli. Gallus, Kosmas, »Nestor« již sami nic pořádného nevěděli; jen z Pomořan
a Rusi něco málo zachováno. A z toho máme utvořit celou védu! Křesťanství
všecko vymýtilo. Bájky, přísloví, říkání — to vše donedávna platilo za živý
pramen mythologie — dnes ani o tom nemluv! Takové mezery nikdo ne
vyplní; tu ani falsátorům fantasie neposloužily; ani Hanka (když »Nestor«,
mělo by býti »Hanka«) nic kloudného nevymyslil. A nepatří jen mythologie
k tomu, co nám s vozu spadlo. — »Bez práce není koláče«. Nevyplňujme
mezer v pramenech frasemi a hypothesami, raději pracujme tiše a vytrvale!
Na př. sbírejme jména místní! Ale pozor snimi! Čo se i tu nahřešilo! Z kon
covek — ice a-ův chtěli vyvodit historii celé doby, okolnosti osazování...
Z tak snadné práce nebudou koláče! A když již jsme u jmen (praví náš přítel
dále, neostýchaje se dotýkat ani takových světel, jako jsou Múllenhoff a
Meitzen): v Meklenbursku je Neu-Ruppin, patrně totéž jméno jako Rypin na
Mazovště, a přece, kdo by tvrdil, že Rypinští založili Ruppin! Na slovanské
půdě opakuje se jméno slovanské, na německé — německá: co z toho? Doudlebovci jsou na Rusi i v Čechách (Poláci mají Dul^bu)... A tak máme Srby
a Charváty tu a tam. Práce, t. j. výklad jmen, je nadmíru těžká, i když víme
(nebo vlastně se domníváme, že vímej, z jakého jazyka pošly, což teprv, když
toho nevíme... Náš přítel nevěří, že lze název Dunaje vyložit. — »Měj úctu
k starým«. Staří jsou tu Tacitus neb Ptolomaeus, kterému takový Zeuss neb
Mullenhoff povídá: »Ty, hlupáku, jak přišli ti Weltae k Baltu, měls napsat
Letwai* . . . Pak přišla jiná Pythie: ani Weltai ani Letwai, nýbrž Wentai (Venedové. Slované), tak měl ten starý hlupák napsat. . . Náš jindy skeptický
přítel chce věřit i Herodotovi aneb chce raději nic nevědět. Když Ptolomaeus
někam na půlnoc položil Setidavu a Karrodunum, to raději říci, že nevíme,
co s těmi thráckými a keltskými tedy přece!) jmény v Polsku, ale nebudeme
hned je vykládat: Židov a Krakov. — »Cizím bohům se neklaněj!« Jsi-li hi
storik, zanech anthropologii i archaeologii, co jim patří, nic nezískáš a ztratíš
ještě, co máš. Mezi historií a praehistorií je — hiatus. Ale náš přítel ani
archaeologům na jich vlastní půdě nevěří; každý archaeolog st prý vykládá,
co jak chce; co Němcům německé, nám je slovanské Snad někdy bude lépe,
dosud, historik a praehistorik, každý jde svou cestou — »Mlč, nemáš-li
nic nového; neopakuj vécí známých!« ten aforism náš přítel obrací sám proti
sobé: proč se pak a jakým právem píší takové aforismy, jako tyto? —
»Spasit může jen methoda srovnávací«. Každý prý to uznává, ale nikdo se
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tím neřídí. Srovnávání není ještě šablonisování a generalisování. Theorie »ná
jezdu« by se byla v Polsku nevyskytla, kdyby se byl absolutism Piastovcův
srovnal s poměry českými; Přemyslovci těší se téže plnosti moci jako Piastovci a přece nikdo u Cechů nemluví o »nájezdu«... »Nepovrhuj maličkostmi!«
Jediné jméno místní »Konojedy« více prý poví o pohanství než všecko, co
napsal Dlugoš. — Také následující aforism, jehož nadpisu neuvádíme (je to
verš s rýmem!) zlobí se na filology — vykladače jmen. — V posledním afo
rismu »fantasií nech stranou« pokládá se vypravování o Krakusu a Vandě za
úplnou smyšlenku Vincentiovu. — Podepsán je »towarysz broni«. Prozrazujeme
veřejné tajemství, když přidáme pravé jméno: Brúckner.

Hned po sjezdu polských historiků slavila Krakovská universita své jubi
leum, pětistoletou památku svého založení či vlastně obnovení (1400). Slavnost
sama měla nad míru, stkvělý průběh, a dostavili se k ní četní delegáti universit
jiných. Jubileum Krakovské vzbudilo též živý ohlas v literární produkci.
Mnozí spisovatelé polští vydali k jubileu spisy věnované universitě Jagellonské.
Nás z nich zvláště zajímají publikace o dějinách jejích, jako jsou: Stanislava
Krzyianowského »Poselstwo Kazimierza W. do Awinionu i pierwsze uniwersyteckie przywileje« a především Kaz. Moravského »Historya Uniw. Jagielloňskiego. Šrednie wieki i odrodzenie« ve 2 sv. K těmto publikacím se vrá
tíme. — Sem patří dále Codex Universitatis t. V. (vyd. Piekosiňski), publi
kace Fijalkovy »Jakób z Paradyža« a »Polonia apud Italos scholastica«; sem
patří též — třeba nejedná o universitě — dílo Wojciechowského »Historya
Katedry na Wawelu«. Professoři Lvovští chystají sborník věnovaný universitě
Jagellonské. Ve Varšavě věnoval jí Wadowski své »Wiadomošcí o Akademii
Zamoyskich«, Jos. Bieliňski své trojsvazkové dějiny university ve Vilně
(1579—1831). — A. Brúckner věnoval universitě (ve Varšavském Ateneu)
Článek o Matouši z Krakova. Matouš z Krakova, horlitel pro nápravu církve
kolem r. 1400, zajímá také nás, an náležel dlouho ku Pražské universitě hned
v první její době.
Dne 3. června letošního roku zemřel v Krakově zasloužilý kustos tamějši
universitní čili Jagellonské bibliotheky, Dr. Vladislav Wislocki^ člen Krakovské
Akademie Umiej^tnošci a Král, české společnosti nauk. Byl to jeden z těch
pracovníků vědeckých, kteří, obětujíce slávu spisovatelskou dovedou se spo
kojit! jen tím, že připravují cestu jiným pracným, Častokráte nudným a i ducha
ubíjejícím sbíráním materiálu. Wislocki byl muž talentovaný, jak v několika
pracích svých ukázal, ale stal se bibliografem, a to bibliografem z povolání.
Věda a literatura polská jsou mu k velikým díkům zavázány. Estreicher jako
bibliothekář a Wislocki jakožto kustos bibliotheky Jagellonské závodili spolu
ve šlechetné snaze obohatiti bibliografii polskou, kořistíce oba z pokladů své
bibliotheky a vzájemně se doplňujíce Wislocki byl jednak kontrolem Estreicherovým, jednak připravoval a usnadňoval mu cestu svými pracemi. Když
vyšel I. díl veliké bibliografie Estreicherovy, Wislocki obrátil na sebe vše
obecnou pozornost důkladnou a cennou její rec insí, po kteréž brzy povolán
z bibliotheky Ossolinských ve Lvově za kustoda bibliotheky universitní do
Krakova (1874). Tam jal se s velikou pílí prohlížet!, pořádati a katalogisovati
bohaté sbírky rukopisné, jichž důkladný, pěkným rejstříkem opatřený katalog
vydal tiskem r. 1877 a 1881 ve 2 velkých svazcích. Od roku 1878 vydával
Wislocki svým nákladem a později s podporou Akademie znamenitý *Przewodnik bibliograficzny*' kdež registrováno bylo vše, cokoliv vyšlo tiskem
v jazyku polském, ale vedle toho i množství »polonic« jinojazyčných a zprávy
o rukopisech týkajících se věcí polských. Wislocki opíral se tu hlavně o to,
co docházelo do bibliotheky Jagellonské, ale vedle toho sám mnoho sbíral
a sledoval i mimo ni Jeho bibliografické vědomosti byly neobyčejné. Kdokoliv
potřeboval nějaké rady nebo poučení, obracel se k této živoucí bibliografii
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a málokdy odcházel zklamán. I pisatel těchto řádků měl příležitost přijití do
styku s nebožtíkem při své první práci vědecké — častokráte Četli jsme
spolu nesnadné rukopisy, a kdykoliv s nějakým dotazem k němu jsem se
obrátil, nikdy nesetkal jsem se s neochotou. Jako ke mně, tak byl i ke všem
ostatním. Wislocki zajímal se též o věci české. Byl spřátelen s nebožtíkem
ministrem Jos. Jirečkem, s nímž si i dopisoval a jemuž mnoho důležitých
zpráv sdělil pro jeho Rukověť. Dobrá znalost jazyka Českého umožnila mu
vydání a zpracování takové velezajímavé památky jazyka českého, literárních
a duševních styků česko-polských vůbec, jako jsou »Kazania niedzielne
i éwi^teczne w jqzyku laciňskim i czeskim z pocz. XV. w.« v Rozpravách
Krak. Akademie wydz. filologiczny t. III 1875. \ elmi důležité jest též jeho
vydání pramenů k dějinám university Krakovské, jejímž historiografem býval
nazýván. Jsou to ^Liber diligentiarum* a *Acta rectoralia*. K jubileu Krakovské
university připravoval práci o inkunabulích tamější bibliotheky, o kteréž pra
coval téměř až do smrti své, tak že tiskem vyšla v den smrti jeho. Mtzi
nejlepší jeho publikace náleží též vzorné vydání korresfondence Ondřeje
Zebrzydowského, biskupa Krakovského, v *Acta historica* t. I. (1878).
Jar. Bidlo.

Ve Varšavě zemřel v dubnu 1900 Stoslav Laguna, vynikající historik
a politik polský, jeden z nejpřednějších spolupracovníků a do jisté míry
i jeden z redaktorů tamějšího »Atcnca«. Narodil se r. 1833. Studoval univer
situ v Petrohradě, kdež stal se nejprve adjunktem kathedry práva pclského
(r. 1859), o něco později professorem dějepisu katolické duchovní akademie
tamější (1860), pak byl nějaký Čas soudcem civilního tribunálu ve Varšavě»
načež odešel do života soukromého a od 1875 trvale usadil se ve Varšavě.
Jeho práce historické prozrazují velikou erudici, které přítel jeho Pawiňski se obdivoval, slynou bystrou kritikou a důkladným spracováním, tak
že podle slov Korzonových jsou to »žulové kameny«. Práce jeho týkají se
větším dílem otázek z dějin práva [olského. Mezi nejlepší počítá se *Dwie
elekeye* (Ateneum 1877) a ^Hanza nad Dzwina w XIII wieku* (Pismo zbiorowe 1859)· Velmi cenné jsou jeho recense, které znamenají samostatné spracování daných látek (ra př. »Pierwsze wieki košciola polskiego« v »Kvart,
hist.« 1890).
J. B.
Archaeolcgický institut v Petrohradě uspořádal nedávno zajímavou slovansko-ruskou palaeografickou výstavu, jako již loni výstavu starých obrazů.
Vystavil mnoho rukopisu ruských, jiho-slovanských, uhersko-ruských a t. d.
Vedle toho též staré tisky a mnoho faksimilí. Nejstarší rukopisy pocházejí
z 12. věku. Hlavním pořadatelem jest professor A. J. Sobolevskij, přední na
ten čas znalec slovanské palaeografie.

Nakladatelská akciová společnost ^JdsdaTe^cKoe oGi^ecreo* (dříve Brock
haus a Efron) v Petrohradě zamýšlí v nejbližší debě vydávati soubornou
publikaci ^Hcropia Eepoau no aooxaMt u crpanaMZ a® cpednie entKa u Hoeoe apeMH*
pod vrchní redakcí professorů N. J. Karějeva a J. K Lučickéko — něco
jako sbírku Onckenovu v malém. Každá z těchto 2 sérií obsahovat! má asi
20 monografií o 10—12 arších. V serii dějepisů jednotlivých států budou též
dějiny Čech. Každoročně vyjiti má asi 8 knih.
Veliké dílo N. Karějeva »Istorija zapadnoj Jevropy v novoje vremja«
spěje již k ukončení; dosud vyšlo 5 objemných dílů (1—3 ve 2. vyd., Petro
hrad 1898—1899, 4. r. 1894 a 5. r. 1898), a.autor pracuje již o šestém, posledním.
Díl první (o 2 částech) je povahy více všeobecné, obsahuje ;en »přechod«
k novověku a jedná o politických i sociálních poměrech a o kulturním stavu
společnosti na konci středověku. Díl druhý (opět o 2 částech) podává dějiny
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16. a 17. st.: veliké hnutí náboženské, protestantism a co s ním souvisí,
»katolickou reakci«, válku třicítiletou, francouzský absolutism a anglickou
revoluci. Třetí díl
18. st. — v části první líčí »ancien régime« a nové ideje
(»osvícenství*) a v Části druhé osvícený absolutism a francouzskou revoluci.
Dílem čtvrtým vstupujeme do 19. st. (k r. 1830); v 21 kapitolách vypravuje
autor o konsulátu, císařství a restauraci, načež (kap. 22.—27.) vykládá sociální
dějiny té doby. Díl pátý jde až k pádu druhého císařství 1870). Co dílu
Karějevovu dodává zvláště ceny, je, že Karějev vždycky přihlíží k plnému
vývoji historického života, že na svou úlohu hledí kultúrnohistorický. —
T prací o tomto velkém díle vyšla asi i téhož spisovatele »Učebnaja kniga
novoj istorii« (Petrohrad 1900, str. 338 s 6 mapami); poměrná objemnost
knihy vysvětluje se tím, že vedle odstavců, které jsou určeny k memoro
vání, jsou tu i jiné — povahy buď obecné nebo naopak specielní — které
se mají ve škole pouze čisti. Podobnou učebnici chystá Karějev i pro
středověk.

Zákonník Štěpána Dušana (srovn. o něm přílohu k 2. částce 1. dílu
Palackého Dějin) dočkal se kritického vydání r. 1898 Novakovičem, nyní při
bývá o něm v Archivu für slav. Philologie sv. 22. kritická úvaha od Konst.
Jirečka »Das Gesetzbuch des Serbischen Caren Stephan Dušan«. Pro histo
rika zvláště důležitá je její část druhá »Das Verhältniss des Gesetzbuches zu
den Uebersetzungen griechischer Rechtsbücher«, jakož i třetí »Die Quellen
des Gesetzbuches«.
Květnový svazek Revue Historique přináší velmi instruktivní referát
Kamilla Julliana o nejnovějších pracích francouzských týkajících se starého
Říma. Vybíráme z něho některé jednotlivosti. Lamarre v práci z r. 1899
o prvních 5 stoletích dějin římských (Etude sur les peuples anciens de
ITtalie et sur les cinq premiers siěcles de Rome) vrací se k staré víře v tra
dice od dob Niebuhrových otřesené. Jullian sám se k této reakci nehlásí, ale
přece proti »německému hyperkriticismu« uznává oprávněnost otázky; je
opravdu vše, co se vypravuje o Coriolanovi, Cassiovi, Manliovi legendou
a plodem fantasie? — Mispoulet (známý svým dvousvazkovým dílem »les Institutions politiques des Romains«) vydal r. 1899 nové dílo týkající se senátu
Římského v době Ciceronově, Clodiově a Caesarově s titulem, který nazna
čuje zvláštní jeho úkol >la Vie parlementaire á Rome sous la république«.
Jullian knize, jináče chválené, vytýká, že v ní »parlamentarism« senátu Řím
ského příliš »zmodernisován«. — Z oboru dějin náboženských Jullian zvláště
chválí knihu Gasquetovu (1899< o kultu Mithrově (1'Essai sur le culte et les
my»těres de Mithra), na všech stranách říše Římské v jisté době tak oblí
beném, že se Gasquet odvážil výroku; kdyby bylo křesťanství zakrnělo, svět
by byl připadl Mithrovi (le monde eút été mithriaste). — S politováním
referát vzpomíná smrti Beaudouina, spisovatele práce z r. 1899 o velkostatku
římském (les Grands Domaines dans 1’Empire romain ďaprěs des travaux
récentsi. Beaudouin chtěl sice napsati jen kritický referát o novějších pracích,
německých i francouzských, o témže předmětu, ale podle Julliana se mu po
dařilo i více. — Dílo Courbaudovo (les Bas- reliefs romains ä représentations
historiques) věnováno skulptuře historické t.j. představující výjevy historické,
jež se vrcholí ve sloupu Trajanově. K otázce, odkud se tota umění vzalo,
odpovídá Courbaud, že není původně Římské, a že se mu Řím naučil od
Alexandrie a od Pergamu. — Dílu 7· Mohla o vulgární latině »srovn. Č Č. H.
VI. str. 66) se dostalo v bulletinu Jullianově posouzení zvláště příznivého; již
dávno se podle něho dějinám latiny nedostalo práce podobné síly, dialektiky
a iniciativy; na každé stránce čteme v ní myšlénku, která nás nejdříve pře
kvapí, pak přinutí k přemýšlení a často přesvědčí.
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Revue Historique vítá velmi pochvalně knihu paní Mary James Darmesteter-ové: la Reine de Navarre^ Marguerite dAngoulemt. Je to doplněný
překlad práce stárli, vydané anglicky. Nikde dosud, podotýká G. Monod, poli
tika Frantiftka I. a vliv, jaký na ní měly matka Louisa Savojská a sestra krá
lovna Navarská, nebyly tak dobře a tak živě vylíčeny, a to platí též o celé
osobnosti, také literární, spisovatelky »povídek královny Navarské«. — K nej
lepším dílům o Diderotovi náleží podle téhož referenta kniha, kterou vydal
Tourneux s titulem »Diderot et Catherine II.< Spisovatel užil rukopisných
pramenův chovaných v Petrohradě.
V Paříži počaly vycházeti nové dějiny revoluce s titulem Histoire politique de la révolution franfaise. Origines et develloppement de la démoeratie
et de la République 1789—1804. Spisovatel A. Aulard. professor pařížské
university, je již dobře znám pracemi z této doby dějin francouzských.

K nejdůležitějším dílům o universitě Pařížské ve středověku náleží dílo
Féret ovo o fakultě theologické v této době. Nové dílo téhož spisovatele, jehož
první svazek vyšel 1900, je pokračování díla staršího a jedná o theologické
fakultě v 16. století.
_
Z katolické university belgické v Lovani se ohlašuje nový historický
časopis Revue ďhistoire ecclésiastique Bude to čtvrtletník se svazky silnými
kolem 160 str.
W 1
The Engl. Hist. Review přináší velice příznivý referát o díle, které
1899 (Londýn, Methuen) vydali Francois Henry Skrine a Edward Denison
Ross o dějinách střední Asie: The Heart of Asiat a History of Russian Turkestan and the Central Asian Khanates from the Earliest Times.« Dosud,
praví referert, Vambery-ho Bokhara byla autoritou těm, kdo sami nejsou
znalci jazyků východních, nyní je daleko předstižena v každém ohledu novým
dílem anglickým, vynikajícím také tím, že čerpá z bádání spisovatelů ruských.
Dílo to končí obrazem nynějších poměrů v ruském Turkestanu, a sice pří
znivým pro ruský vládní systém v těch krajinách. — Příznivě o ruské kolonisační politice v Asii se vyslovil též hrabě York z Wartenberka ve spise
letos vydaném »Das Vordringen der russischen Macht in Asien«.

V anglické literatuře se objevily r. 1899 dvě díla věnovaná dějinám
ruským. Jedno R. N. Bainovo »The Daughter of Peter the Great« vypravuje
o dvoru ruském za Alžběty Petrovny 1741—1762 a -- jedna věc s druhou
souvisí — o zahraniční politice ruské té doby. Druhé dílo vypravuje o ruském
tažení Napoleonově »Napoleon’s Invasion ofRussia«. Spisovatel H.B. George
založil podle referátu v The Engl. Hist. Review, své vypravování na starší
literatuře doplněné studiemi archiválními v Londýně a ve Vídni. Požár Moskvy
dle něho způsobila nejspíše náhoda. — Nejnovějším dějinám Itálie (1814—1871)
je věnováno dílo B. Ringa »A History of Italian Unity«.
K literatuře o i9. století lze registrovat! nové a nové příspěvky. Velmi
pochvalně referuje The Engl. Historical Review o sbírce pojednáni několika
spisovatelů, které vyšly 1899 (Londýn, Murray) s titulem Authority and Archeo
logyt Sacred and Profane. Jich úkolem je, pověděti čtenáři, k jakým výsledkům
dospěla koncem 19. století archaeologie, co se týče starověku. Tak Griffith
v Článku o Aegyptě konstatuje nepříznivý výsledek bádání archaeologického
pro Herodota a jeho hodnověrnost, což platí více méně také o jiných spiso
vatelích klassických, kteří psali o dějinách východních. O praehistorii řecké
referuje Hogarth, o pozdější době E. Gardner, několik referátův je věnováno
Římu. Pro křesťanský starověk daleko důležitější je výtěžek z nově nale
zených textů, než z bádání archaeologického.
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The English Hist. Review s pochvalou oznamuje první svazek nového
díla o dějinách Skotska (History of Scotland), který v Cambridgi r. 1899 vydal
P. Hume Brown.

O díle, které 1899 vydal ve 2 sv. v Turíně Petr Bertolini o institucích
anglického selfgovernmentu s titulem »11 governo locale inglese e le sue relazioni con la vita nazionale< praví referent v Political Science Quarterly
(1899): Reforma, a lze říci, revoluce lokální správy v Anglii 1834—1894 vzbu
dily v literatuře na kontinentu větší pozornost než v Anglii samé. R. 1895
vydali Belgičané Vauthier a Arminjon své dílo o témž předmětu (Le Gouvernement local de ľAngleterre a ĽAdministration locale de 1’Angleterre).
Dílo Bertoliniho, člena italského parlamentu, je po přednosti historické, vy
kládajíc historický vývoj nynějších poměrů; a při tom studuje se tento
předmět jako část většího celku, vnitřní správy státní vůbec. Referent vyslo
vuje přání, aby dílo bylo přeloženo do angličiny. — V témže časopisu se
chválí dílo vydané v N. Yorku a Londýně 1898: Fr. N. Thorpe* A constitutional History of American people (1776- 1850).
V Anglii zemřeli íK Forsyth* známý svým dílem o Napoleonovi na
ostrovu sv. Heleny, vydaném již r. 1853, a H D. T/aill* spisovatel cenného
díla o sociálních dějinách Anglie (Sociál England, 6 sv. 1893—1897).
Zpráva zemského výboru o činnosti archivu zemského v r. 1899 (tisk pro
sněm) vypisuje nejobšírněji pokrok akce o vydáni starých pozemkových knih
od soudu celé země do zemského archivu, R. 1898 odevzdáno bylo do zem
ského archivu 3938 knih; k tomu přibylo r. 1899 4958 knih; s gruntovními
knihami již dříve v archivu chovanými činí počet všech dosud v archivu
uložených knih Pooi svazků. Všechny došlé knihy číslovány, sepsány, spořá
dány soustavně podle obvodů krajských a v nich dále dle okresních soudů.
Ale dosud je značný počet soudů, které knih svých archivu nedodaly. Na
druhém místě konstatuje zpráva, že v historickém probádáni země pokračo
valo se s hojným zdarem a podává stručnou zprávu o stavu a materialiích
několika archivů, jež prohlédnuty (Mělník, Skalsko, Bělá, Český Dub, Hodkovice, Rovensko, Horní Krnsko — zde korrespondence biskupa J. R. hr.
Sporka z pol. 18. st., - Merklín, Rožmitál). Dále se praví, že stejně a ne
únavně jako léta minulá pečováno o rozmnoženi archiválii opisy z domácích
i cizích archivů, ale jaké rukopisy a jaké listiny byly opisovány, o tom ve
zprávě postrádáme zmínky — vyčítají se jen archivy, z nichž bylo opisováno.
Krátký referát o předmětu a rozsahu činnosti opisné našeho archivu zem
ského byl by vítán všemi badateli; historik by se aspoň dozvěděl, co může
v archivu hledati z materialií cizích, a bylo by si přáti, by archiv zprávu
takovou podával přímo veřejnosti nebo aspoň historickým spo'ečnostem a
časopisům. Dík vzdává se správě taj. stát, archivu Mnichovského * že vypra
covala na dotaz zemského archivu podrobný seznam svých bohemik (na 150
hustě popsaných stranách), jenž může býti důležitou pomůckou českým ba
datelům. Činnost úřední rozmnožena byla minulého roku Častým děláním výpisův a zprávami ze starých knih gruntovních, učiněnými na žádost úřadů
(patrno, Že získání starých gruntovních knih má i svou stinnou stránku, že
zabavuje činnost archivu částečně pro byrokratickou agendu). K tisku při
praven a vydán X. díl Sněmů českých* jenž obsahuje 1. 1600-1604. Seznamem
darů archivu učiněných končí se vlastní zpráva o činnosti archivu. Následuje
zpráva o pracích dra. Gustava Friedricha pro vydáni česko-moravskéko diplo·
matáře* věcná a instruktivní. Za prvý rok získáno celkem 310 opisů listin,
z nichž poměrně značná část dosud neznámých, dbáno pečlivě o srovnáni
písma a k tomu cíli 28 listin fotografováno a učiněno 76 faksimilí; staré opisy
Palackého byly srovnány s originaliemi. Dr. Friedrich pracoval v archivu
korunním, křižovnickém a kapitoly Vyšehradské v Praze, dále v Mnichově
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a Mohuči. — Ku konci shrnuje zemský výbor snesení sněmu z r. 1899 v pří
čině archivu zemského a dějin král. Českého. Dovídáme se odtud, že zem
skému výboru uloženo, aby opětně a důrazně zakročil o lepší opatření archivu
mistodriitelského (stalo se), aby nařídil zemskému archivu vypracovali zvláštni
poučeni, jak archivy máji býti pořádány a opatřeny, a vysílati své úředníky,
aby při pořádání venkovských archivů radou přispěli (na poučení se pracuje
a bude vydáno co nejdříve — bylo zatím ve formě přípisu obcím rozesláno
v dubnu; — zemský výbor pečuje o zachování a spořádání archiválií, dopsal
o to opětně výborům okresním a obecním), aby jednal znova s vládou o vy
dáni desk zemských, pokud jich u soudu není nutná potřeba, do archivu zem
ského a prozatím, dokud knihy vydány nebudou, staral se jednak o bezpeč
nější a vhodnější umístění desk, jednak o pořízeni indexů k jednotlivým
kvaternům (stalo se; zvlášť jednáno o to, aby úkol archivu zemského »poří
dit! seznam archiválií při deskách zemských«, byl usnadněn a místodržitelství
aby při tom neintervenovalo — oč tu jde, není ze zprávy zcela jasno), ko
nečně aby místo dosavadního vysílání zemských stipendistů do Itálie k pro
zkoumání archivů italských byli tam vypravováni úředníci zemského archivu
(do Říma poslán adjunkt zemského archivu H Kollmann). Pokud se pama
tujeme, navrhl při jednání o tomto návrhu posl. prof. Jar. Čelakovský, aby
instituce stipendistů od případu k případu volených nebyla zrušena zásadně,
aby tedy příště mohl býti vyslán stipendista spolu s úředníkem a pod Návrh
Čelakovského byl přijat, a dle toho by tento odstavec zprávy zemského vý
boru byl podán nesprávně. — Počet úředníků v zemském archivu rozmnožen
ustanovením dra. Nováka.
Správa pruských archivů počala vydávati v neurčitých lhůtách sešity
s názvem Mittheilungen der Königl. Preussischen Archivverwaltung, které
budou přinášeti vypsání dějin jednotlivých archivů (druhý sešit přinese dě
jiny archivu v Hannovru), přehledy jich inventářů, články o archivářství,
zprávy o výsledcích archiválního bádání, menší uzavřené skupiny pramenů
zvláštní důležitosti a p Jak patrno v Prusku, kde již tolik vykonáno, jdou
vždy ještě dále, kdežto u nás, v Rakousku, po prvních začátcích, co se týče
nové organisace státních archivů, nastala stagnace. Se zoufalou závistí Čteme,
vzpomínajíce na náš hrozný místodržitelský archiv jediný svého druhu ve
světě!), že některý z těchto sešitů přinese zprávu o nových stavbách v Aurichu,
Münstru, Hannovru, Magdeburku a Koblenci. — Miltheilungen zahájil R. Koser,
generální ředitel státních archivů pruských, zprávou »Ueber den gegenwärtigen
Stand der archivalischen Forschung in Preussen«; zde nejprve pojednává
o velkém podniku archivů pruských, založeném, jak se připomíná, ku podnětu
Bismarckově (vlastní původce byl však Sybel s názvem »Publikationen aus den
K. Preussischen Staatsarchiven«. Vycházejí od r. 1878 a vyšlo dosud 74 svazků.
Vydávají se tu prameny, ale často také jich částečné zpracování. Uvedeme
zde důležitější kusy: G. Irmer, Die Verhandlungen Schwedens und seiner
Verbündeten mit Wallenstein und dem Kaiser 1631—1634; F. Priebatsch, Poli
tische Correspondenz des Kurf. ’Albrecht Achilles 1476—1486 (srv. Č. Č. H. V.
str. 33); Μ. Lehmann, Preussen und die katholische Kirche seit 1640 (dosud
7 sv.); R. Stadelmann, Preussens Könige in ihrer Thätigkeit für die Landes
kultur; P. Bailleu, Preussen und Frankreich 1795—1807; P. Hassel, Ge
schichte der Preussischen Politik 1807—1815; Poschinger, Preussen im Bundestag
1851—1859; E. Joachim, Die Politik des letzten Hochmeisters in Preussen
Albrecht von Brandenburg (1510—1524); Tschackert, Urkundenbuch zur Refor
mationsgeschichte des Herzogthums Preussen (—1549); Aeltere UniversitätsMatrikeln (Frankfurt n. O., Greifswald); Μ. Bär, Die Politik Preussens wäh
rend des 30j. Krieges; Lekszycki (nedávno zemřelý), Die ältesten grosspolnischen
Grundbücher 1386—1400; Grünhagen a Markgraf, Lehns- und Besitz
urkunden Schlesiens im Mittelalter (3 svazky) — publikace nemálo důležité pro
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dějiny koruny České; Μ. Lenz, Briefwechsel Landgraf Philipps von Hessen
mit Bucer. Nejnovější svazek přináší »Preussische und österr. Akten zur Vor
geschichte des siebenj. Krieges«; podnět k jeho vydání dal spor, vzniklý
mezi pruskými historiky o otázku, byl-li Bedřich II. původcem této války. —
Sybel a Sickel spojili se k vydávání »Kaiserurkunden in Abbildungen«; od
r. 1880—1891 vyšlo 11 sešitu. — Jiná velká sbírka vydávaná s podporou
státní (král. disposiČního fondu) jsou od r. 1864 vycházející »Urkunden und
Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm (tak zv. vel
kého kurfiřta). — Dále referuje Koser o archiválních publikacích Berlínské
akademie. Od r. 1879 vychází »Politische Correspondenz Friedrich des Grossen«
(dosud 25 sv.). O sbírce vycházející s názvem Ada Borussica viz Č. Č. H. VI.
str. 60. — Co se týče jednotlivých provincií státu pruského, jsou to obyčejně
historické spolky, které vedle svých časopisů vydávají též prameny, V po
předí tu stojí spolek slezský, jenž za více než 50 let svého trvání vydal bez
mála 50 svazků pramenů (Scriptores, Codex, Akten der Fürstentage, Regesten
atd.); kde nejsou spolky, zřízeny k vydávání pramenů zvláštní historické
kommisse, a všude vycházejí tyto publikace s podporou provinciálních sněmů.
Vydavatelé jsou vedle professorů hlavně úředníci provinciálních archivů. Jich
platy stoupají až k 6000 mk. (mimo příbytečné), při ředitelech větších archivů
až k 7200 mk. Co se týče archivu, které nejsou ve správě státní, starší
instrukce ustanovují, že si mají státní archivy opatřiti seznamy jich inventářů
anebo i opisy důležitějších kusů v nich chovaných. V rozsáhlejších rozměrech
to však prováděno nebylo a také podle mínění Kosrova ani v budoucnosti
prováděno nebude. Mimo jiné vadí prý, že stát ani v Prusku nemá právo za
sahovat! do správy nestátních archivů, i když je v nich špatné hospodářství,
vyjímaje archivy městské. Při nich také svého práva nejednou užil vydatně.
Zmíněné instrukce provedeny ve Slezsku v tom smyslu, že archiv Vratislavský
si opatřil inventáře 140 jiných archivů slezských, dále soupis asi 5000 soudních
knih měst a vesnic. Některá města ve Slezsku, v Pomořanech a Hannoversku
odevzdala své starší archivy úplně archivům státním; nejúplněji taková pro
vinciální centralisace provedena v Poznaňsku. Jaké výhody poskytuje taková
centralisace? Koser vytýká hlavně ochranu proti špatnému opatrováni a hospo
dářství, popřál všik také místo pochybnostem, které vyslovil archivář Štras
burský Wiegand: lokální dějepisectví, které při všem dilettanství přece také
slouží vědě, tím trpí. Může nám býti smutnou útěchou, že i v Prusku teprv
státní intervence nejednou cenné archiválie zachránila před stoupou a že
podle svědectví Kosrova počet dobře spravovaných městských archivů není
poměrně velký. Od úplného soupisu všech nestátních (městských, färních,
panských) archivů jsou v Prusku ještě dosti daleko. V té příčině Prusko bylo
předstiženo Badenskem a částečně Wirtemberskem a — Tyrolskem; podle
těchto vzorů se podobná práce počíná také v některých provinciích pruských,
nebo si jdou svou cestou. O organisaci této práce v Badensku (Koser se věci
jen dotýká, připomínaje, že tamější historické kommisse ve spolku se stát
ními a církevními úřady mají k tomu konci zvláštní funkcionáře »Pfleger«, kteří
se mají starat o dobré hospodářství v archivech a jich inventarisování) by
aás poučily »Mittheilungen der Badischen Hist. Commission« (jich 3. sešit
obsahuje »Instruktion für die Pfleger zur Durchforschung, Ordnung und
Verzeichnung der Archive«). V pruském Porýní oba historické spolky této
krajiny provedly soupis archivů bez státní podpory (r. 1895 vyšel tento soupis
tiskem), ve Westfálsku se věci ujala historická kommisse s podporou státních
archivů atd. — Z konce spisku Kosrova vybíráme ještě některé jednotlivosti.
R. 1875 bylo v pruských archivech úředníků k vědecké práci svým před
chozím vzděláním způsobilých 59, r. 1900 je jich 71. Jich seznam a tudíž také
seznam státních archivů najdeme v přídavku na konci. V čele celé organisace
státních archivů (Directorium der Staatsarchive) Koser tGeneraldirector) a Sattler
(zweiter Direktor), Berlínský tajný státní archiv (Geheimes Staatsarchiv) vedle
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obou jmenovaných spravuje 13 úředníků vědecky vzdělaných, většinou zná
mých svými historickými publikacemi. V provinciích pruských nájdem 16
státních archivu, ve Vratislavi, Aurichu, Koblenci, Dtisseldorfu, Hannovru,
Královci, Magdeburku, Marburku, Můnstru, Osnabrúcku, Poznani, Šleswiku,
ve Wetzlaru, Wiesbadenu a v Sigmarinkách; v nich normální číslo vědecky
vzdělaných úředníků je 4. V státním budgetu bylo r. 1875 na archivy preliminováno 217.500 mk., r. 1900 je preliminuváno 487, 667, ale vedle toho na
r. 1900 ještě mimořádně 473, 187 mk. pro nové stavby a přestavby. — Ne
můžeme se od spisku Kosrova odloučit, abychom zase nevzpomenuli našeho
hrozného místodržitelského archivu!

V Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik sestavil E. Roth vý
daje universitních bibliothek státu Pruského na knihy a vazbu knih v po
sledním desítiletí. Dle toho vydala knihovna Berlínská za nové knihy (1897/8)
13.000 m, za vazbu 4723, Bavorská (r. 1895/6) 22.000 a 4500, Vratislavská
(1896/7) 2^.000 a 4000, Gottinská 34.000 a 7500, Greifwaldská 15.600 a 3500,
Hallská 18 500 a 3500, Kralovecká 20.000 (druhé Číslo není udáno), Marburská
16 000 a 4000 (kde není jiný Tok udán, r 1897/8). NejvyŠŠí summy najdeme
tedy u knihovny v Gottinkách a tolikéž najdeme též u universitní knihovny
Pražské, která r. 1899 vydala 33.671 a 7930 korun. Než, abychom se nedo
mnívali, že dotace její je uspokojující, třeba uvážiti, že Pražská knihovna
slouží dvěma universitám a že je vedle toho též knihovnou veřejnou. Měla
by tedy míti dotací daleko větší. Dále třeba připomenouti, že pruským
knihovnám vedle řádných dotací se dostává často ještě příspěvků mimo
řádných; v budžetu na r. 1900 je určeno 150.000 m. na »vyplnění mezer«
v knihovnách universitních a vedle toho ještě 50.000 k témuž účelu pro
knihovny seminární. Nicméně čteme v »Tägliche Rundschau« ze dne 25. ledna
1900 článek nadepsaný Der Notstand der preussischen Universitätsbibliotheken^
kde vypočítáno, že vzrůst dotací v posledních 2 desítiletích neodpovídá
vzrůstu literární produkce.
Revue Historique přináší přehled učených sjezdů, které letos, v roku
světové výstavy, se budou konati v Paříži. Pokud se týkají věd historických
v nejširším slova smyslu, jsou to: 1. Sjezd pro dějepis (congrěs international
ďhistoire comparée) od 23.-29. července; soudě podle programu a pořa
datelů, bude založen na širších základech, než bylo při nepodařeném sjezdu
v Hágu r. 1898; 2. sjezd pro vyšší vyučování (ďenseignement superier) od
31. července—4. srpna; předmětem jeho porad bude organisace a reorganisace vysokých Skol; 3. sjezd numismatický od 14.-16. června; 4. sjezd pro
srovnávací studium práva od 31. července do 4. srpna. — V září (3.-9.)
bude sjezd pro dějiny náboženské.
Za členy Krakovské akademie byli zvoleni prof. Jar. Goll, E. Ott a Zikm.
Winter.

Z doby josefínské.
Několik úvah literárních od Jaroslava Vlčka.

VI.

Osvícenské obrany jazyka a národnosti.
V druhé půli XVIII. věku dovršuje se staletý proces ústavní:
starý samosprávný stát šlechtický ustupuje soustředěné monarchii
absolutistické, staré zemské úřady české se vším ústrojím soud
ním a politickým zabírají nebo nahrazují ústřední úřady říšské,
vzniká nové, státem placené úřednictvo, a nový způsob: ve veškeré
správě státní dorozumívat! se jedním jazykem.
Jako v mnohém, tak i po této stránce panovníci evropští obrali
si za vzor mohutný, přísně soustředěný, jednou vůlí a jedním ja
zykem řízený francouzský stát Ludvíka XIV. Státní rada baron
Gebler hlásal již r. J774: ,Vláda hlediž k tomu, aby ve státě byl
národ jediný.1 A josefínský výnos z 11. května 1781 praví jasně :
Jakď výhody vznikají obecnému dobrému, užívá-li se ve veškerém
mocnářství jazyka pouze jednoho a v něm všecko se vyřizuje; kterak
jím všecky části monarchie pevněji se svazují a obyvatelé se spojují
tužší páskou bratrské lásky: o tom každého snadno přesvědčí příklad
Francouzův, Angličanův a Rusův.* Jednotný jazyk správy státní měl
byti prostředkem a zároveň výrazem jednolitostí a. mohutnosti novo
věkého^ života politického: racionalismus i zde žádal zjednodušení,
soustředění, formuli zdánlivě prostou, přehlednou . . .
To hlavně bylo důvodem, proč Josef II. z veřejného užívání
odstranil latinu, pominul ostatních živých řečí národních ve svých
zemích, ä za žádaný jednotný jazyk správní zvolil němčinu^ jež od
roku 1774 výhradně měla vládnóuti ve škole, úřadě i správě veřejné.
Dylčrpfirozeno, že proti těmto důvodům zdánlivě rozumovým,
které neuznávaly členitosti a samobytnosti živých organismů ná
rodních a odlišných individualit historických, ozvaly se důvody sku
tečně rozumové a záhy za nimi obecný, z vrozeného pudu sebe
záchovám vycházející odpor. Z týchž důvodů rozumových, z nichž
vítali novou snášelivost náboženskou, nové zřízení soudní, osvo
bození stavu selského a rovnost všech občanů před zákonem —
národové rakouští jednomyslně zamítali nové nauky o jednom ja
zyku státním. Měla-li jinde vládnóuti volnost ducha, rovnost ob
čanská a obecné bratrství; měl-li jinde rozhodovat! zřetel praktický
a lidský — totéž právo platilo i pro každou zděděnou národnost
a živý jazyk, jenž byl nejkratší a nejbezpečnější cestou k tomu,
č. č. h. ví.
91
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po čem toužil racionalismus XVIII. století: k obecné vzdělanosti,
osvětě a blahobytu všeho lidstva.
Hnutí to vyvolalo u nás řadu t. ř. obran jazyka a národnosti^
jež vedle ostatních zjevň literárních jsou neméně význačným rysem
doby osvícenské. Přirozené právo pojí se v nich s právem histo
rickým, stanovisko potřeby praktické se zřetelem esthetickým.

Část památného spisu hr. Kinského z r. 1773 řadu obranných
hlasův otvírá. Známá nám už kniha, promlouvajíc o způsobu, kterak
mladý šlechtic má se učiti latině a dějepisu, v několika zajímavých
paragrafech uvádí užitek, jehož skýtá statkářovi znalost jazyka pod
daných, vojevůdci znalost jazyka prostých vojínův, a studentovi,
učícímu se latinsky nebo řecký, znalost jayzka, který se honosí touž
prosodií, vyniká touž lahodou i harmonií a mluvnickou dokonalostí
jako řeči staroklassické. Znalost dějepisu domácího pak je nejbez
pečnější cestou k uvědomělým ctnostem občanským.
Po hr. Kinském z novověkých obránců našeho jazyka a národ
nosti ozval se Moravan Jan Alois Hanke z Hankenštejna (1751
až 1806), bibliothekář olomoucké knihovny universitní, žák Sonnenfelsův Již r. 1776 dvorské komissi písemně podal své úvahy o po
třebě českého jazyka a slovesnosti při universitě vídenské spolu
s osnovou, kterak jim učiti. A když nastala svoboda tisková, r. 1782
veřejně vyložil smýšlení své v apologické knížce ,Empfehlung der
böhmischen Sprache und Litteratur* (ve Vídni 1783).
Hanke byl obratný politik. Užil slov Josefa IL, jimiž za své
návštěvy akademie stavovské v Brně panovník odpověděl na zprávu
prefektovu, že chovanci se učí francouzštině i angličině: ,Und warum
nicht Böhmisch r Ich hab’ ja mehr böhmische, als französische und
englische Unterthanen!* Z tohoto výroku a z okolnosti, že Josef
potvrdil stolici českého jazyka a literatury na universitě vídenské,
zřízenou r. 1775 Marií Terezií, Hanke bere si záminku a právo
hájiti jazyka našeho proti josefínské úřednické germanisaci.
Vývody zajímavého spisku, již podle živé, ohnivé letory spiso
vatelovy, jsou velmi rázné a pronikavé. Hned předmluva klade za
zásluhu Josefovi IL, že vedle tolerance náboženské, svobody tisku,
zrušení nevolnictví, odstraněni nečinných řeholí mužských i ženských
a zlepšení kázně církevní — obnovil český jazyk ^Wiederherstellung
der böhmischen Sprache*). Je v tom kus obvyklého lichocení, ale
i kus skutečné podstaty: novobyrokratické odnárodňování přirozeně
bylo lze potírati svobodou tiskovou, oživlým vědomím dějinným
a péčí o reální zájmy lidu, které vyžadovaly, aby se s ním mluvilo
jeho jazykem. Knížka má dokonce i oslavné české verše úvodní,
vlastenecky podepsané ,Hankův syn*: ,Slunce svítí jasno — mou
drosti, Jozeffe, tvé, zkormoutil jsi hňupstvo, pestvo, pověry lidské.
Sláva vtipu tvému, oslavil jsi, zvelebil jsi jazyk lidu velkého — rodu
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slovenského. x) A takovým horujícím tónem nesou se i úvodní vý
vody prosou. ,Plesejte, slovanští bratří a vlastencové (po němečku
volá Hanke r. 1782), ježto opět jednou u nás se rozednívá. Ostrý
orlí zrak moudrého vládce zaplašuje husté černé oblaky, pod nimiž
jsme se dosud potáceli v samém soumraku. Tento blahodějný po
hled pronikl až k našemu jazyku mateřskému, drahocennému
skvostu, tak dávno již šlapanému v prach a zápasícímu s hnilobou I
Sláva ti a zdar, předrahá otčino! Tvá přání, horoucí tužby mou
drých a srdečných vlastencův se splňují, začínáme druhý věk zlatý,
věk nezapomenutelného Otce vlasti! Řeč mateřská a vlastenecká
literatura vybavuje se z opovržení a zapomenutí, opět dostáváme
české a moravské soudce, představené a úředníky — již se ne
strachujme o pravé a věrné tlumočníky, bez nichž jsme se chvěli
přečasto i o věc sebe spravedlivější; und trotz dem verjährten
wahne unserer nachbarn, unserer politischen halbbrüder, die so
keck als unwissend die böhmische spräche eine diebssprache
nannten [und] die kleidungsstücke zumachten, wenn ein böhmisch
oder sonst ein slavisches wort geredet wurde.1 Jak vidno, Hanke
ideál budoucnosti úmyslně líčil jako vtělenou skutečnost. A nyní
již následují důvody, t. j. doklady z dějinné minulosti i praktická
potřeba přítomná.
Karel IV. v Zlaté bulle jazyk český doporučoval volencům
říšským i vlastním synům; Jiří Poděbradský, Vladislav II., Rudolf II.
jej chránili; Matyáš potvrdil památné snesení generálního sněmu če
ského z r. 1615 o jazyce českém jako jazyce státním; Karel st.
z Žerotína zemské řeči české památným listem důrazně se zastal;
řeč ta měla své dějepisce, řečníky, básníky, mathematiky, přírodozpytce a chemiky; čistě jí mluvívali a čistě jí psávali; měla své
vzdělané obecenstvo, svou šlechtu, jíž až do stol. XVII. bývala
jazykem domácím, šlechtu, která ještě na samém sklonku XVII.
věku s ruským carem Petrem Velikým k jeho velkému podivení
dorozumívala se po česku.
A právě tak praktická potřeba přítomná. Znalost jazyka \šech
poddaných je předně potřebná panovníkovi, a Josef II. česky umí.
Znalost češtiny je potřebná soudům a úřadům, a ty ji bezděky
připouštějí. Je potřebná vůdcům vojenským. Oslovoval-li pak Ale
xandr macedonský své řecké vojáky jinak než řecký? A byl by
Žižka vyhrál svých 23 slavných bitev, kdyby svým rodákům byl
velel německy nebo francouzský? Češtinu potřebuje lékař, kněz,
obchodník a přede všemi naše školní mládež. A čeština prospěje
i cestovateli, neboť od Dubrovníka až k moři ledovému, a od
Baltu až po Kamčatku, t j. na oblasti 260.000 mil, mluví se ja*) ,Slovenský* zde (jako za doby obrozenské vůbec) tolik co slovanský.
21*
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zyky češtině příbuznými. V Hankovi, jak zřejmo, ozývá se již
novověká myšlenka slovanská.
Na třetím místě Hanke předvádí a dokládá vnitřní přednosti
české řeči samé. Ona vystihuje sebe abstraktnější ponětí; je libo
zvučná a ozdobná; je z nejstarších řečí církevních; je skladná
a tvarebná, schopná rozvoje a stálého zdokonalování. A co hlavního:
má starou, úctyhodnou literaturu. Hanke dle Voigta a Pelcla uvádí
všecky obory naukové, v nichž kdy česky bylo psáno (na př. se
zvláštním důrazem ukazuje na Komenského), a přidává postup,
jakým češtině lze se naučiti nejlépe.
Řekli jsme, že Hanke si počíná obratně a politicky. I svého
nadšení vždy dovede využitkovati tím směrem. Na jednom místě
praví na př.: Všecky řeči jsou od Boha, tudíž všemi jazyky jej
sluší velebiti. Čeština má u nás odvěké právo občanské, a posud
nikomu neublížila. Kdo ji pokládají za škodlivou, ať nejdříve vy
mýtí věci škodlivější: nepotřebnou divokou zvěř, vraždu, válku,
křivou přísahu, úklady, farizejství a pověru, ne však řeč mateřskou,
ratolest kmene slovanského, který zalidňuje a vzdělává největší
oblast rakouského mocnářství^ chovaje naději, že moudrý Josef
ještě jednou sám se nazve králem Slovanův. Řeč tu odstranit!
měla prý nová německá škola normální. Ale to je marná námaha
a nadto i nedorozumění. Vždyť původce školy té, zaháňský opat
Felbiger, sám vysoce si váží každého jazyka mateřského (Hanke
uvádí jeho výroky), a pražský vrchní ředitel škol těch, Kindermann ryt. ze Schulsteinu, sám vedle německých zavedl i učebné
knihy české a libuje si, s jak dobrým výsledkem paedagogickým.
A tak, dokládá Hanke, mateřština naše ušla hrozící jí zkáze, a žádný
lidskou rukou zhotovený dalekohled prý skonu jejího nedohlédne.
Posléze obránce náš má po ruce také účelný vtip a satiru.
Posmívá se bídné slátanině, jakou mluví nedovzdělaní vzdělanci
své doby, z důvodů esthetických. Vše prý ukazuje kulturní pře
vahu svou záplatami cizích slov. Zemané ohánějí se francouzskými:
>Par Dieu! To jsou krásný fúchsle, to jest galantský schwimmer,
náš herzog nemá krásnější ekvipážu. Čí jest ten vizavý, co se
v něm ta dáma veze? To je kontesa ze štiftu — par bleu! To
jest šarmantská dáma, jak má krásnou frizuru a vysokej šupp!«
Mniši a saeculares prý zase trousí drobty latinské: »Vivat! náš
pan reverendissimus archiepiscopus — ten jeho pan sekretář má
suadam něco fein a je hroznej complementista.« Úředník k latině
mísí i němčinu: »Ten člověk jest criminalista — fořt s ním do
areštu! He, audiat amtschreiber 1 Udělat strany toho criminalisty
relaci do kreisamtu — adressu já sám napíšu.« Atd.
Schválně jsme prodleli při tomto zajímavém publicistickém
spisku učeného Moravana, poněvadž k argumentaci jeho opět
a opět vracejí se pozdější apologie za doby našeho znovuzrození.
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Téhož roku, co německá obrana Hankova, 1. 1783 v Praze
vyšla rovněž neveliká, ale stejně významná knížka česká: .Obrana
jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům, též mnohým vla
stencům, v cvičení vněm liknavým a nedbalým sepsaná od Karla
Hynka Tháma* a věnovaná klementinskému knihovníku Rafaelu
Ungarovi pro jeho ,vroucí lásku k přemilé vlasti a pečlivé snaženství
o navrácení někdejší slávy její.1
Jako jeho předchůdcové a následnic také Thám vyličuje péči
národů starých i nových o rodný jazyk a zděděnou národnost.
Ze starých to byli hlavně Římané, jejichž řeč ovládala veškeré
různorodé impérium románům, a jejichž nejslavnější mužové, jako
na př. Cicero, ač dobře znali řeči vzdělanější, přece psali a mluvili
,otcovským toliko jazykem1; a z nových národů přirozenou mluvu
svou nástrojem osvěty domácí učinili Vlachové stejně jako Fran
couzové, Angličané jako Němci.
Jako ostatní obránci, také Thám za doklad uvádí minulost
českou, jejíž snahy ,o zvelebení jazyka přirozeného4, zastupované
prostými i urozenými, ba dokonce hlavami korunovanými, mají býti
popudem a vzpruhou pokolení nynějšímu. Zlatá bulla Karla IV.,
česká odpověď Ferdinanda I. na vítací řeč rady pražské latinskou,
starý státní a soudní i deskový jazyk zemský v Čechách — to
vše jsou doklady další.
A především sama stará literatura. Zase se potkáváme s týmž
zevrubným rejstříkem jmen starých spisovatelův českých. Z vysoké
šlechty Hynek kníže minsterberské, syn Jiřího krále; Bohuslav
Hasištejnský, Žerotín, Budovec, Vratislav z Mitrovic, Lev z Rožmitála, Harant, Černín, Lobkovic; ze zemanův a měšťanův Sixt
z Otrsdorfa, Veleslavín (cituje se jeho Politia, .kniha hrubá1),
Mathiola (Bylinář, ,kniha hmotná1); četné spisy Komenského (ze
jména Labyrint, jenž ,pro jádrnost, vlastnost slov, vysokost myšlínek,
živé vytvarování marnosti, strasti a psoty onoho světa vůbec Komenia
šlechtí a rozhlašuje*); hojné knihy Šimona Lomnického; Hrubý
z Jelení, Dalemil, Pulkava, Žídek, Hájek, Paprocký, Beckovský,
Šturem, Šteyer atd. — táž směs pestrá, jako u jiných obránců
současných a tytéž omluvy, že výčet neprodlužuje se do ne
konečna, aby ,snad čtenářům tesknost nezjednal* t. j. nenudil.
A také u Tháma táž parallela mezi slavnou minulostí a ne
slavnou přítomností, jenže ještě mnohem důraznější, útočnější a
smělejší. .Rděte se hanbou potomkové jejich [volá], daleko, daleko
od šlépějí slavných předků uchýlení! Rděte se všichni, ješto ó žel!
v jazyku, od předků vždy zachovaném, rozhojněném a zvelebeném,
nepovědomí jsouce, mrzce jím zhrdáte! Rděte se i vy, kteří jste
v ostříhání jeho nedbanlivými a lhostejnými se prokázali, a snad,
nástojte, zhouby jeho žádajíce, rozmanitých k vykořenění jeho rad
podávali . . . Vás vinním, ó kletí zemané a šlechtici, ješto likna·
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vostí a nedbanlivostí jste takměř zvášnivěli . . . Skřemenili jste se
bídníci, vlast svou potupivše a o zem jí udeřivše. Neboť přilnuli
jste k libostem rozkoši a vilnosti dráždění v nejmrzčí rozmary
a prostopášnosti se vydavše, tápate v nich a se pohřižujete. Ouprava,
skvostnost, zpupnost a lakota osedlala vás* ... A proti současné
odrodilé šlechtě cituje slova starého Bohuslava Hasištejnského,
Thám proklíná památku její až do pozdního potomstva. V celé
tehdejší probuzenské literatuře není výroků tak příkrých a vášnivých.
A nejinak Thám vede si k vykonavatelům předjosefinské proti
reformace v Čechách. Připomíná, že ještě r 1780 po Čechách
prováděli hromadnou konfiskaci a spalování starých knih českých,
často nezávadných, zejména neškodných prý člověku ,rozšafnému*
,mozku již pobroušeného*, ochuzujíce tím jazyk, literaturu a vzdě
lanost, tak že prý v cizině ,to jest: v Žitavě, v Halli, v Budešíně,
v Dobrosolí, v Trnavě, v Berlíně, v Břehu na jazyk český větší pilnost
a snažnost se vynakládá nežli u nás* . . . Přirozený následek toho
pak je nemožnost, aby se ,jacísi lidé, zhouby jazyka našeho žáda
jíce,* jak Thám eufemisticky nazývá germanisátory, poučili o ušle
chtilých vlastnostech češtiny.
A nyní i Thám přechází do filologie.
Jazyk ,slovanský neb český* je bohatý a vytříbený, zvučně
vystihuje i sebe menší odstíny pojmuv, nebo, jak Thám se vy
jadřuje, Jedné každé věci přirozený hlas, hláhol, hluk, křik, chřest,
šust, šept, zvůk v uších naších takměř rozléhati se zdá* ... Za
naše ,řezám, stříhám a krájím* Němec má pouze ,ich schneide*,
za ,foukám a troubím* ich blase, za ,pálím a hořím* ich brenne,
atd. Na této hojnosti slov souznačných a na okolnosti, že česká
slova zhusta nepodávají pouhého (abychom tak řekli) znamení
pojmův, nýbrž jejich věrný obraz a otisk, Thám zakládá si nejvíc.
Zejména prý jmen živočichův ,ani Řeci, ani Latiníci, ani Němci
tak vlastně, tak dokonale a hlučně nevypovídají . . . jako my
Čechové. Jako ku př. to slovo vůl od hlasu vo nebo vů\ husa od
hlasu hs\ kachna neb kačena od hlasu kach neb kač\ krutá od
křiku kru, krič ... A podobně v slovích výti, řváti, mumlati, škohrtati, sipěti, říhati, řehtati, chrochtati, bečeti . . . hykati, krkatí . . .
a t. d.
Další předností češtiny, co do výslovnosti, je 31 čten čili liter
proti 24 cizím. Jinou přednost čeština má ve své jadrné struč
nosti, které jí dodávají slovesa opakovací (dle Tháma ,častotlivá*):
,trhávám*, ,chodívám*; nebo tvary jako: hrubnouti, vlasatěti, zubatěfi; přechodníky (dle Tháma způsob ,přestuplivý*): ,kleče modlím
se*; nedostatek zbytečných členův a sloves pomocných; i hojnost
slov zdrobnělých. Další výhoda češtiny je, že prý ,všechny tvář
nosti zpěvomluv [t. j. forma básní], kterých Řeci a Latiníci užívají,
ne rytmem, ale i metrem na způsob řecký a latinský nejušlechtileji
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strojeny i zpívány býti mohou*; čehož zase příčinou je prý volný
český slovosled, který dopouští na př., že včtu o čtyřech slovích
lze proměniti 24 krát. A posléze přednost češtiny před jinými
jazyky spočívá i v malém procentu cizích (nebo, jak Thám praví,
,nevlastních a cizoložných*) slov.
Než to všecko jsou pouze přednosti theoretické. Praktická
platnost českého jazyka v Čechách není již žádná — zní nová
námitka. ,Ó jak nepravé jest blba takového domnění, jak hloupý
úsudek!* horlí Thám, dovozuje známými důvody, že češtiny posud
potřebuje úředník, kněz, důstojník, pán i vladař. A platnost české
řeči nadto Thám podporuje i obvyklým tehdy zeměpisným slo
vanstvím. dle něhož jazyk český netoliko v Čechách, v Moravě,
Polsku a Slezsku, nýbrž i v Uhřích, v Slovanské, Charvatské,
Srbské, Bosenské, Bulgarské, Valaské, v Ukraynské, Russké, Ta
tarské zemi, v Moldavě, též i v Turecké, Notolské zemi, až k Ar
ménské a Perské rozšířen jest* . . . Příznivcům a literárním pěstovatelům češtiny — od královéhradeckého biskupa Háje a zakla
datele Učené Společnosti rytíře Borna až k Dobrovskému — jsou
věnovány stránky poslední.
Hr. Kinský, Hanke a Karel Ignác Thám v podstatě pověděli
všecko, co době osvícenské bylo lze pověděti na obranu našeho
jazyka a naši národnosti. Vedle nich a po nich přišli ještě mnozí;
ti však vlastně jen opakují a obměňují jejich důvody nebo sesilují
je některými doklady novými. Takovou obranu nalézáme v před
mluvě k ,Básním v řeči vázané* od bratra Hynkova Václava Tháma;
v Dobrovského Dějinách řeči a literatury české; v Durychových
studiích o jazyku staroslovanském; v Pel clo vé slavnostní přednášce,
když zasedl na novou stolici jazyka a slovesnosti české na pražské
universitě; v Rulíkově spise ,Sláva a výbornost jazyka českého*,
a jinde a jinde. Zejména tento posledně jmenovaný spis rozšaf
ného ,měštěnína pražského* a choralisty u sv. Víta (jak se pod
pisoval) je takřka úhrnem všeho, co jiní pověděli před ním, roz
šířený o zkušenosti nové. Knížka vyšla 1792. už za Leopolda IL,
tedy v době, kdy zejména šlechta česká, madárská a jiná na sněmich veřejně ujímala se práv národního jazyka proti novobyrokratické germanisaci, a kdy, jak ukazuje Rulík, právě novověký du
ševní rozkvět národa německého projevil se býti plodem úsilí
,o slávu a rozhojnění jazyka* vlastního.
V osvícenských apologiích řeči a národnosti české tudíž spa
třujeme zajímavý úkaz, kterak výstřelky doby josefínské úspěšně
se potíraly zbraněmi, jež doba ta, ovšem za iiným účelem, vy
pěstovala sama.
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Z Vatikánu.
Napsal Kamil Krofta.

I.

V prvém ročníku tohoto časopisu uveřejnil Ladislav Klicman s týmž
názvem článek vypisující obsah archivu a bibliotheky Vatikánské a způsob
i rozvoj védecké práce v nich. Od té doby uplynulo již pět let, pét let
pilné práce, s jejímiž hlavními výsledky, pokud mohou míti všeobecnou
zajímavost, rád bych seznámil čtenářstvo Českého Časopisu Historického.
Jejím výsledkem jest především, že získána byla větší znalost, lepší
přehled pokladův archivu Vatikánského. Proto lze dnes o obsahu archivu
toho pověděti poněkud více, než bylo možno tehdy. Protože také uspo
řádání některých jeho částí jest nyní pozměněno, není snad zbytečno
pokusiti se znova o vylíčení nynějšího stavu archivu.1)
Nejméně platí to, co právě bylo řečeno, o nejdůležitější součásti
archivu, o vlastních registrech papežských, která ode dávna nejlépe jsou
uspořádána a nejdříve — aspoň pokud se obsahu týče — byla pro
zkoumána. Nejdůležitější o nich pověděl již Klicman. Připomínám jen
pro úplnost, že se rozeznávají tyto serie register:
Registra, supplicationum * do nichž vpisovány byly všechny žádosti
ke kurii došlé. Počínají se Klimentem VI. (1342—1352) a jdou, ovšem
s velikými mezerami, až do Řehoře XVI. (1831—1846).
Opisy listin od kurie vydávaných byly zapisovány do dvou jiných
sérií register, jimž dán jest název: registra Vaticana n. pergamenová2)
a registra Avenionensia n. papírová. První serie počíná se, nehledě k za
chovaným zlomkovitým excerptům a opisům ze starších register, dobou
Innocence III. (1198 —1216) a jde až do nastoupení Sixta V. (1585
až 1590); druhá objímá pouze dobu papežův Avignonských (1316 až
1417). Vládou těchto papežů probíhá tedy dvojí serie register, jež ob
sahují listiny od kurie vydané. Poměr jejich vzájemný dosud není do
konale objasněn. V celku však lze říci, že registra Avignonská jsou
prvotní a prozatímní, registra Vatikánská jsou jejich opisem a zároveň
definitivní úřední formou register. Podle toho by měl býti v obou
sériích tentýž materiál, ale to platí jen Částečně. Ne všechno, co bylo
*) O obsahu a rozdělení archivu Vatikánského bylo v poslední době
soustavněji psáno v těchto spisech: Fritdensburg. Nuntiaturberichte aus
Deutschland 1. Abth. 1. Bd. úvod str. XVI. násl.; Hinojosa. Los despachos
de la diplomacia pontificia en Espana. Tomo primero Madrid 1896, str. XXV —
LVIII. a 1—12; Cauchie* De la création ďune école belge á Rome, Tournai
1896; Abraham. Sprawozdanie z poszukiwaň w archiwach i bibliotékách rzymskich v latach 1896/7 i 1897,8. O materyalach do dziejów polskich w wiekach
šrednich. Krakov 1899. — ’) Označení to platí ovšem jen pro jistou dobu.
Od konce XIV. stol jsou i Vatikánská registra papírová.
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v registrech Avignonských, bylo přepisováno do register Vatikánských
(hlavné véci menší důležitosti, týkající se udílení různých milostí a bene
fícií byly vynechávány), a naopak zase v registrech Vatikánských jsou
kusy, jichž v oněch není, totiž hlavně důležité listiny politické, litterae
secretae, které asi nebyly vyhotovovány v hlavní kanceláři papežské.
V době velikého schismatu rozdíl mezi oběma seriemi register u papežů
římských určitěji se vytvářil. Od doby Bonifacia IX. (1389—1404) jest
totiž zase dvojí řada register, ale na místo Avignonských vstupují teď
t. zv. registra Lateranensia. V registrech Vatikánských od té doby
nacházíme skoro výlučně listiny politické, dále listiny týkající se správy
církevního státu a úřadů při kurii, konečně některé kamerální věci, na př.
plné moci nunciů a kollektorů, t. j. skoro vesměs listiny, jež z pravidla
vycházejí z vlastní iniciativy kurie, kdežto registra Lateránská obsahují
výhradně t. zv. litterae communes^ totiž listiny, jimiž na základě poda
ných supplik udílejí se milosti a beneficia, rozhodují se spory o benefícia
a pod r) Jest patrno, že registra Vatikánská mají větší důležitost pro
všeobecné dějiny politické, registra Lateránská zase pro poznání vnitřních
poměrů církevních v jednotlivých territoriích.8)
V XV. stol, přistupuje nová šerie register, t. zv. registra brevium.
Do nich zapisovány byly opisy onoho druhu listin papežských, jimž podle
formy pergamenu, na kterém byly psány, dáván byl název »brevia«.
Týkají se především věcí politických a správních. Od doby Martina V.
(1417—1431) vedena byla pro né zvláštní registra brevium, ač i potom
objevují se často breve v registrech bull a naopak. Veliká část register
. brevium uložena jest v archivu segretatie dei brevi
*
jenž jest dosud
téměř úplně nepřístupen.8) Ale i v archivu Vatikánském jest jich více
než 60 svazků (v armariu XXXIX.). Originální registra počínají se tu
Kalixtem III. (1455—58) a končí Piem IV. (1560—65). Starší registra
(poč. Martinem V.) jsou tu zachována jen v pozdějších opisech nebo
výtazích, jichž hojné nalézáme i v jiných bibliothekách Římských.4)
Druhé veliké oddělení register tvoří registra kamerální^ týkající
se finanční správy kurie. Tomuto oddělení archivu byla v posledních
letech věnována zvláštní pozornost nejen od badatelů, nýbrž i od správy
*) Abraham, str. 81 násl. astr. 133 násl.; sr. Tangl> Die pápstl. Register
von Benedikt XII. bis Gregor XI. ve Festgaben fůr Max Bůdinger 1898,
a Tomaseth, Die Register und Secretare Urbans V. und Gregors XI v MIÓG.
XIX 1898. — *) Jaksi doplňkem register jsou t. zv. Archetypa epistolarum
Innocencii VI. Zachovalo se totiž z doby Innocence VI., Urbana V. a Řehoře XI.
(1352—1378) něco originálních konceptů k listinám těchto papežů, psaných
na jednotlivých lístcích, jež později byly spojeny ve svazky. Takových svazků
je 13, a označují se nepřesně uvedeným názvem. Psal o nich podrobněji
Donabaum. Beitráge zuř Kenntnis der Kladdenbánde des XIV. JH. im vatic.
Archive MIÓG XI. 101 —118. Srv. též Abraham, str. 126 násl. — ’) O archivu
tom zmíním se ještě později. — 4) O registrech brevium viz nyní Hinojosa
XXXIX. násl. a Repertorium Germanicum I. str. XIV., XV.
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archivu, tak že se mu dostalo i nového uspořádání. Dělí se teď v tyto
hlavní serie:
Introitus et exitus camerae apostolicae^ seznam důchodův a vydání
stolice apoštolské. Rozdělení jest jednak časové, jednak místní. Obsah
některých svazkův obmezuje se na určitá území — hlavně ovšem jsou
to jednotlivé provincie státu papežského —, jiné svazky jsou rázu vše
obecnějšího Materiál počíná se r. 1279. Až do konce doby Avignonské
jest jich 378 svazků.1) Dálejší svazky, počtem 170, obsahují materiál
XV. stol, až do Julia II. (1503—1513). Hojné jejich mezery vyplňují
z části svazky chované v státním archivu v Římě, počínající ser. 1428
(počtem 17). 2)
Rationes collectorum n. collectoriae, hlavně účty kollektorů pa
pežských. Podle nových signatur má tato serie nyní 504 svazky. s) Roz
dělení jest přirozeně territoriální podle obvodů, na něž se vztahovala
právomoc jednotlivých kollektorů. Hlavně obsahují materiál ze XIV. stol.,
ale zasahují z části do XIII. (až k r. 1257), z části do XV. stol, (až
k r. 1422).
Obligationes et solutiones. Tato série vznikla tím, že z obou uve
dených právě sérií byly vyloučeny svazky, jež se týkají hlavně t. zv.
servitii. Byly to taxy, jež povinni byli platiti kurii biskupové a opati
při svém jmenování nebo potvrzení. Protože poplatky ty nebývaly placeny
ihned, musili se praeláti zavazovati, že je do jisté lhůty zaplatí, a tyto
jejich písemní sliby (obligationes) byly registrovány, podobně jako po
tvrzení, že servitia — ale i jiné podobné poplatky, na př. visitationes
ad limina — byla zaplacena (solutiones). O tyto příjmy dělila se však
komora papežská s komorou kollegia kardinálův, a proto byla o nich
vedena registra v obou komorách. V 18. stol, byla již tato registra
uložena v armariích tajného archivu papežského. Když se archiv po
Vídenském kongressu vrátil z Paříže, byly rukopisy umístěny v tehdejším
pracovním sále, ale pak byly ještě několikráte přestavovány, čímž způ
soben byl veliký zmatek v citování. Nějaký čas vřazeny byly do serie
kollektorií; nyní však jsou zase samostatnou sérií. Původně měla serie
ta 88 svazkův, ale v nejnovější době bylo k ní připojeno několik svazků,
jež obsahem svým sem náleží, ač dříve nikdy v té serii nebyly, tak že
nyní jest celkem 100 svazků. Materiál počíná se r. 1292. 4)
O obsahu těchto 378 a dvou následujících svazků dosti podrobně
poučuje dt Loye, Les archives de la chambre apostolique au XIII. siěcle.
Paris 1899 str. 1—118. Sr. též Abraham 1. c str. 217 — 218. — *) O introitus
a exitus XV. st. jedná podrobně Gottlob^ Aus der camera apostolica des XV.
Jh. Innsbruck 1889 str. 15 násl. K tomu sr. Repertorium Germanicum I. str.
XLII. násl. O kamerálních registrech vůbec, též pokud se chovají v státním
archivu v Římě, viz Abraham 1. c. 152 násl — “) Jejich inventář podává
de Loye 1. c. str. 119—179. — 4) Inventář 60 prvních svazků do r. 1428 po
dává de Loye 1. c. 181—195 Viz o nich též Kirsch^ Die Finanzverwaltung des
Kardinalcollegiums im XIII. u XIV. Jh. Münster 1895; Baumgarten Unter
suchungen und Urkunden über die Camera collegii cardinalium für die Zeit
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Diversa cameralia n. registra diversarum litterarum, Do nich za
pisovány byly různé věci komorní, jež do ostatních register se nehodily.
Serie těchto register jest v arinariu XXIX. Počínají se r. 1389. l)
Census camerae* serie register uložená v armariu XXXIV. Obsahují
hlavně dokumenty týkající se finanční správy státu církevního a zemí
kurii poplatných, a to počínaje dobou Jana XXII. (1316 — 1334).*)
Jiné serie kamerálních register nacházejí se porůznu v jiných
armariích. 8)
Tu však dlužno připomenout!, že v archivu se rozeznává několik
sérií takových skříní neb armarii. Jest tu: 1. 80 armarii hlavní serie,
2. 15 armarii miscellanei, 3. dvě řady armarii býv. archivu zámku
sv. Anděla; prvá z obou řad obsahuje 18 armarii číslovaných, z druhé,
jež obsahovala 12 armarii, označených velikými písmenami A—M,
zbývají pouze armaria C a D. 4)
O obsahu armarii hlavní serie, vlastně toliko prvých 74 armarii,
poučuje, ač ne zcela spolehlivě, veliký psaný inventář Depretisův z doby
Benedikta XIII. (1724—1730). Také armaria miscellanei a armaria
zámku sv. Anděla mají podobná menší repertoria. Inventáře ty chovány
jsou v menší úřední místnosti, jež přiléhá k pracovnímu sálu archivu,
a na požádanou jest badatelům dovoleno v ně nahlížeti. 5)
V prvých třicíti armariích hlavni serie umístěna jsou registra
Vaticana* vyjímaje arm. XXIX., kde jsou zmíněná diversa cameralia.
V arm. LXV.—LXXIV. jsou Introitus et exitus. 6)
V ostatních armariích jest materiál nejrůznéjšího druhu. O některých
zmínil jsem se již dříve. Z ostatních uvádím jen nejdůležitější. V armariích
XXXVIII.—XLIV. chovají se papežská breve* a to v arm. XXXVIII. jest
v. 1295 bis 1437. Leipzig 1898, zvi. str. XVII. násl., kde Baumgarten podává
srovnávací tabulku starých názvův a nynějších signatur jednotlivých svazkův,
a Repertorium Germanicum L str. XXXV. násl. a XLIX. násl. — *) Abraham
k c. 141—152; Repert. Germ. str. XLVIII. — *) Abraham 1. c. 152—153. —
·) Neuměje o nich nic spolehlivého pověděti, uvádím aspoň názvy některých
podle katalogu Depretisova, jak se čtou u Abrahama 1. c 144. Tam najdou
se i podrobnější poznámky o obsahu některých svazků. V arm. XXXIII. jsou
64 volumina quindenniorum, taxarum, decimarum, quietantiarum ac censuum
camerae apostolicae; v arm. XXXVI. jest 49 voli, informationum cameralium;
v arm. LVUI. 52 voli, diversorum cameralium per Leonigum Centoflorenum
et alios conscripta. — *) Protože také armaria hlavní serie i armaria miscel
lanei jsou označena běžnými čísly, jest v archivu trojí řada armarii zname
naných čísly 1—15 a dvojí řada znamenaných čísly 16—18. Omyl v citování
však nemůže nastati, protože registra Vatikánská, obsažená v prvých 27 arma
riích, vůbec se necitují podle armarii, nýbrž běžným číslem jednotlivých svazků
podle officielního katalogu Palmieriho, kdežto při obou druhých sériích armarii
jest rozdílný způsob citování. Při armariích miscellanei udává se vedle čísla
armaria běžné číslo příslušného svazku, jež mu v onom armarium náleží, při
armariích zámku sv. Anděla vedle Čísla armaria udává se číslo kapsule a číslo
kusu. — 5) O různých těch inventářích viz Abraham 1. c. str. 6 násl. —
·) Ostatní serie register: reg. Avenionensia, reg. Lateranensia, supplicationes,
obligationes a collectoriae uloženy jsou zvláště mimo ony serie armarii.
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27 svazkův originálních breví poč. Lvem X. (1513—1521); v arm.
XXXIX. jsou registra brevium (viz o nich nahoře); v arm. XL. —XLIIL
jsou originální Koncepty minuty* breví z doby 1480—1676, a to po
čínaje Klimentem VIL (1523 — 1534) v nepřetržité řadě (celkem asi
220 svazků); v arm. XLI V. jsou t zv. brevia ad principes (59 sv.),
koncepty breví adressovaných knížatům a vynikajícím osobám, a tudíž po
liticky zvláště důležitých; serie ta sáhá až do doby Lva X.1) V arm.
Lili, jsou 64 voli, ad datariae et cancellariae stilum periinentia^ roz
manité formuláře XIII.—XVII. stol. V arm. L1V. jest collectio de
schismate Urbani VI. (tom. 14 — 39), serie svazkův obsahujících důležitý
materiál pro dějiny velikého schismatu církve západní. 2) Arm. LXII.
a LXIII. obsahují akta koncilH^ hlavně ovšem koncilu Tridentského,
jichž jest nyní 151 svazků.3) Arm. LXIV. obsahuje 34 svazky de diversis
Germaniae gestis, kteráž serie nazývá se též jen stručné Germania. 4)
Prvních 27 svazkův obsahuje důležitý materiál pro dějiny německé
v XVI. stol.: různé relace, dobrozdání, pojednání, polemické spisy atd.
Hlavní část této serie vznikla asi z příloh, jež nunciové a legáti z Ně
mecka posílali se svými zprávami. Pro nás zajímavý jest zvláště sv. 26,
označený názvem de Boemia tom I. Jsou v něm předně akta týkající
se vyjednávání, jež počata byla r. 1524 a pak v třicátých letech obnovena,
a jichž účelem bylo sjednocení českých utrakvistů s církví katolickou,
dále dopisy Aleandrovi od jeho sekretáře z Prahy 1539 a j. 5)
Také armaria miscellanei (též varia) obsahují materiál velmi různo
rodý. Většina pochází z moderních akvisicí. Zde uloženy jsou rukopisy
bibliothek Carpegna, Pia, Bolognetti, Spada, Albani atd. 6) Jsou tu pa
pežská nařízení, opisy bull, akta visitační a inkvisiční, zlomky akt konsistoriálních, diaria ceremoniářů papežských, životopisy papežův a popisy
konklaví a konečně vlastní svazky miscellanei. Z nich pro dějiny nové
doby důležitá jsou t. zv. Varia Politicorum. Jest to serie 174 svazků
z XVI.—XVIII. stol, s obsahem nejrozmanitějším, jehož hlavní část
tvoří dopisy a zprávy, instrukce, relace i akta politická, hlavně ovšem
v opisech.7)
Naproti tomu skládá se zmíněný archiv zámku sv. Anděla skoro
výhradně z originálů. V archivu tom od času Sixta IV. (1471 —1484)
’) O brevích armarií XXXVIII.—XLIV. viz Friedensburg 1. c. XIX., XX
a Hinojosa 1. c. XL., XLI. — *) Mnoho odtud otiskl Gayet v díle Le grand
schisme d'Occident ďaprěs les documents contemporains déposés aux ar
chives secrětes du Vatican, Florence, Berlin 1889. — ·) Viz Sickek Römische
Berichte I. v Sitzb. Wien. Ak. 83. Wien 1895, zvláště kap. V. Die Bildung
einer besonderen Abtheilung für Concilakten im Geheimarchiv str 87—103. —
4) Viz o této sérii Friedensburg 1. c. XXI. — Ä) Materiál týkající se oněch
vyjednávání jest z části otištěn u Theinera, Monumenta hist. Hungariae II.
676 násl. a u Laemmera. Monumenta Vaticana historiam ecclesi asticam saeculi
XVI. illustrantia 1861. U nás psal o meh Rezek^ Příspěvky k jednání o kom
paktáta r. 1525. Sborník hist. II. 1884. — ·) Cauckie 1. c. 36. — ’) Friedens
burg 1. c. XXII.; Hinojosa XLI.
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byly ukládány nejdůležitější dokumenty ke kurii došlé obsahu politického
a cirkevné politického i opisy podobných dokumentů, jinde se na
cházejících. V dobé okkupace francouzské 1798 přenesen byl celý ten
archiv do Vatikánu a zůstal odtud součástí archivu Vatikánského.
Jest tu mnoho důležitých dokumentů k historii politické i církevní
v originálech Qsou zde dosti hojné originály XI. a XII. stol.) i v transsumptech. 2)
Jinou samostatnou skupinu dokumentů originálních, jež ode dávna
jsou v archivu Vatikánském, tvoří t. zv. Instrumenta miscellanea,3)
Jsou uložena chronologicky a vyplňují 83 krabice. Dva nejstarší do
kumenty toho oddílu jsou z r. 819 a 996, oba v transsumptě, první
z r. 1292, druhý z r. 1282. Prvních pét krabic obsahuje dokumenty
až do r. 1300, krabice 6—73 vyplněny jsou materiálem XIV. stol.,
dokumenty posledních krabic zasahují až do XVII. stol Vedle diplomů
kurie, jež nebyly vydány, nejvíce je tu kamerálních akt, zvláště zpráv
a účtů papežských kollektorů.4)
Pro dějiny nové doby největší důležitost má veliké samostatné
oddělení archivu Vatikánského zv. archivio di segretaria dl stato,6)
I k němu pořídil Depretis inventář. Sem patří především oddělení
nunciatury obsahující zprávy nunciů papežských podávané kurii i dopisy
kurie nunciům. Skládá se podle jedněch ze 4000, podle jiných ze 6000
svazků, jež rozděleny jsou na 20 skupin podle zemí nebo míst, z nichž
byly vysílány Názvy jednotlivých skupin jsou: Nunziatura di Germania,
di Francia, di Spagna, di Polonia, di Portogallo, ďlnghilterra e Genova,
di Venezia, di Napoli, di Colonia, di Suizzeri, di Firenze, di Savoia, di Fiandra,
di Malta, legazione ďAvignone, di Bologna, di Ferrara, di Romagna,
ďUrbino a nunziature per le Paci. Nunziatura di Germania, pro nás
nejdůležitější, skládá se z 351 svazkův a objímá dobu od 1515 (resp.
1521) do 1740. Nunziature per le Paci (59 sv.) obsahují zprávy nunciů,
jimž bylo uloženo vyjednávat! s plnomocníky nejmocnějších panovníkův
evropských o obnovení míru, přerušeného třemi velikými válkami XVII.
a XVIIL stol.: válkou třicítiletou (1618—1648), válkou Francie se Špa
nělskem, Rakouskem a Hollandskem (1672 — 1678) a válkou o špa
nělské dědictví (1700-1713).
Druhé oddělení archivu státního sekretariátu jsou lettere t. j. listy
ke kurii došlé od různých osob; podle toho rozeznávají se skupiny:
Lettere de' cardinal·', lettere dei vescovi e preláti, lettere de’ principi
K jeho dějinám viz Fabre* Notes sur les Archives du Cháteau SaintAnge v Métanges ďarchéologie et ďhistoire de ľécole fran^aise de.Rome,
1893. — ’) Abraham str. 10 násl. — ·) Oddělení to často bývá mateno se
zmíněnými armariemi miscellaneí, na př Cauchie l. c. 36. — *) Abraham*
probrav tato akta kus za kusem, podává na uv. m. str. 12 stručná regesta
všer-h po'onik, z nichž některá jsou zároveň bohemika. —
O tomto od
dělení archivu viz hlavně Friedensburg 1. c. str. XVI. násl. a fíinojasa str.
XLIV., XLV., zvi. však Introducción str. 1—36. Sr. též Cauchie 19—36
a Abraham str. 5.
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titolati, lettere de' particolari, lettere de’ soldáti. Rozdělení toto není
však zcela přesné, tak že na př. v sérii lettere de’ cardinali jsou
i listy jiných osob a p. Důležitá serie lettere de* principi obsahuje
více než 200 svazků z doby od 1513 až do 18 stol. Ostatní serie mají
větší důležitost teprve pro dějiny 17. stol. K archivu státního sekretariátu
náleží i rozmanitý jiný materiál, na př. serie diarií z XV. a XVI. stol.,
biglietti e memorie 1650—1739, akta konklaví a pod. Sem snad též
patří serie Emigrati, 45 kartonů s různými akty z let 1792—1804.
Samostatnou součástí archivu Vatikánského jest archivio Borghese^
získaný r. 1891, kde jest asi 300 rukopisů XIII.—XV. stol, obsahu
theologického, právního a filosofického, jako zbytek bývalé papežské
bibliotheky v Avignonč, Mimo to náleží k tomu archivu asi 1000
svazkův archiválií (hlavně nunciatur) z archivu státního sekretariátu z doby
Klimenta VIII. a Pavla V. (1592 — 1621), jež se tam dostaly po nepotech, kardinálech Aldobrandini a Borghese.
Tím by byl aspoň v hlavních rysech vyčerpán obsah archivu Vati
kánského. V čele archivu stojí nyní kard. Francesco Segna. Pod ním
jsou dva podarchiváři: Mr. Pietro Wenzel a P. Hein. Denifle O. P.,
dva kustodi: A. Melampo a G. Miozzi a 6 skriptorů. Vlastní správu
archivu vede Msgr. Pietro Wenzel, kdežto první kustos Melampo jest
zároveň ředitelem palaeografické školy, při archivě zřízené. V řádě pra
covním a ve vnějším zařízení archivu nenastaly v posledních letech
pozoruhodnější změny. Zmínky však zasluhuje, že letos poprvé pracovní
sál archivu jest vytápěn* Kdo ze zkušenosti nebo z vypravování jiných
zná útrapy, jež bylo dříve badatelům zkoušeti v době zimní, pochopí,
co tato novota znamená 1
Archiv Vatikánský, právě popsaný, není však jediný archiv kurie.
Vedle něho existuje ještě celá řada archivů papežských, jež z největší
části kryje v sobě rovněž palác Vatikánský. Archivy ty jsou buď zcela
nepřístupny, buď jen mimořádně přístupny. Nejdůležitější z nich jest
archiv konsistoriálni^ umístěný ve Vatikáně (vchod do něho jest na
cortile di S. Damaso) a podřízený přímo kardinálu >segretario di stato<.
Založen byl za Urbana VIII. r. 1625, ač již dříve #kta konsistoriální
chována bylo odděleně od ostatních archiválií. Význam archivu toho
dán jest významem konsistoria. Byvši zprvu pouze poradním sborem
kardinálů, dosáhlo konsistorium časem takové moci, že vlastně rozhodovalo
o celé řadě důležitých záležitostí církevních. Příslušela mu zejména volba
kardinálů, pokud si papež nereservoval jich nominaci, provise biskupství
a některých eximovaných opatství, zakládání nových biskupství a arci
biskupství, udílení pallia, vysílání legátův a láteře, kanonisace a slav
nostní přijímání cizích vladařův a jejich vyslanců. Papež podával konsistoriu zprávu o konkordátech i konvencích, o vypovídání války a uzavírání
míru a j. Úřední zápisy týkající se jednání o těchto věcech v konsie

’) Hinojosa XLV.—XLVI., Abraham str. 5.
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storiu i v přípravných kongregacích, vedle toho však i soukromé zápisky
kardinálův o seděních konsistoria tvoří obsah archivu konsistoriálního.
Originální akta konsistoriální počínají se tu začátkem XVI stol.; akta
XV. stol, počínaje r. 1409 jsou zachována jen v pozdějších neúplných
opisech ze XVII. stol. *)
Jiný archiv kurie jest archiv papežských ceremoniářů (de’ Cerimonieri), jenž přenesen r. 1870 z Kvirinálu do Vatikánu a jest nyní
uložen v místnosti pod kaplí Sixtinskou. Archiv ten vznikl teprve v po
sledních desítiletích minulého století a byl záhy velmi dobře uspořádán.
Existoval k němu i tištěný katalog, jenž však byl tištěn jen v několika
exemplářích a je dnes velikou vzácností Archiv obsahuje 653 svazky.
Středověký materiál je?t tu zachován pouze v opisech zcela moderních,
jichž předlohy jsou odjinud známy. Historickou cenu mají diaria cere
moniářů papežských, jež od konce středověku zachována jsou v origi
nálech. Jsou to zápisky o slavnostech konaných při pohřbech papež
ských i knížecích, při návštěvách cizích mocnářů v Římě, při udílení vyso
kých hodností církevních a pod
V palazzetu, jež přiléhá k obyčejnému vchodu do zahrad Vati
kánských (naproti Belvederu), umístěny jsou dva archivy papežské:
archiv roty a archiv signatury gratiae. 3) Rota byla kdysi nejvyšším
appellačním tribunálem ve věcech civilních pro území státu církevního
a ve věcech duchovních pro celý katolický svět. Akta archivu roty po
čínají se koncem XV. stol., ač i potom jsou veliké mezery. Jest důležit
hlavně pro dějiny soudní správy ve státě církevním, kdežto pro dějiny
ostatních zemí nemá té důležitosti, zvláště pro dobu po koncilu Tridentském, kdy rota pozbývá svého významu jako nejvyšší soudní instance
ve věcech duchovních pro celý svět katolický. Signatura gratiae byl
úřad založený Innocencem VIII. (1484 — 92) pro zvláštní, papežskému
rozhodnutí vyhrazené případy soudní. Akta archivu signatury gratiae
počínají se koncem XV. stol.
Jiné archivy papežské uloženy jsou mimo Vatikán. Archiv sekretarie
brevium umístěn jest v jedné z budov náležejících německému národnímu
hospitálu Santa Maria dell’ Anima. Jsou tu registra i koncepty breví
počínaje Piem V. (1566 —1572), ale i některé starší. Archiv datarie
při Lateráně, z něhož registra bull (t zv. reg. Lateranensia) a supplik
až do Řehoře XVI. (1831—46) byla přenesena do Vatikánu Archiv
Podrobněji o archivu konsistoriáním jednají Pastor^ Geschichte der
Päpste. Bd I. str. 641—645; Korzeniowski, Excerpta ex libris manu scriptis
archivi consístorialis Romani, Cracoviae 1890 (Korzeniowski všímá si hlavně
věcí polských, ale podává též mnoho poznámek všeobecně důležitých o obsahu
archivu. Sr. též Bulletin international de ľ Académie des Sciences de Cracovie
1890 str. 155); Cauchie str. 39; Hinojosa XLVI. násl. — *) Ehrle^ Zur Ge
schichte des päpstlichen Hofceremonielles im 14 Jh Das Archiv der päpst
lichen Ceremonienmeistcr. Archiv für Litt, und Kirchengesch. des Mittelalters
V. str. 562—602; Hinojosa LI. —
Gottlob^ Das Vatikanische Archiv. Hist,
Jahrbuch VI. str. 271 nást; Hinojosa LU.
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penitenciarie^ acela tajný, obsahuje 4500 svazků register počínaje koncem
XVI. stol. >)
Kromě toho mají své vlastní archivy jednotlivé kongregace kardi
nálů. Z nich přístupen jest, ač nikoli všeobecně, bohatý a také pro
české dějiny zvláště stol. XVII. důležitý archiv sv. kongregace de pro
paganda fide. 2) Z ostatních uvádím archiv sv. inkvisice (sacra congre
gatio romanae et universalis inquisitionis, sancti officii) umístěný v paláci
sv. officia v sousedství basiliky sv. Petra. Jest zcela tajný. Obsahuje
více než 7000 svazků týkajících se processů o haeresi, apostasi, kouzelnictví a p. z celého katolického světa, počínaje druhou polovicí
XVI. stol. 8)
Významem nad tyto vedlejší archivy — již pro svou všeobecnou
přístupnost — vyniká a vedle hlavního n. tajného archivu Vatikánského
se staví bibliotheka Vatikánská. O jejím obsahu, složení a správě po
jednal zevrubně Klicman,4) tak že nemám co dodávati. Podotýkám jen,
že vlastním správcem bibliotheky jest nyní první praefekt neb kustos
P. Fr. Ehrle S. J., známý církevní historik, a že místo skriptora pro
slovanské jazyky po odchodu de Nunziově do výslužby zůstalo ne
obsazeno. Tištěného katalogu dostalo se v poslední době řeckým ruko
pisům fondu Urbinatského a latinským rukopisům fondu Capponianského.5)
II

Hodlaje načrtnout! obraz práce vykonané za posledních pět let
v archivu Vatikánském různými vědeckými ústavy a expedicemi, při
držím se postupu, jaký si stanovil Klicman ve svém článku. Tam najdou
se nejdůležitější data o vzniku a organisaci oněch ústavův a expedicí
i o jejich pracích až do doby, kdy onen článek byl psán.
Francie. Střediskem historické práce badatelů francouzských v Římě
jest Ecole franqaise de Rome, založená definitivně již r. 1875. ®) Jejím
ředitelem jest od poč. r. 1895 proslulý abbé Duchesne >le triomphe
de 1’Ecole fran^aise«, jak prý jej rád nazýval jeho předchůdce ve správě
ústavu, Geffroy. 7) Členové školy Římské pracují z části o speciálních
otázkách z dějin politických, hlavně středního věku, z archaeologie, z dějin
umění a literatury, z diplomatiky a p. Práce ty uveřejňují se z pravidla
v prvé serii úředních publikací, jež vydává škola Římská společně se
Hinojosa Lil. — *) U nás o archivu tom podrobně psal Kollman
v Č. Č. M. 1892 str. 423 násl. — ’) Hinejosa LIIT. Tam najdou se některé
poznámky též o archivech ostatních kongregací. — *) Č. Č. H. II. str. 106 až
114. — ’) Bibliothecae apost. Vaticanae codices manuscript! recensiti iubente
Leone XIII. Codices Urbinates Graecos edidit Cosimus Stornaiolo. Romae
1896.
I codici Capponiani della bibi otheca Vaticana descritti da Giuseppe
Salvo·Cozzo. Roma 18^7. —
K tomu, co o jejím vzniku a organisaci po
věděl Klicman, sr. též starší spisek: Geproy, L’école fran^aise de Rome,
ses origines, son objet, ses premiers travaux. Paris 1876. (Extrait de compterendu de 1’Académie des sciences morales et politiques.)— ·) Cauchie 1. c. 47.
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svým mateřským ústavem, školou Athénskou pod názvem >Bibliothfeque
des écoles frangaises de Rome et d’Athěnes.< Vyšlo v ní dosud 80
svazků prací bývalých členů školy francouzské v Římě.1) Hlavním pod
nikem ústavu toho jest však vydávání středověkých register papežských,
jež vycházejí v druhé a třetí sérii oné »bibliotheky«. Z prvu obmezoval
se podnik ten na registra papežská XIII. stol., jež byla vydávána co do
obsahu úplně, t. j. byly otiskovány všechny listiny v nich obsažené buď
v plném znění nebo u výtahu. To jest druhá serie. *) Asi od pěti let
pracuje se o registrech papežů Avignonských. Stále rostoucí množství
materiálu, který v reghtrech té doby je obsažen, a četné publikace
z nich pořízené nebo připravované expedicemi jiných národů činí po
chopitelným rozhodnutí, že registra ta nemají býti vydávána jako dosud
úplně, nýbrž že mají býti z nich otiskovány pouze kusy týkající se
Francie. V tom smyslu bylo až dosud pracováno o registrech Jana XXII,
Benedikta XII,, Klimenta VI, Řehoře XI. Vydána byla teprve první
část pontifikátu Benedikta XII., jíž byla zahájena třetí serie bibliotheky.3)
Zmínky zasluhuje i jiný podnik francouzský. Někteří z kaplanů
zdejšího národního kostela francouzského (S. Luigi dei Francesi) pracují
pilně v archivu Vatikánském. Od podzimu 1896 vydávají svůj vlastní
časopis, v němž ukládají vědecké své práce hlavně z oboru církevního
práva a dějin církevních. 4)
Německo zastoupeno jest dvěma velikými ústavy. Jest to král, pruský
historický institut v Římě, středisko protestantů z německého severu,
a historický ústav společnosti Gorresovy rázu klerikálně - katolického,
v němž převládají historikové jihoněmečtí.
V organisaci pruského institutu provedena byla v poslední době
důležitá změna. Do nedávna vydržován byl hlavně z disposičního fondu
ministerstva vyučování, jehož dozoru byl podřízen. Počínaje 1. dubnem
1898 stal se římský institut částí archivní organisace pruského státu.
Vydání s ním spojená zařazena jsou v rozpočtu mezi vydání povolovaná
na správu archivů státních, a správa institutu římského podléhá direktoriu
státních archivů pruských. Hlavním účelem této změny bylo pojistiti
spolupracovníkům institutu trvalé postavení a umožniti jim, aby mohli
*) Z novějších čísel této serie uvádím: Nr LXVI. Origines fran^aises
de 1’architecture gothique en Itálie par Enlart. Nr. LXXI. Les origines du
Théatre lyrique modeme. Histoire de Topéra en Europe avant Lully et
Scarlatti par Rolland Nr LXXIII L’Etat pontifical aprěs le grand schisme
par Guibaud. Nr. LXXX. Les archives de la chambre apostolique au XIV.
siěcle par de Loye. — ’) Stav těchto publikací v r. 1894 uvádí Kliemann
Č Č. H. I. 117 vOd té doby vyšl > po jednom sešitě z register Innocence iV.,
Klimenta IV. a Řehoře X., dva sešity z Řehoře IX. a tři sešity Alexandra IV. —
·) Má název: Lettres des papes d’Avignon se rapportant ä la France, publiées
on analysées ďaprěs les registres du Vatican par les anciens membres de
l'Ecole Fran^aise de Rome. — Pontifikát Benedikta Xll zpracoval Daumet. —
4) Annales de Saint-Louis des Fran^ais, publication trimestrielle des études
et travaux des chapelains.
č. Č. H. VI.
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třeba několik let v Římě pracovati bez obavyj že budou ostaveni bez
hmotného zaopatření, až jich nebude v Římě potřebí. Ze stipendistů stali
se členové pruského institutu státními pruskými úředníky, jimž dostane
se, až odejdou z Říma, místa v některém ze státních archivů pruských.
Po vědecké stránce řídí práce institutu jako dříve zvláštní historická
kommisse Berlínské akademie. Té podává institut každoročně zprávu,
jež bývá přednášena v některé lednové schůzi akademie.
Předsedou
kommisse byl až do své smrti Sybel, po něm nějaký čas Wattenbach.
Nyní skládá se tato historická kommisse pouze ze dvou členů: prof.
M. Lenze a ředitele státních archivů pruských R. Kosera.
Pruský institut v Římě má dva sekretáře, jimiž jsou nyní prof.
Friedensburg a dr. Schellhass, a jednoho assistenta (dr. Kupke). Tito
sídlí stále v Římě a mají mimo vlastní vědecké práce povinnost po
skytovat! informace německým badatelům, kteří buď do Říma za účelem
studia zavítají nebo písemné k institutu se obrátí. Od německých ba
datelů nejen z Německé říše, ale i z Rakouska, bývá této výhody hojně
užíváno. Ústav má velikou vlastní knihovnu a snaží se soustavně získávati
a zachovávat! si stálý přehled všech historických publikací italských,
jež pro německé dějiny mají nějakou důležitost, zvláště pak takových,
jež podávají zprávy o obsahu italských archivů. V tom směru vedena
jest též rubrika zpráv v periodické publikaci Quellen und Forschungen
aus italienischen Archiven und Bibliotheken, již pruský institut ode
dvou let vydává. Uveřejňují se tam vědecká pojednání členů institutu,
vzniklá jaksi mimochodem z přípravných prací pro hlavní veliké publi
kace institutu, pokud do publikací hlavních nemohou býti pojata. Přijímají
se ovšem též podobné příspěvky jiných německých i neněmeckých bada
telů (v posledním sešitě jest i příspěvek francouzský psaný).
Hlavním předmětem činnosti pruského institutu jsou jeho dva veliké
podniky: nunciatury a repertorium Germanicum. Podle úmluvy s ra
kouským institutem bylo pruskému ústavu ponecháno vydávati zprávy papež
ských nunciů z Německa pro dobu 1533 —1559 jako oddělení první a pro
dobu 1572—1585 jako oddělení třetí společného podniku. Pro nunciatury
pracují členové institutu také v jiných archivech italských, k čemuž
užívají hlavně letních prázdnin. Prvního oddělení nunciatur vydávaného
Friedensburgem vyšlo dosud 6 svazků (sv. 1 — 4, 8, 9); třetího od
dělení dva svazky vydané Hanssenem a jeden vydaný Schellhassem.2)
Pontifikát Julia III. (1550—55), jejž zpracoval Kupke, se již tiskne.
*) Zprávy ty bývají otiskovány v Sitzungsberichte der Berliner Akademie.
Z nich čerpána jsou hořejší data. — *) Názvy svazků vydaných do r. 1894
najdou se u Klicmana str. 233/4. Doplňuji jeho seznam názvy svazků později
vyšlých: Nuntiaturberichte 1. Abth. 8 Bd. Nuntiatur des Verallo 1545-1546
bearb. von Friedensburg 1898. — 9. Bd. Nuntiatur des Verallo 1546 — 1547
bearb. von Friedensburg 1899. — 3. Abth. 3 Bd. Die süddeutsche Nuntiatur
des Grafen Bartholomeus von Portia. Erstes Jahr 1573/4 bearb. von Schellhass
1896.
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Pruský institut nespokojil se však dobou, jež inu podle oné úmluvy při
padla, nýbrž jal se pracovati též o nunciaturách XVII. stol. Po několik
Jet bylo pracováno o době Pavla V. (1605 — 1621), ale k vydání dosud
nedošlo pro trvalou chorobu badatele, který je připravuje (Heidenhain).
Za to dva svazky z doby něco pozdější (1628 —1629) vydal Kiewning
bohužel způsobem málo uspokojivým.
Druhý veliký podnik pruského institutu jest repertorium Germa
nicum, jež má zahrnovat! u výtahu všechen materiál papežských register
pro dobu 1378 — 1448, pokud se týká věcí německých. Pojato má býti
v ně vše, co se týká Německé říše a jejích territorii v tom rozsahu,
jaký mělo r. 1378, jakož i Polska, pokud nyní náleží k Prusku (t. j.
celé nynější Německo, z Rakouska celá Cislajtanie, baltické provincie
říše Ruské, Švýcary, Belgie, Nizozemí, Lucembursko). Jest to při veliké
spoustě svazků papežských register, jež z té doby jsou zachována,
programm ohromný. Ohromnost látky a obtíže, jež spojeny jsou s jejím
zpracováním, vysvitly při vydání prvého svazku repertoria, jenž na 677
stranách objímá pouze prvý rok pontifikátu Eugena IV. (1431 —1447).2)
Ony způsobily, že bylo zatím upuštěno od dálejšího vydávání, a že
k němu — aspoň v té formě, v jaké bylo začato — asi vůbec již nedojde.
Jest to pochopitelno, a ani snad není třeba příliš toho litovati. Materiál,
o nějž tu jde, má skoro výhradně význam pro historii lokální, a účelného
i správného zpracování může se mu dostati pouze po territoriích. Jen
tím způsobem lze překonati hojné obtíže, jež se naskytují při určování
jmen osobních , a místních, uváděných v registrech. Vedle tohoto více
praktického momentu rozhodujícím důvodem pro territoriální zpracování
látky jest moment vědecký. Jaký smysl má shrnovat! v jedno zprávy
lokálního významu z končin tak odlehlých, mezi nimiž v době, o kterou
jde, nebylo těsnějších styků? Výsledkem toho může býti toliko chaos.
Za to sestavením zpráv o krajích, jež v oné době tvořily v ohledu
státním nebo církevním jediný celek, nabudeme velmi zevrubného a ná
zorného obrazu jejich tehdejších poměrů církevních. To. že upuštěno
bylo od dálejšího vydávání repertoria, neznamená však, že bylo zanecháno
celého podniku. Regesta z listin Německa se týkajících nemají sice býti
tištěna, ale mají býti uložena na místě badatelům přístupném, nejspíše
ve státním archivu v Berlíně. Na provedení celého díla povolil německý
císař z disposičního fondu dvakráte po 60.000 markách, vždy na čtyři
roky. První subvence byla vyčerpána 1. dubna 1897, druhá dojde tedy
:) Sr. referát Kollmannův v Č. Č. Μ. 1898 a v Č. Č. H. IV. Názvy oněch
dvou svazků jsou: Nuntiaturberichte. 4. Abth Siebzehntes Jahrhundert I.
Nuntiatur des Palotto 1628—1630. Erster Bd. 1628 von Kiewning 1895; Zweiter
Bd. 1629 von Kiewning 1897. — *) Repertorium Germanicum. Regesten aus
den päpstlichen Archiven zur Geschichte des deutschen Reichs und seiner
Territorien im XIV. und XV. Jh. Pontificat Eugens IV. Bd. I. Unter Mitwirckung von Haller, Kaufmann u Lulvcs bearb. von Arnold, Berlin 1897.
Sr. referát Klicmannův v C. Č. H. IV.
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1. dubna 1901. Lze prý doufati, že do té doby repertorium všech
germanik pro dobu 1378—1448 bude provedeno. Nyní pracuje o něm
šest členů pruského institutu.
Římsky ústav společnosti Görresovy *x) v jehož čele stojí od poč.
r. 1895 msgr. Ehses, věnoval v posledních letech pozornost hlavně
dějinám nové doby. Jeho členové první kdysi počali všímati si soustavněji
papežských nunciatur. Nezanedbávají jich ani, když se jejich vydávání
ujaly instituty pruský a rakouský. Z doby, jejíž zpracování podle do
hodnutí oněch institutů náleží pruskému ústavu, vydán byl v poslední
’) Zprávy o činnosti Görresova ústavu v Římě bývají uveřejňovány
v Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft. — O vědecké činnosti ně
meckých katolíků, zvláště pokud soustředěni jsou v známé Görresgesellschaft,
podrobně vykládá conte E. Agliardit synovec kardinála téhož jména, ve svém
panegyrickém spisku »I cattolici della Germania nel campo scien^ifico, Görres
gesellschaft« (Estratto dalla Rivista internazionale di scienze sociali e disciplině
ausiliarie, Roma 1&98, stran 97% Protože také v oboru védy historické činnost
společnosti Görresovy jest velmi značná, uvedeme z řečeného spisku nej
důležitější data o jejím vzniku, organisaci a vývoji. Muž, po němž společnost
se nazývá, Josef Görres (nar. 1776, zemř. 1848), byl vynikající bojovník za
svobodu a práva církve katolické v Německu; byl v tom směru neúnavně
činný jako žurnalista, historik i theolog. Původcem myšlenky založiti spo
lečnost, která by pracovala v duchu Gorresově, byl, jak se zdá, vynikající
theologický spisovatel J. Heinrich. On společně s bar. Hertlingem, známým
sociálně-politickým spisovatelem a politikem, a s pozdějším kardinálem Hergenröthrem vypracovali statuty společnosti a provedli přípravné práce k jejímu
založení. Poprvé veřejné vystoupila společnost, jejíž officielní název zněl
Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland,
v den stých narozenin Gôrresových 26. ledna 18ľ6. Podle stanov svých spo
lečnost, vycházejíc ze zásady, že mezi vědou a vírou nemůže býti sporu,
nýbrž že obě vzájemně se podporují a doplňují, má za účel pracovati všemi
způsoby k povznesení vědeckéno života v katolickém Německu. Děje se to
ročními schůzemi učenců katolických a přá*el vědy, vědeckými podniky
i publikacemi populárně-vědeckými, konkursy i podporami a p Sídlem spo
lečnosti jest Bonn; má několik druhů členstva a odbory po všech dioecesích.
Praesidentem jtst od počátku baron Hertling, v prvním předsednictvu byli
též historikové J. Janssen a K. Hefele. Publikační činnost společnosti je velmi
rozsáhlá a mnohostranná. Vydávají se především spisy populárně vědecké,
jež každoročně po třech rozdávají se všem Členům Obsahem spadají do
oboru historie, křesťanské archaeologie, dějin umění a literatury, filosofie, věd
přírodních i sociálních. Od r. 1880 vydává společnost svůj vlastní historický
časopis, Historisches Jahrbuch, vynikající pilnými a zevrubnými přehledy
běžné historické litteratury R. 1888 počato s vydáváním podobného Časopisu
pro filosofii, Philosophisches Jahrbuch. Již ve valném shromáždění společnosti
r. 1877 přijat byl návrh, jímž se ukládalo sekci pro vědy sociální a právní
Činiti přípravy k vydání veliké encyulopaedie věd politických a sociálních
v duchu katolickém. První svazek této encyklopaedie, zvané Staatslexicon,
vyšel r. 1887 (u Herdera ve Freiburgu), následovaly pak ještě 4 svazky.
První čtyři svazky redigoval Ad. Bruder, poslední J. Bachem. Mezi spolu
pracovníky byli Hertling, Ratzinger a j Od r 1888 má společnost svůj Histo
rický ústav v Římě, jenž svou Činností dobyl si vynikajícího postavení mezi
ostatními historickými instituty římskými (sr. Č. Č. H. 1 234 násl.). O vzrostu
společnosti Görresovy svědčí tato data: r. 1879 měla 2158 členy a bilanci
29.454 marek, r. 1897 měla 3446 členů a bilanci 46.991 m.
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dobé ústavem společnosti Gorresovy jeden svazek nunciatur z let
1573—1576. *) Stalo se to proto, že vydavatel toho svazku — Schwarz
— již dávno před oním dohodnutím v 1. 1883—86 materiál mé! sebrán.
Dobou Sixta V. (1585—1590) zabýval se Ehses, jehož péčí vyšly dva
svazky Kolínské nunciatury z těch let. 2) Pokračování téže nunciatury
bylo svěřeno Schmitzovi.
R. 1894 uložila správa Gorresovy společnosti svému historickému
ústavu v Římě provedení nového velikého podniku, k němuž byla dosáhla
zvláštního povolení papežova, totiž úplné a správné vydáni všech akt
koncilu Tridentského. Theinerovo vydání Acta genuina concilii Tridentini
uznáno neúplným a nedostatečným. Když byly předchozím bádáním
prof. Finke získány potřebné informace, počalo se na podzim r. 1894
pracovati. Především zinventarisováno bylo všech 151 svazků kollekce
de concilio (viz o ní nahoře) i mnohých jiných částí Vatikánského
archivu i různých bibliothek římských. Hned od počátku bylo rozhodnuto,
že vydávání akt koncilu má se počíti vydáním různých dennikův a diarii^
které poskytují možnost zjistiti vnější průběh jednání koncilu a které
před tím buď vůbec nebyly vydány nebo jen nedostatečné. O novém
jich vydání pracuje Merkle. Vyjde ve dvou svazcích, z nichž prvý se
již tiskne a druhý má bezprostředně následovati. — Vlastní akta koncilu
t. j. úřední zápisy sekretářů koncilu o schůzích a zasedáních koncilu,
vota, návrhy a dobrozdání praelátů a theologů zpracována budou od
jednotlivých badatelů podle hlavních period koncilu. O době příprav
a první periodě koncilu (1545—1547) pracuje Ehses, o periodě Bolognské (1547—1549) Merkle, o druhé Tridentské periodě (1551 —1552)
pracovali Hoffmann a Postina. Akta prvé a druhé Tridentské periody
jsou prý již téměř úplné k tisku připravena. Od podzimu 1898 pracuje
se též o aktech poslední, nejdůležitější periody koncilu za Pia IV.
(1560—1565). Kromě toho má býti vydána a z veliké části již jest
sebrána konciliární korrespodence z let 1545—1552.
Činnost Římského ústavu společnosti Gorresovy není tím však vy
čerpána. Jeho člen Domarus probral všechny — velmi hojné — svazky
register Hadriana VI. (1522—1523), posledního německého papeže,
a jeho excerpta budou vydána tiskem v Quellen und Forschungen
Gorresovy společnosti. Tamže bylo právě vydáno podobné dílo P. Eubela,
l) Die Nuntiaturkorrespondenz Kaspar Groppers nebst verwandten Akten
stücken 1573 —1576 gesammelt und herausg. von Schwarz 1898. Vyšlo jako
5. svazek Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte. In
Verbindung mit ihrem hist. Institute in Rom herausg. von der Görresgesell
schaft —
Ekses und Meistert Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst
ergänzenden Aktenstücken 1585 (1584) bis 1590. Erste Abth.: Die Kölner
Nuntiatur. Erste Hälfte: Bonomi in Köln, Santonio in der Schweiz^ Die Strass
burger Wirren, r. 1895. Zweite Hälfte: Ottavio Mirto Frangipani Jin Köln
(1587—1590), r. 1899. Obé vyšlo v týchž Quellen u. Forsch., první jako sv.
IV., druhé jako sv. VIL
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výtahy z register Avignonských papežů v době velikého schismatu, pokud
obsahují materiál pro dějiny řádů žebravých. l)
Mimo oba tyto veliké instituty přicházejí ovšem do archivu Váti·
kánského i jiní badatelé z říše Německé za účelem svých privátních
studií. Lze však uvésti ještě jiný podnik rázu všeobecnějšího.’ Známá
Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde usnesla se k návrhu prof.
Sauerlanda sbírati ve Vatikánském archivu materiál pro dějiny krajin
porýnských, t. j. celé dioecese Kolínské a Trevírské v jejich bývalém
rozsahu, a to pro dobu 1294 — 1431. Za tím účelem probírá prof.
Sauerland od podzimu 1897 papežská registra, zároveň však, dohodnuv
se s lotrinským spolkem pro dějiny a archaeologii, zaznamenává všechny
kusy vztahující se k dioccesi Metské. Důležité kusy mají býti otištěny
celé, ostatní u výtahu. 2)
Rakousko. Historickou védu říše Rakouské repraesentuje v Římě
officielně Istituto austriaco di studii storici, založený rakouskou vládou
r. 1881 a řízený sekčním chefem Theodorem Sicklern. K němu druží
se — jsouc s institutem v jistém, nepříliš těsném spojení — česká
expedice* vysílaná sněmem království Českého. Zcela samostatně vedle
toho stojí expedice polská* vydržovaná sněmem haličským a podpo
rovaná státem, a historický ustav uherský* vydržovaný z podpor sou
kromých.
Má-li se správně oceniti dosavadní činnost rakouského institutu,
dlužno míti na mysli, že organisace jeho velmi podstatně se liší od
ostatních velikých ústavů historických v Římě. Členové pruského ústavu,
převyšující počtem skoro třikráte členy ústavu rakouského, jsou vlastně
úředníci na delší dobu v Římě usedlí, kteří musi konati určité práce
jim uložené, kteří musí vesměs pracovat! o publikacích officielních.
Ustav společnosti Görresovy nemívá sice více členů než ústav rakouský,
ale pro jeho officielní publikace pracuje celá řada badatelů, kteří kdysi
byli členy ústavu, ale i jiní, jež s ústavem spojuje toliko jejich církevní
smýšlení. U obou těchto ústavů hlavním a skoro jediným účelem jest vytěžiti poklady archivu Vatikánského — ovšem i jiných archivů a bibliothek
Římských a italských — k určitým vědeckým účelům. Od nich liší se
ústav francouzský, kterému vedle péče o úřední veliké podniky jde též
o vychování jeho členů, mladých historiků. Proto dovoluje svým členům
zabývati se buď výhradně nebo vedle práce o podnicích officielních
též specielními thematy z oboru vědy historické. Ustav rakouský ze
zmíněných tří ústavů nejvíce podobá se svou organisací ústavu francouz
skému, jen že u něho ještě více vyniká — aspoň v theorii — moment
*) Quellen und Forsch. Bd. VIIL P. Conrad Eubel, Die avignonesische
Oboedienz der Mendikantenorden zur Zeit des grossen Schismas, 1900. Jako
VI sv. Quellen und Forsch, vyšla monografie: Kirsch, Die Rückkehr der
Päpste Urban V. und Gregor XL von Avignon nach Rom. Auszüge aus den
Kameralregistern des vatik. Archivs. 1898. — *) Historisches Jahrbuch XIX.
1898 str. 715.
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výchovný. Členové rakouského institutu pracují skoro vesměs o svých
soukromých pracích, jichž themata si obyčejné sami volí, ovšem v do
hodnutí s ředitelem institutu.
Mladým historikům má býti především poskytnuta možnost k samo
statné vědecké práci. Bylo by proto nespravedlivo srovnávati úřední
publikační činnost rakouského institutu s touže činností ústavu pruského
nebo Gorresova. Ale i proti francouzskému ústavu jest ústav rakouský
v tomto směru v nevýhodě svojí organisací. Členové francouzského
ústavu bývají v Římě nejméně dvě, tři léta, za kteroužto dobu lze
i větší práci provésti aspoň do té míry, aby mohla pak býti dokončena
bez osobní přítomnosti v Římě; jsou povinni přispívati k úředním publi
kacím ústavu, a některým bývá přímo svěřeno samostatně zpracovat!
některý pontifikát pro publikaci papežských register. Členové rakouského
institutu přicházejí do Říma z pravidla toliko na jediný rok (vlastně
necelých 9 měsíců) a odcházejí nezřídka, zanechávajíce ústavu ne
zpracovaný a nepotřebný materiál, sebraný pro svou práci, jíž za tak
krátký čas nemohli dokončiti. Jiní pouze doplňují zdejším materiálem
práce jinde začaté, jež pak také uveřejňují, kde je jim libo. Jen nejmenší
část členů pracuje o skutečně officielních podnicích ústavu (letos na př.
jediný člen). Že i při této organisaci mohl ústav vykonati více, než
vskutku vykonal, nechtěl bych popírati.
Officielní činnost ústavu obmezuje se nyní — když některé pokusy,
vytěžiti pro dějiny rakouské středověká registra papežská, se nezdařily —
výhradně na dějiny nové doby. Úmluvou s ústavem pruským bylo po
necháno rakouskému institutu zpracovat! nunciatury z let 1560—1572,
t. j. z doby Pia IV. a Pia V. Při provádění této úlohy naskytly se
ústavu četné nepředvídané obtíže.1) Vyplývaly jednak z povahy materiálu,
jejž bylo zpracovat!. Protože kurie teprve od poč. XVII. stol, starala
se soustavněji o zachování korrespondence nunciů, jest pochopitelno, že
akta toho druhu ze XVI. stol, zachovala se v archivu Vatikánském jen
velmi neúplně. Pro dobu Pia IV. jsou tyto poměry snad nejnepříznivější.
Sotva desátý díl toho, co jednou existovalo, jest v něm obsažen. Pro
doplnění materiálu bylo třeba neobmezovati se na Vatikán, nýbrž
pracovat! mnoho též v jiných archivech mimo Řím, zvláště v Krakově
a Gothě. Kromě toho byla však již značná část zachovaného materiálu
dříve publikována, a to celkem velmi dobře. Jiné obtíže vznikaly z organisace ústavu. Se stipendisty, kteří se stále střídají, nebylo lze provésti
podnik tak rozsáhlý. Bylo třeba, aby některý z nich odhodlal se zňstati
v Římě několik rokův, aspoň až do ukončení prvního svazku. Jeden
z členů k tomu sice projevil ochotu, ale pak, dostav stálé místo ve
Vídni, odešel z Říma, a jeho nástupci bylo počíti práci znova. Tímto ná
stupcem stal se člen institutu dr. Steinherz, který byl vyhlédnut za vyda’) Viz Sickel, Römische Berichte I, a téhož předmluvu k prvému svazku
nunciatur rakouského oddělení.
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vatele prvého svazku nunciatur. Protože však členové rakouského institutu
stanovami jsou vázáni přebývat! v Římě a jen výjimečné také v jiných
městech italských, vydavatel nunciatur však musil pracovat! též mimo Itálii,
bylo třeba zjednati mu svobodnější postavení. Toho bylo docíleno tím, že
institut vydávání nunciatur vlastně postoupil Vídenské akademii věd.
Když ministerstvo povolilo k tomu účelu přiměřenou subvenci, uvolila
se akademie koncem r. 1895 vydatí druhé oddělení zpráv nunciů, jak
se k tomu byl zavázal rakouský institut v Římě. V akademii zřídila se
z té příčiny zvláštní kommisse, jejímiž členy byli Beer, Fiedler, Huber,
Zeissberg a Sickel. Tato kommisse rozhoduje o způsobu a podmínkách
vydávání, uzavírá s vydavateli smlouvu atd. Institutu zbylo jen vykonávat!
přípravné práce. Tak konečně došlo k vydání prvého svazku druhého
odděleni nunciatur péčí Steinherzovou.l) Svazek ten objímá dobu od
března 1560 až do prosince 1561. Činnost nunciů, Hosia a Delfína,
v té době týkala se hlavně dvou věcí. Šlo o to, zameziti zjevné od
padnutí Maximiliána II. od katolické církve a za druhé pohnouti císaře,
by svolil ku pokračování v koncilu Tridentském. Druhý svazek měl by
obsahovat! korrespondenci Commendonovu z r. 1561, ale protože sou
kromý archiv, v němž leží podstatná její část, až do smrti nynějšího
majetníka je nepřístupen, rozhodla se kommisse odložiti tento druhý
svazek a přistoupit! napřed k vydání třetího svazku, jenž má obsaho
vat! pokračování nunciatury Delfínovy. Také vydání toho svazku svěřeno
bylo Steinherzovi.
Přípravné práce pro vydání nunciatur z let 1560—1565 přivedly
Istituto austriaco k jinému podniku. Jest to právě doba, do které
spadá poslední, rozhodující perioda koncilu Tridentského. Tehdy vedle
korrespondence mezi kurií a nuncii souběžně vedena byla jiná mezi
nuncii a legáty předsedajícími koncilu. Korrespondence ta dostala se
z největší části do archivu Vatikánského a byla členy rakouského ústavu
prohlížena za tím účelem, aby jí doplněna byla edice nunciatur. Později
však bylo rozhodnuto vydati zvláště všechnu konciliární korrespondenci
této periody, t. j. korrespondenci legátů neboli předsedů koncilu s kurií
a s nuncii, ale též s knížaty a jejich vyslanci, dále veškeru poloúřední
i privátní korrespondenci týkající se koncilu. Prvních přípravných prací
Sickel sám činně se súčastnil, hledě zjednati si přehled všeho materiálu
a kriticky řešiti některé otázky týkající se způsobu, v jakém onen ma
teriál se nám dochoval. Zřídka jsou to prvopisy a jde tedy o to stanovití,
jakou cenu má zachovaný opis, po případě kterému z několika opisů
jest dáti přednost a pod. Výsledky bádání vlastního i svých spolu
pracovníkův v tomto směru uvqrejnil Sickel ve svých zajímavých »zprávách
z Říma.<
Z členů institutu záhy největší podíl na práči připadl našemu
’) Nuntiaturberichte etc. II. Abth. 1560—1572, herausgegeben von der
hist. Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Bd. I. Die Nuntien
Hosius und Delfino 1560—1561 bearb. von Steinherz 1897. — ’) Römische
Berichte I., II., III. v Sitzb. Wien. Ak. 1895, 1896, 1899.
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krajanu, Jos. Šustovi, jenž v dalším stadiu veškeren výzkum prováděl
téměř docela samostatně, a jemuž konečně akademií svěřeno bylo vydání
této konciliární korrespondence.
Vedle členů řádných (bývají obyčejně 3—4) má Istituto austriaco
ještě řadu členů mimořádných, archaeologův a filologů, kteří, požívajíce
státních stipendií rakouských, meškají v Římě za účelem studia. Mimo
řádnými členy jeho jsou též dva členové české expedice. Jejich činnost
směřovala také v posledních letech hlavně k tomu, aby vyčerpán byl
všechen materiál pro dějiny české obsažený v středověkých registrech
papežských. Protože ústav rakouský vzdal se úplně úmyslu vyčerpat!
z register těch všechen materiál týkající se. zemí nynější monarchie Ra
kouské, a k vydání repertoria germanika v původním rozsahu asi vůbec
nikdy nedojde, zmizelo nebezpečí, že práce českou expedicí vykonaná
stane se zbytečnou. Především obrácena byla pozornost k registrům
druhé polovice XIV. stol., jež obsahují nejvíce českých věcí. Bylo roz
hodnuto, že sebraný materiál má býti vydáván tiskem v publikaci zvané
Monumenta Bohemiae Vaticana. Publikace ta zahájena bude pontifikátem
Klimenta VI. (1342—1352), jejž k tisku připravil Klicman. Z opisů
českou expedicí pořízených, jež se chovají v zemském archivu, v po
slední době mnoho čerpali pro své spisy zvláště Tadra (Kulturní styky
Čech s cizinou v době předhusitské) a Kollmann (O kollektorech komory
papežské v Čechách).x) Kromě archivu Vatikánského bylo pracováno
českou expedicí i v jiných archivech, nejsoustavněji v archivu propagandy.
Také materiál v tomto archivu sebraný a pro české náboženské dějiny
XVII. stol, velmi důležitý má býti vydán tiskem. Zatím ho užil Kollmann
k některým svým pojednáním. 2)
Polská expedice^ trvající od podzimu 1886, v prvních desíti letech
téměř výhradně věnovala se bádání o dějinách nového věku, jež řídil
prof. Šmolka. Šmolka sám pravidelně každý rok na nějaký čas přijížděl
do Říma, aby členy expedice, obyčejně mladé historiky, v archivě uvedl
a jim na místě udělil potřebné instrukce. Pracovalo se také mimo archiv
Vatikánský, v jiných archivech i bibliothekách římských (zvi. v archivu
státním, konsistoriálním a v archivu propagandy), ale i mimo Řím. Po
řízené opisy a výtahy ukládají se v Krakovské akademii. Podle úřední
zprávy z poč. r. 1898 8) plnily 110 kartonů. V sedmi kartonech byl
obsažen materiál pro střední věk, v ostatních materiál pro nový věk,
hlavně opisy ze zpráv papežských nunciů z Polska v 1. 1555 — 1701. —
Od podzimu r. 1896 pracuje polská expedice zase skoro výhradně
o středověku. Výzkum ten řídí prof. Abraham, r. m. rektor Krakovské
university, jenž v 1. 1896—99 sám několikráte po delší dobu činně
práce se súčastnil. S jakou soustavností a důkladností provedl svůj úkol.
*) Ve Věstníku učené společnosti 1897. — ’) V. zvláště v Č. Č. H. IV.:
édnání kard. Harracha s dvorem cis. r. 1626—7 v příčině náboženství. —
') Bulletin international de I* Académie des sciences de Cracovie 1898 str. 55.
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viděti jest z jeho obsáhlé tištěné zprávy o činnosti polské expedice
v obdobích 1896/7 a 1897/8 ;x) (polská expedice zachovává od počátku
chvalitebný zvyk podávati veřejnosti tiskem podrobné zprávy o vý
sledcích svého bádání). Zpráva Abrahamova obsahuje nejlepší dosud
a nejpodrobnější popis archivu Vatikánského, zvláště pokud se týče
středověkého materiálu. Za dvě období probral Abraham, maje většinou
pouze jednoho spolupracovníka k ruce, všechen materiál až do konce
XIV. stol., tak že letos polská expedice, zastoupená toliko Stan. K^trzyňskim (Abraham meškal zde nějaký čas v říjnu), pracuje již o době
Martina V. (1417 — 1431’. Ovšem opisují se toliko kusy důležité,
a z ostatních pořizují se jen stručná regesta.
Uherský ústav historický
podnik soukromý, vydržovaný z fondu,
jenž k tomu účelu sebrán byl z příspěvkův uherských praelátův a církevních
korporací na podnět tit. biskupa dra Fraknóie. Fraknói zbudoval pro
uherský hist. ústav zvláštní dům v Římě (fuori porta Pio), jenž otevřen
byl r. 1895, a opatřil jej potřebnými pomůckami vědeckými. On též
řídí od počátku uherská bádání v Římě, nebo by spíše bylo lze říci,
že veliká většina toho, co uherský institut vykonal a publikoval, jest
vlastně dílem Fraknóiovým. Aspoň v posledních letech pracuje Fraknói
skoro docela sám Ačkoli totiž zřízeno jest několik stipendií pro členy
uherského ústavu, nebývá zde zpravidla ani jediného stipendisty. 2)
Anglie. Pro středověké dějiny anglické sbírá z úředního uložení
materiál v archivu Vatikánském již od mnoha let W. H. Bliss, jsa podpo
rován obyčejně jedním mladým spolupracovníkem. Sebraný materiál uve
řejňuje se ve veliké officielní publikaci »Calendar*. Dosud vydány byly
tři svazky excerpt z papežských register bull z let 1198 — 1362 a jeden
svazek z register supplik 1342 —1419. s) Listiny jsou tu podávány ve
stručných anglických regestech.
Švýcarsko. Švýcarská vláda dává sbírati opisy a výtahy z pramenů
pro švýcarské dějiny důležitých, pokud jsou v cizině. V Římě pracoval
za tím účelem od r. 1891 dr. Caspar Wirz, jenž pořídil úplný inventář
všech akt důležitých pro švýcarské dějiny nové doby (hlavně od po
čátků švýcarské gardy v Římě 1505), pokud jsou uložena v archivu
Vatikánském i v jiných přístupných archivech a bibliothekách římských.
Nyní pracuje v jiných městech italských. Celá sbírka jeho jest ve spol‘J Wladyslaw Abraham, Sprawozdanie z poszukiwaň w archiwach i biblio
tékách rzymskich v latach 1896/7 i 1897/8. O materyalach do dziejów polskich
w wiekach šrednich. W Krakowie, 1899. — ’) Starší publikace uherského
ústavu viz u KlicmanaČ. Č. H. I. str. 242. Nověji vyšlo jako specielní publikace
ústavu: Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis, munificentia L. B.
Carli Hornig episcopi Vesprimiensis edita. To 1. 1103—1276; To. II. 1277 až
1417. Pešt 1896—1898. S předmluvou Fraknóiovou. Krátkou zprávu o vzniku
a činnosti uherského institutu napsal Fraknói do Quellen und Forsch. prus
kého institutu I. str. 323/4. — ·) Calendar of entries in the papal registers
relating to Great-Britain and Ireland, 3. sv. 1198—1362 (1893-97); Petitions
to the popes vol. 1- 1342—1419 (1896).
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kovém archivu v Berně badatelům k disposici. Vydán byl až dosud
jeden svazek nákladem »všeobecné déjezpytné společnosti švýcarské«.
Obsahuje akta vztahující se k diplomatickým stykům kurie se Švýcarském
v 1. 1512—1552.l) Příští svazek má vydati universita ve Švýcarskem
Freiburgu, svazek následující pak zase zmíněná historická společnost. *)
Španělsko. Pro dějiny španělské pracoval ve zdejších archivech
z úředního poslání Ricardo de Hinojosa v 1. 1892—1893 po 20 měsíců.
Šlo o to, zjednati si důkladné informace o veškerém materiálu zdejších
archivů, důležitém pro španělské dějiny. O výsledcích svého badání
podal Hinojosa objemnou zprávu Materiales para la história de Espaňa
en el archivo secrtto de la santa sede, jež byla r. 3896 nákladem státním
vydána tiskem. 3) Popisuje stručně, ale důkladně jednotlivé archivy kurie,
jejich historii i obsah, všude se zřetelem k věcem pro španělské dějiny
důležitým Největší pozornost věnuje materiálu pro dějiny novověké, a to
zase hlavně španělské nunciatuře. Jádro jeho knihy tvoří důkladné po
jednání o vzniku i vnějších dějinách nunciatury španělské (1450—1605).
Při každém nunciovi podává se zevrubný výčet všech pramenů pro
poznání jeho činnosti, jež obsaženy jsou v knihovnách i archivech
Římských a Španělských. Důležité postavení, jež tehdejší říše španělská
zaujímala v Evropě, dodává knize Hinojosově veliké všeobecné za
jímavosti a ceny. Výzkum Hinojosův měl býti přípravou, k založení špa
nělského historického institutu. Hinojosa ve své zprávě navrhuje určitě
zřízení takového institutu, jenž by sestával asi ze 4 mladých historiků.
Ale k provedení toho návrhu nedošlo, a vůbec zde po Hinojosovi nebylo
od Španělů pracováno.
Belgie, Od počátku let devadesátých bylo jednáno o založení bel
gické školy v Římě. Hlavně působil k uskutečnění té myšlenky abbé
Alfred Cauchie, jenž sám pracoval několik let ve Vatikáně. R. 1896
vydal při příležitosti archeologického a historického kongressu v Tournai
spisek >De la création ďune école Belge á Rome«. Jest to dobrý popis
obsahu archivu Vatikánského a nástin historie i organisace nejdůležitějšfch historických ústavů v Římě. Tím způsobem chtěl Cauchie své
krajany povzbudit! k založení podobného ústavu nebo školy. Na konci
podává podrobný návrh jeho organisace. Měl se skládati ze čtyř členů,
doktorů historie, po jednom z každé university belgické, a ze sekretáře
dosazovaného vládou. Každý člen by musil zůstati v Římě aspoň dva
roky. Předmět studia volili by si členové sami, ale sekretář a zvláštní
kommisse by schvalovala jejich volbu. Táž kommisse posuzovala by díla
hotová, jež by se pak otiskovala v officielních publikacích. Jak viděti,
*) Akten über die diplomatischen Beziehungen der rom. Curie zu
der Schweiz 1512 1552 Quellen zur Schweizer Geschichte Bd. 16., Basel
1895. -- *) Quellen und Forsch, pruského inštitútu II. 324. — ’) Los despachos de la diplomacia pontificia en Espana, memoria de una misión oficial
en el archivo secreto de la santa sede por Ricardo de Hinojosa. Tomo
primero. Madrid 1896.

340

Kamil Krofta: Z Vatikánu.

měl Cauchie na mysli hlavně vzor školy francouzské. K provedení toho
návrhu bylo by prý potřebí asi 20.000 franků ročně. Ale ani škola
belgická dosud zřízena nebyla. Za to bývají tu každoročně jeden nebo
dva historikové z Belgie, požívající státních stipendií. Pracují obyčejně
o nějakém specielním thematé z dějin belgických.
Rusko. Říše Ruská není v archivu Vatikánském ofQcielně zastoupena,
a vůbec zde od ruských badatelův až dosud bylo velmi málo pracováno.
V době před otevřením archivu čerpal odtud něco Turgeněv ’pro svá
Historica Russiae monumenta; za celou dobu, co archiv jest všeobecně
přístupen, pracovalo v něm celkem asi sedm historiků z říše Ruské,
hledajíce materiál pro své specielní práce. Zvláště mnoho z archivu
Vatikánského čerpal ruský jesuita Pierling pro své práce o stycích říše
Ruské s kurií v XV. a XVI. stol.1) Naposled byl ta z Rusů prof. Smurlo.
Hledal materiál pro dobu Petra Velikého, a šlo mu hlavně o styky
tehdejší Rusi s kurií. O svém bádání v Římě (i jinde) podal obšírnou
zprávu, jež byla vydána tiskem. 2) I on předeslal své zprávě vylíčení
archivu Vatikánského i jeho organisace a stručné zmínky o jednotlivých
institutech a expedicích, jež v něm pracují. Podrobněji zmiňuje se o tom,
co před ním ruskými badateli bylo v archivu vykonáno. Ve vlastní
zprávě podává zevrubnější vylíčení těch částí archivu, jež probádal
k svému účelu. Po Šmurlovi nebylo tu z Ruska nikoho. Na loňském
archaeologickém sjezdu v Kijevé prof Šmurlo přimlouval se, aby zřízena
byla v Římě ruská expedice. 3)
Skandinávské státy. Ze států skandinávských Švédsko vysílá sem
každoročně jednoho svého zástupce (v posledních šesti letech jest to
stále týž badatel, Karlssohn), Dánsko jednoho nebo dva. Protože bylo
shledáno, že norských věcí je zde příliš málo, neposílá sem Norsko
zvláštního zástupce, švédský badatel všímá si však důsledně též věcí
norských. Zmínění badatelé probírají společně středověká registra
papežská tím způsobem, že Dánové poznamenávají též věci švédské,
Svéd též věci dánské. Tak došli již k době Alexandra VI. (1492—1503).
Tiskem nebylo dosud vydáno nic, ač se na to pomýšlí.
*
*
*
Tím jsou, tuším, vyčerpány všechny důležitější a soustavnější podniky
posledních pěti let, směřující k vytěžení pokladův archivu Vatikánského
ve prospěch historické vědy. Rozumí se, že kromě toho bylo v archivu
a zvláště v bibliothece Vatikánské pracováno mnoho učenci různých
národů k jejich soukromým vědeckým účelům. Ale činnost ta jest příliš
rozptýlená a různorodá, aby jednotlivci bylo možno zjednati si o ní
jasnější přehled.
’) P. Pierling S. J·, La Russie et le Saint-Siége. Études diplomatiques
I. 1896; II. 1897. — ’) E. Šmurlo^ Otčet o dvuch komandirovkach v Ros
sija i zagranicu v 1892/3 i 1893/4 gg. Jurjev 1895. — ·) Sr. Čes. Čas. Hist.
VI. str. 38.
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O t. zv. mapách základních.
Referuje Josef Pekař·

Trvá to již bezmála deset let, co z výročních shromáždění ně
meckých spolků starožitnických a i ze sjezdů historiků zaléhá k nám
slovo *Grundkarten*. »Grundkartenfrage«, jak tomu říkají Němci, má
vskutku již malou literaturu a »Grundkartenbewegung« roste, vítězí, tvoří
imponující organisace po celé říši německé, ano zasáhá i do zemí sou
sedních. U nás, v zemi kdysi tak živého a vnímavého interessu histori
ckého, je ovšem i v této věci hluché ticho; nevím aspoň ničeho o tom,
že by v našem tisku odborném nebo v našich společnostech histori
ckých, českých i německých, padla o nové pomůcce historického studia
německého třebas jen zmínka. Čes. Čas. Hist. je dosud jediný list,
jenž seznamuje v zprávách svých tu a tam s činností historických spo
lečností a zemských komissí německých (srovnání s činností tou ukázalo
by teprv malou práci a neplodnou organisaci naši); on bude patrně také
prvý, jenž upozorní na nové mapové studium německé, ač věc v pro
gram jeho nenáleží na přední místo.
Co jsou >Grundkarten<, čili česky: základni mapy? Jsou to mapy
kryjící se rozsahem s mapami jenerálního štábu německého (měřítko
1 : 100.000), spojující však vždy dva listy v jedno v směru od jihu
k severu a z map jenerálního štábu přijimajici pouze sil hydrografickou
a všechna jména mistni (vynecháno je tedy označení terrainu, lesů, cest,
mostů, hranic territoriálních atd.). Za to mají základní mapy něco více
než mapy něm. jenerálního štábu: Vkresleny jsou do nich hranice poli
tických obci, čili jak my bychom řekli, hranice katastru.
Jaký je účel základních mapl· Co možná nejširší odpověď na
tuto otázku zní: Mají býti podkladem badateli pro grafické znázornění
event. zaznamenání nebo vkreslení historických dat všeho druhu, na
jejichž základě by se pak přistoupit! mohlo k vydání velkých historických
atlantů jednotlivých zemí. Odpověď užší, jen určité zájmy z množství
možností, kterým základní mapy mohou býti služebny, na zřeteli mající,
zní: mají býti pomůckou při studiích z dějin ústavních, právních a hospo
dářských, kde třeba sestoupit! až k detailu místnímu a kde třeba jasného
a pohodlného přehledu těchto detailů pro určité doby nebo určitá území.
Myšlénka základních map vznikla v letech osmdesátých. Hlavní
zásluhu o ni má prof. dr. v. Thudichum v Tubinkách, jenž r. 1883 dal
vlastním nákladem k svým studiím o právní historii krajin na horním
Neckaru a horním Dunaji mapy takové tisknout!. Thudichum jal se brzo
potom zhotovení základních map doporučovat! historickým spolkům v sou
sedství a když r. 1887—1889 ujala se Společnost pro rýnský dějezpyt
příprav k historickému atlasu rýnské provincie, byly pro celou zemi
opatřeny (také na návrh prof. Lamprechta, tenkráte v Bonnu) základní
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mapy v měřítku 1 :80.000. Na návrh Thudichumův usneslo se pak
r. 1891 valné shromáždění svazu německých spolků historických v Sigmaringách, aby bylo usilováno o vydání základních map pro celou říši a to
v měřítku 1 : 100.000 a aby podnik byl doporučen k následování i histo
rickým společnostem v státech sousedních. Vedle vlastních map zá
kladních usneseno poříditi i mapy takové v měřítku větším (1: 500.000
a 1 ; 1,500.000), základ to pro celkové spracování map menších a pro
chystané atlasy historické. Základní mapy byly odtud na programmu
každého valného shromáždění svazu spolků historických. R. 1893 usne
seno v Štutgartu, že má býti zřízena centrála k jednotnému provedení
celého plánu a r. 1896 schválil plán i inšprucký sjezd německých histo
riků. Po dvou létech rozhodl se svaz histor. spolků na shromáždění
v Munsteru, že pořízení základních map má býti organisováno po zemích
a státech, a že tu mají buď státní archivy buď zemské bibliotéky zvo
leny býti centrálami; centrálou pak pro celou říši že má býti Lipsko^
kde právě byla aktivována stolice pro historickou geografii. Vláda saská
věci přála, nešetříc obětí; seminář historicko-geografický při universitě
Lipské, dosud annex semináře geografického, byl ustaven samostatné
jako historicko-geografický institut a umístěn v pěkných prostorách
v sousedství semináře pro dějiny středověké a novověké, aby mohl bez
nesnází užívati velké knihovny tohoto semináře. Institut rozdělen je ve
dvě oddělení s dvěma řiditeli (starý věk na jedné a středo- a novověk
na druhé straně) — mimochodem pověděno ustanoven jim i zvláštní
bibliotékář — řiditeli druhého oddělení přidán v docentu dru. Kotzschkovi
assistent, jemuž svěřena starost o základní mapy. Dr. Kotzschke bude
tedy v čele centrály říšské pro mapy základní; místnosti semináře
hist-geografického budou archivem (vyplněných) základních map z celé
říše. K založení úplné sbírky mapové všeho druhu a potřebné knihovny
pomocné saská vláda již ochotně povolila potřebné summy.
Ve většině německých států jsou základní mapy, pravidlem s fi
nanční pomocí státní, již opatřeny nebo brzké vydání jejich zajištěno a to
vesměs v měřítku 1 : 100.000. To platí zejména o státech jihoněmeckých
(mimo Virtembersko), na severu pak o království saském a většině pro
vincií pruských. V Sasku ujala se věci král, saská komisse historická
(vedle Lamprechta zasloužil se o pokrok akce nejvíce archivář H Ermisch)*
jíž se podařilo najiti v archivu ústředního bureau pro vyměřování daní
exemplář starší mapy saské, do něhož hranice katastrální (hranice okresů
daně pozemkové) byly vkresleny. S pomocí této práce byly mapy zho
toveny; centrála zemská zřízena v hlavním státním archivu drážďánském
(tedy pod vedením Ermischovým). Cena map stanovena nízko pod cenu
výrobní (na 30 pf.), badatelé jich užívající musí vydati revers, že zemské
centrále zašlou kopii mapy jimi zpracované, spolu s psaným výkladem
ev. odůvodněním (proto dává se jeden exemplář mapy zadarmo). Komise
nezamýšlí prozatím vydávati tiskem jednotlivé již propracované listy —
teprv až bude větší počet hotových map po ruce, bude lze přistoupit!
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k zpracování atlasu pro dějiny saské, pro saskou zeměvědu a lidovědu.
Podobné asi je véc organisována i jinde; nyní ovšem musí i říšská
centrála vedle zemské starati se o to, aby dostala kopie map vyplněných.
V sousedství říše uzavřeno následovat! německého příkladu v Hollandsku
a Belgii; ze zemí Rakouských ujali se myšlénky (pokud vím) jen v Štýrsku.,
přičiněním prof. Zwiedinka-Südenhorsta; nyní však, zdá se, že základních
map zase se zřekli.
Při mapách základních, klade se, jak patrno, velký důraz na kresbu
hranic obecních. Proč, pochopíme nejlépe z příkladu. Kdybychom my
v Čechách dočkali se někdy českého historického atlasu, musily by tam
býti na př. mapy patrimoniálního rozdělení Čech před r. 1849, mapa
skonfiškovaného zboží v Čechách po bitvě Bělohorské, mapa katolického
majetku v Čechách před r. 1618, mapa církevního statku před válkami
husitskými a po válkách husitských, mapa klášterního (po případě
specialisováno na jednotlivé řády) statku v 12. st. atd. atd. My víme
na př. zcela zevrubné, která města, městečka a vesnice náležely k jedno
tlivým panstvím rodu Smiřického a v Bílkových Dějinách konfiskací jsou
data o tom v dostatečné úplnosti otištěna, ale chtěli-li bychom nakreslit!
mapu Smiřického zboží před r. 1620, musili bychom znáti hranice obci*
jež k tomu neb onomu panství náležely. Nebylo by přece radno území
jednotlivých městeček a vsí od sousedních obcí ohraničovat! od oka. Ale
staré hranice obecní ze záznamů listinných známe málo kde; proto ne
zbude než držeti se hranic dnešních. Při tom se předpokládá, že dnešní
hranice obecni pravidlem nebo v podstatě kryji se s prastarými hrani
cemi jejich — změny během staletí nastalé záležejí většinou v dělení
starých obvodů. Že tu a tam předpoklad tento nesrovnává se se sku
tečností, je ovšem pravděpodobno, ale v takových případech, jež však
přece budou výminkami, mohou býti korrektivem zprávy archivální; kde
jich není, tam zůstane chyba, ale chyba ta na mapách celkových nebude
padati na váhu. Ostatek musí býti patrno předem, že od historické mapy
nemůžeme žádati oné vědecké přesnosti, která je možná v kartografii
moderní. Od 19. století konečně musí se začíti; odtud musíme zpět,
a proto nezbude než učiniti moderní hranice základem a východiskem
studia.
Jsou-li hranice obecní podstatou map základních, bude zřejmo, že
útok, podniknutý proti předpokladu o stabilnosti hranice této, byl útokem
na samý princip celého »Grundkartenbewegung«. A útok takový učinil
univ. prof. v Lipsku, vydavatel »Historische Vierteljahrschrift« Gerhard
Seeliger ve dvou článcích v Beilage zur Allgem. Zeitung z 3. a 5. března
r. 1900 (srv. i Hist. Vierteljahrschrift, 1900, str. 295 sq.). S netajenou
ironií mluvil o »vědecké velkotovárně«, kterou zakládá nová disciplina
historicko-geografická a naznačoval, jako by při celé věci šlo více o sport
než vědeckou snahu. Hranice obcí (Němci říkají pravidlem »Gemarkungs
grenzen«), tak tvrdil asi, měnily se v posledních stoletích měrou velikou:
zabírání selských gruntů k dominikálu, dělení a spojování obcí, změny

344

Josef fekař:

v majetku lesním především, dále meliorace a kolonisace — vše to udržo
valo hranice obecní v stálém pohybu. Nové obecní zřízení užilo ovšem
starých hranic, ale jinak počínalo si dost libovolně; staré jednotky territoriální byly děleny neb spojovány z rozličných příčin, a co hlavní, velké
prostory, které před tím k žádné obci nenáležely, byly teprv jednotlivým
obcím přikázány nebo rozděleny. To nestalo se ovšem ve všech státech
německých měrou stejnou, ale i na mapě Sas, kde poměry byly stabil
nější, viděti rozháranost katastrálního rozdělení. A k tomu sdělil Seeliger
úsudek E. Richtra^ jemuž svěřeny přípravné práce pro historický atlas
zemí alpských: že základní mapy nestojí ani za náklad na ně podniknutý.
Ostatek, píše Seeliger, snaha, znázorniti stavy minulosti v prostoru, na
mapě, je stará, vedla k výsledkům před vynálezem základních map
a povede k výsledkům i vedle nich a po nich. Je li ve věci co dobrého,
je to ohroženo zase onou kollektivní prací ve velkém, onou mechanickou
součinností velkého počtu lidí vědecky zcela rozdílně disponovaných.
Postaví-li se jim již továrna, nechť se jim dostane aspoň řádného návodu,
co a jak mají délati.
Seeligrovi odpověděl Thudichum (Beilage zur Allg. Zeitung, č. 74,
z 30. břez. 1900) a to s klidem a jistotou toho, kdo obíral se po léta
věcí prakticky a o její prospěšnosti se přesvědčil. Ukazoval na to, že
hlavním ziskem základních map je docílená jednota měřítka pro celou
říši a pak opatření spolehlivého a laciného mapového základu, do něhož
lze perem i barvou data snadno zanášeti. Neboť do přeplněných map
jenerálního štábu lze nová data vkreslovati jen s největší obtíží; nadto
pak by přišlo užívání těchto map badateli draho. Seeliger míní, že si
může každý z mapy jener. štábu základní mapu poříditi sám, ale zapo
míná, že nakreslení pouhé sítě hydrografické stojí dva dny práce, že
takovou mapu inkoustem provedenou nelze dobře pokládati barvou atd.,
že krátce pomůcka základní mapy tištěné je velkým dobrodiním, nehledě
ani k přesnosti a spolehlivosti provedení. Co hranic pozemků obecních
se týče dovolával se svých studií a zkušeností, tvrdě prostě, že ná
mitky Seeligrovy neplatí vůbec o jižním a středním Německu a jsa hotov,
jak praví, tvrditi, že i v severním Německu jsou hranice obcí prastaré
a výjimku že můžeme připustiti pouze tam, kde o ní máme historické
zprávy. I v jižním Německu poznal ostatně na př. markové lesy nevobecněné, jež teprv r. 1813 byly obcím rozděleny, ale všechny takové
změny lze zjistiti z archiválních pramenů; zmizely-li na př. v 30tiIeté
válce celé vsi, zůstaly přece jejich obecní hranice, jejich stará >Feldmark<;
sousední obce ji vzdělávaly a dělily se o ni pouze výjimkou; v tom pří
padě lze to snadno poznati.
Dne 4. dubna potom konala se v místnostech historicko-geografického institutu v Lipsku o základních mapách zvláštní porada, svolaná
konferencí německých publikačních institutů. Zastoupeny byly historické
komisse wirtemberská, badenská, durynská, saská z království a saská
z provincie, štýrská a belgická a společnosti historické: rýnská, bráni-
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borská, východo- a západopruská. Přítomen byl i prof. Seeliger.
Konference usnesla se na tom, aby o základní mapy bylo energicky
dále pracováno a »aby zejména bylo pátráno po vzniku, stáří a změnách
hranie obecních v jednotlivých zemích«. Tento odstavec resoluce přijat
všemi hlasy proti jednomu, tuším Seeligrovu, ač druhá polovice věty
byla patrně plodem Seeligrových námitek. Ostatní body resoluce nemají
důležitosti zásadní — šlo zejména o jednotnou techniku vkreslovací
a o náležité poučení pro pracovníky. V tom směru byl již počátkem
roku činným docent Kotzschke, podav ve svém pojednání »Die Technik
der Grundkartenzeichnung« konkrétní návrhy v této příčině — kon
ference, pokud z referátu v Beilage zur Allg. Zeitung (č. 81) souditi
lze, odložila definitivní usnesení o těchto věcech na dobu pozdější, až
bude shromážděno více zkušeností. Zástupce komise štýrské, prbf. Zwiedineck-Sudenhorst, prohlásil, že v zemích alpských není dosud poměr
hranic soudních k hranicím obecním s dostatek znám (že následkem
toho by se v Štýrsku základních map odřekli zcela, v referátu citovaném
pověděno není) a zástupci virtemberští odvolali se na to, že mají dobré
mapy hranic obecních v měřítku o něco menším než 1 :100.000 a že
tedy základních map pořizovat! nebudou. Písemně projevily svůj souhlas
s usneseními lipskými hist. komisse bavorská, lotrinská a hollandská.
Seeliger odpověděl ještě jednou, zase v Beilage zur Allgem. Zeitung
<č. 123 z 30. května)1) Odpověď jeho je ústupem na celé čáře: ne
pochyboval prý nikdy o užitečnosti místních hranic pro studie historickogeografické, má za to, že od nich musí vydavatel historického atlasu
vyjiti. Stavěl se jen proti tvrzení, že hranice obecní jsou stabilní až zpět
asi k r. 1400 (ale nového důvodu proti Thudichumovi v této hlavní
otázce pronésti nemohl; opakuje jen, že někde jsou změny značné a že
tedy na diplomatickou přesnost map základních mysliti nelze — což
přece nikdo netvrdil) a zejména proti tomu, aby »Grundkartenforschung«
se svou organisací, založenou na velkém počtu náhodně sebraných ne
známých spolupracovníků, byla považována za zvláštní odbor vědeckého
studia historického. Základní mapy zůstanou přece jen pomůckou . . .
Lze říci, že spor tento ukázal, že o prospěšnosti základních map
nelze pochybovat! a při dobré organisaci že lze s pomocí jejich po
ložití vskutku základy k vydání velkého atlasu historického. Prospěšnost
jich patrna je nejvíce tam, kde jde o obraz rozdělení země ve vrchno
stenské jednotky v té neb oné době; rozdělení toto je v pozdějších
dobách zároveň základem rozdělení správního, soudního, finančního; od
něho zpět můžeme se tu a tam dostati k hranicím starých krajů (»žup«),
k starému rozdělení církevnímu, soudnímu a pod. Ale jak rozsáhlé je
pole, na němž může býti pomůcky map základních k záznamům historicko-statistickým všeho druhu užito, patrno již z výčtu Ermischova:
s pomocí jejich můžeme dosíci map nálezů předhistorických i historických.
*) Srv. i Histor. Quartalschrift, 1900, str. 449.
Č. Č. H. VI.
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starého osídlení vůbec, vsí založením německých a slovanských, městské
kolonisace, hradů a tvrzí, farních kostelů, klášterů a jejich majetku, cír
kevního rozdělení, škol, okresů soudních, rozsahu platnosti určitých práv
městských, hranic jednotlivých panství, hrabství, purkrabství, statků
vladyckých, hranic jazykových a hranic dialektů, hranic rozličných kul
turních a kmenových zvláštností v stavění příbytků, kroji atd., počtu
obyvatelstva a jeho hustoty, map vyznání a povolání obyvatelstva, cest
obchodních, středověkých celnic a mincoven, cechů, rozsahu lesů v roz
ličných dobách, zemědělských stavů všeho druhu a j. Kô'tzschke ve svém
návrhu jednotných značek pro záznamy v mapách základních (Die Technik
der Grundkartenzeichnung) rozšiřuje program tento a prohlubuje v po
žadavky znázornění stavu majetku gruntovního v minulosti; navrhuje
na př. zvláštní značky pro lán svobodný a pro lán nevolnický, žádá
zobrazení počtu lánů v území katastru, pokud náležely k určitému statku,
navrhuje značky pro znázornění rozdělení půdy u vsi (Flurverfassung)
a pro poměry hospodářské, t. j. pro naznačení půdy orné, luk, pastvin,
vinic a pro rozličné formy hospodaření, konečně i pro rozvrstvení sociální,
kde rozdíly barevnými má býti znázorněn poměr sedláků celolánníků
k sedlákům menším, chalupníkům, domkářům, řemeslníkům, šlechtě a svo
bodným zaměstnáním. Tu ovšem neubráníme se pochybnosti, není-li tu
žádáno více než lze poskytnout!.
Máme se o základni mapy postarali také v Cechách ŕ Odpověď by
po mém soudu zněla: Bylo by to žádoucno, ale prozatím není naděje
ve zdar podniknutí. U nás myslím bylo by málo porozumění pro takový
podnik, protože u nás průměrný venkovský historický ochotník (a na
tyto by při vyplňování základních map bylo třeba spolehnouti) chápe
historii lokální docela starobyle, maje nic nebo málo zájmu o stavy
a data povahy hospodářské, společenské, ústavní a pod. A kde je zájem
přece, není vždy dostatečná znalost věci — vždyť se u nás v tomto
oboru pracovalo tak málo! Musíme tedy, řekl bych, čekat s českým
historickým atlasem a s přípravami k němu, až u nás místní badatelé
a ochotníci naučí se aspoň z části chápat lokální historii moderněji, až
z dějin hradů a zámků na př., jež dosud bývají soupisem střídajících se
majetníků jejich, stanou se dějiny dominií s vylíčením bohatého poučením
a problémy vývoje a života jejich, až monografie měst a městeček vedle
zajímavých vnějších osudů osady budou zajímati se více i o zřízení
a hospodářství obcí a společenské rozvrstvení městského obyvatelstva.
A to vše záleží ovšem zase na tom, dostane-li se nám někdy, k poučení
všem, nějakých českých dějin hospodářských, společenských, ústavních ...
nebo aspoň na tom, napíše-li někdo, připraven s dostatek znalostí po
kroků vědeckých na západě, žádoucí vzornou monografii určitého panství
nebo městečka, jež by mohla býti vodítkem venkovským historikům
v celé zemi. Na druhé, straně lze ovšem říci, že pokus se základními ma
pami a náležité poučení o věci, jež by zároveň musilo býti vydáno, mohly
by porozumění pro nové požadavky a směry studia buditi po celé zemi
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a přinésti přece dobré ovoce, že by bylo možno užiti aspoň k některým
lehčím thematům základních map bez prodlení atd.
Jednotlivec ovšem u nás zvlášť pořízených map základních nebude
postrádat! tolik jako v Německu. Naše mapy mohou mu německé zá
kladní mapy nahradit! aspoň v jednom směru: hranice katastrálních
obci má nejen špeciálni mapa jenerálniho štábu (1 : 75.000, tedy v mě
řítku značně větším než německé mapy základní), ale máme dokonce
mapu hranicím politických obcí a berních okrsků zvlášť věnovanou. Je to
* Übersichtskarte der Katastral, Gemeinde- und Steuerbezirke in Böhmen*
v měřítku 1:115.200. Té může badatel užiti s tím větším pohodlím,
že v ni je vkreslen terrain, jehož vypuštění při německých mapách zá
kladních je, jak mám za to, vadou největší. S pomocí těchto map tedy
bylo by lze i u nás některé hlavní mapy historické, jež jsme již dávno
měli míti, vypracovat!. Sem náleží především mapa rozděleni Čech
v okrsky vrchnostenských úřadů před r, 1849 — to by byl i u nás
základ historického atlasu a důležitá pomůcka k studiu minulosti, ze
jména kdyby do ní meze jednotlivých obcí byly vkresleny. Bylo by
radno ovšem dříve poučiti se o zásadách, jakými řídilo se naše zřízení
obecní z r. 1849, jež užilo za základ obcí katastrálních. Tyto, praví
Rieger (Zřízení krajské, II., str. 551) zakládaly se svým rozsahem na
berním patentu z 23. pros. 1817 a na opraveném katastru josefínském
(odtud z let dvacátých máme první mapy katastrální); vznikly vlastně
v 1. 1784—85 za příprav k josefínskému katastru. V Čechách jich bylo
6050 — byly jistě tvořeny se zřetelem k prastarým hranicím obcí, ale aby
docílilo se jednotek rozsahem větších, bylo nezřídka více obcí vesnických
spojeno v jednu obec katastrální a tak v postatě zůstaly věci do dneška.
K všem obcím místním přihlíželo se více, jak se zdá, při konskripci
tereziánské z r. 1770, kde napočteno vedle 244 měst a 203 městeček
v Čechách 11.284 obcí vesnických — původně bylo zamýšleno, aby
každá takováto jednotka, čili Numerirungs-abschnitt byla základem organisace berní, až zřetel k tomu, že konskripční oddíly jsou někde příliš malé,
vedl v spojení několika těchto oddílů ve větší obec katastrální (srv. Rieger,
1. c., 546 sq.). Materiál archivní obou těchto vyměření, jak konskripce tak
katastru tereziánského, je zachován a s pomocí jeho bylo by možno o hra
nicích obecních (tedy nejen katastrálních) v době tereziánské poučiti se do
konale a získati tak zcela spolehlivý základ pro mapy historické. V alpských
zemích tento základ není snad té důležitosti jak u nás; tam však byly
poměry zcela jiné. Nemohu aspoň pochopiti, jak bychom docílili hranic
dominií bez znalosti hranic pozemků jednotlivých vsí. Přímé zprávy
archivní tu jistě nestačí všude. Morava mapu dominií před r. 1849 již má —
jsou to C. Schneklovy mapy krajů moravských, přidané přílohou k 2. vy
dání Wolného Die Markgrafschaft Mähren (1846 sq.), v měřítku 1 palec
rovná se 2700 sáhům.
x
Ku konci zmíním se o dvou pracích, jedné štýrské a jedné české,
na nichž již můžeme pozorováti výsledky a vyhlídky nového historického
23*
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studia mapového. Základních map v německém smyslu tu vlastně ne
bylo užito, ale obě práce vznikly z úvah, jež ke Grundkartenbewegung
vedly nebo je způsobily. V třetím svazku letošního ročníku inšpruckých
Mittheilung (MJÖG.) uveřejňuje Antonin Mell práci ^Der comitatus
Liupoldi und dessen Auftheilung in die Landgerichte des XIX. Jahr·
hunderts. Text- und Kartenprobe zum historischen Atlas der öster
reichischen Alpenländer.« K práci přidána mapa (1 : 200.000) — práce
i mapa poučují nás o tom, že jedno z hrabství (= našemu kraji) staré
Karantanie, o němž se poprvé činí zmínka r. 895 (tedy rok po smrti
Svatopluka Moravského) v listině Arnulfově, hrabství Liupoldovo, dá
se ve svých prastarých hranicích vytknouti s největší spolehlivostí.
Práce poučuje nás o tom, jak nehybné je prastaré territoriální rozdělení
v svých základech — hrabství bylo později děleno všelijak v zemské
soudy větší i menší, ale zevní hranice jeho zůstaly netknuty dodnes —
třeba jen věděti, které okresy soudní tokresy z doby před r. 1849, je
jichž hranice Mell z archivního materiálu zjistil bez nesnází) jsou sou
částmi jeho. Autor došel k pevnému přesvědčení, že i pozdější patrimoniální okrsky soudní (v zemích alpských slulo to všechno »Landgericht«)
vznikly roztříštěním starých hrabství, t. j. jen v mezích jejich. Tak při
pravená již jedna z historických map štýrských, jež přinese obraz roz
dělení Štýrska v 122 okresů zemských soudů vrchnostenských a městských,
jak existovaly do r. 1849, přinese zároveň obraz nejstaršího rozděleni
dnešního Štýrska v hrabství a marky ... O mapách základních nezmiňuje
se v práci své Mell ani slovem; naráží na ně, jak se zdá, jen tam, kde
dokazuje nezbytnost pojetí terrainu do mapy historické krajin horských.
Česká práce, o které byla zmínka, je J. V. Simákova Mapa hor
ního Pojizeři okolo r. 1400. Je to pouze zkizza v malém měřítku, po
dávající obraz rozdělení půdy na horní Jizeře v území dominií v době
před válkami husitskými, daná přílohou k článku Turnov do válek husitských
v Časopisu Společnosti přátel starožitností českých (roč. VIII. č. 2 — 3;
mapa náleží však k ročníku VIL, kde Šimák pokusil se vylíčiti stručně
nenáhlé dělení velkého pozemkového majetku Markvarticů). Autor k skizze
své nepodává žádného výkladu nebo vysvětlení; vím však soukromě,
že pracoval v podstatě podle methody německé, t. j. užil dnešních
hranic politických obcí na základě uvedené mapy katastrální v měřítku
1:115.200. Je zde nepochybně užito dosti kombinace a domyslu, ale
již pouhý pokus zasluhuje uznání a ukazuje, jak neobyčejným zdrojem
poučení může býti práce tohoto druhu. Nepochybuji v nejmenším, že jen
touto cestou dostaneme se k poznání starých hranic krajských a hranic
poprav jednotlivých v celé zemi, že krátce nejen pro pozdější, ale právě
pro nejstarší dějiny správní i politické může tato methoda býti vele
důležitou pomůckou.
*) LiteraturaPv. Thudichum* Historisch-statistische Grundkarten. Denk
schrift (Tübingen, H. Laupp 1892). — H. Ermisch, Erläuterungen zur historisch
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Bohatství českých památek uměleckých dochází v Soupise vydávaném
Českou akademií systematické kodifikace, která položí trvalý základ dal
šímu bádání o dějinách umění v Cechách; ve více než sto svazcích bude
tu za dobu poměrně krátkou snesen a topograficky srovnán ohromný
materiál. K doplnění tohoto znamenitého pokladu platně přispívají četné,
současně vydávané práce umělecko-historické, jejichž stálá evidence je
tím nutnější, čím hojněji bývají důležité drobnosti roztroušeny po různých
časopisech a příležitostných publikacích. Pokusíme se připojiti několik
poznámek k důležitějším pracem pojednávajícím o středověké architektuře
v Čechách, pokud vydány byly za poslední dvě léta 1898 a 1899.
Stručný přehled celého vývoje umění stavitelského v Čechách za
řazen jest do * Hlavního katalogu Výstavy architektury a inženýrství
r. 18p8*, jejž sepsali Kar. Chytil, Jan Herain a V. Kramář. Řed. Chytil
rozvinul ve svých statích o ranní, vrcholní a pozdní gotice souladný a ve
všem správný obraz. V práci Herainové třeba rozeznávat! dva díly. Do
pojednání o slohu románském vloudilo se mnoho chyb, z nichž jen
některé zde buďtež vytčeny: Rotunda v Levíně není románská, nýbrž
barokní; rotundy nemívaly vesměs luceren a nejsou vždy stavěny z tesa
ného kamene; Znojemská rotunda nemá lucerny; za vzor kostelů při
počátku prvního křesťanství v Čechách nehodí se kostel v Plaňanech
z 12. století; kostely ve Vroutku, Potvorové a Vinci (nikoli Podvinci)
nepocházejí z 10. a 11. století, nýbrž z konce 12. století, tedy z období
nejpozdnějšího slohu románského v Čechách; kostel v Záboří není basi
likou, atd. atd. Mnohem lépe zná J. Herain listinné zprávy o památkách
a stavitelích 16., 17. a 18. století, z nichž podal ve svém článku
o renaissančním a barokním slohu mnohý doposud neznámý detail. Třetí
část katalogu, seznam vystavených předmětů, sepsal V. Kramář, jehož
pilné práci zajištěna je stejná cena, jakou podnes honosí se katalogy
starších výstav pražských, Arkadie (r. 1861), retrospektivní (1891)
a oddělení památek výtvarných na Národopisné výstavě (r. 1895).
*0 slozích stavebních* napsal p. arch. Ant. Cechner knihu o 263
stránkách r. 1898 vydanou, která by svůj zajisté důležitý úkol lépe
statistischen Grundkarte für Deutschland. Lipsko, 1899, G. Teubner; vydáno
král, saskou komisí pro dějepis. — K Lamprecht* Zur Organisation der Grund
kartenforschung; K. Kötzschke* Die Technik der Grundkartenzeichnung (zvláštní
otisk z Deutsche Geschichtsblätter, seš. 2.» listop. 1899 a seš. 5., únor 1900,
vyšlý v Gothě u Perthesa pod titulem »Über historische Grundkarten«). —
Dále citované Články Seeligrovy a Thudichumovy v Beilage zuř Allgem.
Zeitung, 1900.
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plniti mohla, kdyby její obrázkové části byla věnována větší péče a
v textu se jevila lepší znalost věci.
»O slohu románském* pojednal P. Eduard Šittler v populární
přednášce otištěné v Methodu (r. 1898, str. 31).
Románské rotundy české poutají pozornost badatelů již ode dávna;
poslední dobou rozmnožen počet těch, které známe, o jednoduchý kostelík
sv. Jiří v Lukově^ jehož popis a půdorys uveřejnil P. Fr. Štědrý v Methodu
(1900, str. 10). Zbytky jiné doposud neznámé stavby, která zdá se býti
románskou rotundou, objevil V. Houdek při dvojité kapli ve Znojmě
(Časopis Musejního spolku v Olomouci, 1899, str. 108 a 113). Týž
badatel popsal v ročn. 1898 a 1899 téhož časopisu podrobně známou
rotundu Znojemskou^ a sice jak její část stavební, tak zvláště její vzácné
malby. Důkaz, že stavba tato neměla obvyklé lucerny, kterou zobrazují
jak Paprocký tak Merian, není dostatečně doložen. V článku, k němuž
je připojen pohled, půdorys a řez kostela (poněkud dilettantsky kreslené),
jakož i četné ukázky nástěnných maleb, jsou zaznamenány též ostatní
románské rotundy na Moravě, jejichž počet stanoven na deset. Z těchto
popsal týž autor okrouhlý kostelík ve Vranově u Znojma v Methodu
(r. 1898, str. 6).
Rotundu v Týnci nad Sázavou označuje kons. AI. Kroutil (v Mittheilungen der Central-Commission 1899, str. 103) správně jako hradní
kapli; zda-li pochází z první polovice 12. stol., není dokázáno, rozhodně
však nelze souhlasit! s domněnkou, že by rotunda tato byla dílem Bene
diktinů Sázavských. Popisu jest připojen pohled a půdorys pěkně kreslený.
Chrámu sv. Jiří na hradě Pražském věnuje mons. F.
Lehner
v Methodu (1898, sešit 1., 2., 3.) obsáhlý členek, v němž snaží se dokázati, že původní kostelík, založený knížetem Vratislavem na zač. 10. sto
letí, se zachoval ve svém zdivu pod nynější jižní věží (připojen půdorys
a pohled na vnitřek). Autor dokládá, že r. 973, když při tomto koste
líčku založen byl první klášter v Čechách, prolomili prý bez poškození
jeho klenby severní jeho zeď dvěma arkádami doposud viditelnými, čímž
spojili starou stavbu s novou basilikou. Ani »požárem r. 1142 svatyňka
tato žádné valné pohromy neutrpěla. Mohutná klenba vnitřek od spousty
ochránila . . . Změny, ač méně podstatné, udály se teprv o několik let
později, když abatyše Berta počala budovati obě věže . . . Věž (jižní)
budovala se přímo nad východní částí kostelíka Vratislavova . . .< Proti
tomu třeba uvážiti: 1. Je-li z technických důvodů vůbec možno, aby
po takových změnách chatrné zdivo primitivního kostelíka uneslo vysokou
věžř 2. Není (a nebylo podle sdělení zvěčnělého arch. J. Mockra) pra
žádných známek nějaké různosti ve zdivu spodním domněle z 10. stol,
a vrchním z 12. století. 3. Není na zdivu spodním a zvláště ne na
arkádách stop požáru, z r. 1142, jehož zhoubné účinky by na opuce
zajisté bylo viděti. 4. Zazdění arkád nepochází z 12. století, nýbrž z doby
mnohem mladší, bezpochyby barokní, jak každý snadno pozná podle slo
žení zdivá. 5. Důvod, že vroucí úcta jeptišek k patronce a k zakladateli
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zde pohřbeným zapovídala zbořiti původní kostelík, nemá tu platnosti;
neboť důvodem tím viní se tytéž jeptišky, že brzy potom v době neméně
zbožné hrob přece rozbořily a ostatky přenesly na nové místo. Ostatně
jest zdivo dnešní kaple sv. Ludmily v základech částečně také románské,
jak dokazuje okénko nedávno objevené. Proto nelze věřiti, že by nynější
zdivo kaple pod jižní věží pocházelo z 10. stol., a sice částečně z jeho za
čátku, nýbrž podobá se spíše pravdě, že je z polovice 12. století. — Basilikální část chrámu sv. Jiří klade msgr. Lehner do doby založení kláštera
r. 973, počítaje pouze empory se sdruženými okny nad postrannicemi
a obě věže k opravám po požáru r. 1142. O severním sloupu bylo již
r. 1897 zjištěno, že jest původní; msgr. Lehner opakuje však svou
starou domněnku, že sloup tento povstal teprve v barokní době otesáním
čtverhranného pilíře, což však složení zdivá naprosto vylučuje (stejně
mylný jest názor jiných, že sloup byl později vsunut, jak se to sku
tečně stalo se sloupem jižním). Též pokus rekonstrukce západní krypty
se nezdařil; poněvadž nebyly objeveny tři arkády, nýbrž pouze dvě, ne
měla krypta tato deset sloupů, nýbrž pouze dva, a nikoli 18 klenbových
čtverců, nýbrž pouze šest. Značná délka západní polovice kostela, do
níž msgr. Lehner klade rozsáhlou kryptu, povstala dvojí přístavbou,
románskou a gotickou. Také empory nad postrannicemi nejsou správně
popsány; nejsou o 150 let mladší než podpory je nesoucí, nýbrž sou
časné, ve zdivu úplně jednolité, spolu z 12. století. Klenba v jižní
empoře nepochází z 12., nýbrž ze 17. století a není než barokní opěrou
klenby v hlavní lodi. Msgr. Lehner tvrdí, že »v západní polovici, po
obou stranách panenského choru se po oknech žádné stopy nenalezly,
což přirozeně se vysvětluje odloučeností prostory jeptiškám k bohoslužbě
vykázané, aby zde nijakým způsobem v pobožnosti rušeny nebyly«^
našla se tam však právě největší dvě okna čtyřdílná. Také nelze tvrdit,
že >chor panenský nebyl vůbec z kostela přístupný«, nýbrž naopak
zachovaly se při něm stopy pohodlných schodů vedoucích z hlavní lodi
po obou stranách na kůr. Sotva kdo uvěří, že s kostelem sv. Jiří »jak
-architektonickým rozvrhem, tak i výstavností se shoduje soudobý kostel
sv. Václava na Prosíku*. Tento kostel je pilířový, s věží a bez krypty,
onen má sloupy a pilíře, dvě krypty a neměl původně věží (ostatně
datuje se i kostelík Prosecký chybně do 10. století). Nepochopitelné je
však, jak se může tvrditi, »že abatyše Mlada, . . . prodlévajíc v Římě
měla dosti příležitosti seznámiti se s panenskými kostely podobně zří
zenými«. Vždyť chrámy se dvěma vyvýšenými kůry a dvěma kryptami
typu Svatojirského jsou v 10. stol, v Itálii vůbec neznámy, a zvláště
v Římě není ani jediného. Z desíti vyobrazení, které msgr. Lehner
k svému popisu připojil, jest většina chybná; půdorys č. 2. jest dokonce
fantastickou smyšlenkou.
Dějiny kláštera Břevnovského zaujímají více než polovici objemného
díla »Sv. Vojtěch, druhý biskup Pražský«, jež r. 1898 vydali Dr. Fr. Krásí
a prof. Ježek. (Sr. C. Č. H. V. str. 258). Zvláštní odstavec nadepsán
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jest: »Působení kláštera Břevnovského v oboru uměleckém«. Kapitole
tak zajímavé a důležité mělo ve spise čítajícím 795 stran býti věnováno
mnohem více místa než necelé čtyři strany, než ani obsah těchto není
sepsán kriticky. Zanáší se ku příkladu otázkou, zda-li Vacerad a Miroslav,,
domnělý písař a malíř musejního rukopisu Mater verborum, byli mnichy
Břevnovskými, ač jejich jména jsou dávno dokázanými falsy. V ostatním
spise zaznamenávají se časté zmínky o stavbách klášterních a chrámových,
jelikož pojednáno též o jiných benediktinských klášterech v Čechách, na
Moravě i ve Slezsku; škoda, že neotiskují se původní prameny, nýbrž
většinou jen zprávy známé ze starší, tištěné literatury. — O klášteře
Ostrovském* třetím sídle benediktinského řádu v Čechách, bylo do
posud velmi málo známo; r. 1899 podniknutou vykopávkou ve zří
ceninách klášterních objeveny byly základy basiliky, a nalezeny četné
románské části stavební, jakož i hojné dlaždice a náhrobní kameny. —
Příspěvek k pozdějším dějinám téhož kláštera podal Dr. A. Horčička
v Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen
(1899, 308 a 454; srovn. Č. Č. H. V. str. 198). — O klášteře Teslinském*
filiaci kláštera Ostrovského, přinesl stručnou, ale zajímavou zprávu Jan
Lego v Památkách archaeologických (XVIII. 123); z popisu kostela nelze
však poznati sloh stavby. — Kladrubského kláštera založení a osazení
na zač. 12. stol, vyšetřuje V. Majer (v MVGDB. r. 1898, str. 428);
zajímá jej však jen pravost zakládací listiny, původ prvních mnichů
a osoba prvního opata. Znamenité stavby klášterního chrámu z druhé
polovice 12. stol, neuvádí.
Chrám kláštera Doksanského* založeného r. 1142, zachoval přes
veliké změny, které utrpěl v 18. století, tak značnou část svého původ
ního zdivá, že starý stav v hlavních rysech snadno lze zjistiti. Tím
více překvapuje ideální půdorys, který msgr, Lehner připojil k svému
článku v Methodu (1899, 49), kde původní zdi kvádrové, náležející nejmohutnějším zdem v Čechách, hravě odstranil a nahradil pilíři; nepo
chopitelné je tvrzení, že tento chrám shoduje se v rozvrhu svém
s kostelem sv. Jiří na hradě Pražském, s nímž ve skutečnosti nemá
nejmenší podoby. Ze 14 vyobrazení, jimiž článek vyzdoben jest, převzal
msgr. Lehner 13 ze Soupisu roudnického, z něhož otiskl i celé části
textu s malou změnou slovní, bez udání pramenu. Kdyby byl p. autor
před sepsáním tohoto článku Doksany navštívil, byl by snadno doplnil
starší popis v Soupise zajímavou zprávou o objevení pěkné hlavice a pů
vodní leseny na jižní apsidě příční lodi, kteréžto části jsou pro rekon
strukci zevnější výzdoby chrámové velice důležitými motivy. — Zbo
řenému kostelu sv. Jana na Brodé na Starém Mésté Pražském dostalo
se nového popisu týmž autorem (v Methodu 1899, 73). Popis i při
pojený půdorys a řez stavby jsou však chybné a třeba odkázati k Mádlovu
správnému popisu, uveřejněnému o rok dříve v Památkách archaeo
logických. V Methodu, kdež o Mádlovu článku není zmínky, změněn
původní centrální kostel na longitudinální tím, že popsán a vykreslen
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gotický přístavek jako původní románská stavba, portály gotické odstra
něny, gotická okna přeměněna na románská a dokonce barokní klenba
cihlová vkreslena do rekonstrukce románského kostela. — V Mělnickém
chrámě proboštském zachovala se jen nepatrná část románského zdivá
ze staršího kostela při nynější sakristii; půdorys tohoto zbytku vykreslil
Bohuslav Čermák ve své monografii Mělnického chrámu.
Z venkovských českých kostelíků románských došel chrám v Záboří
nového popisu, opatřeného půdorysem, řezem a fotografií portálu v Methodu
(r. 1899, str. 4), kdež často jmenovaný horlivý badatel o románském
slohu msgr. Lehner tuto znamenitou stavbu správně popsal a ocenil;
opominul jediné zmíniti se jak v textu, tak na obrázku o původním
vchodu, zachovaném, ale zazděném, jímž vstupovalo se kdysi zvenčí
přímo do hořejšího patra. — Farní kostely v Charvátci a Slavětině
zachovaly románské části málo vynikající, známé již ze Soupisu a znova
popsané od P. Fr. Štědrého v Časopise Společnosti přátel starožitností
českých (VI. 26, s hojnými vyobrazeními) a v Methodu (1898, str. 97).
Historický materiál pro pozdější příběhy při těchto kostelích tu v hojné
míře rozmnožen. Totéž platí o farním chrámě v Radonicich^ jejž popsal
P. Cyrill Straka (v Methodu 1899, 59 a 80). Farní kostel v Jílovém*
jehož loď zdá se býti ještě románskou, řadí se svou věží nad kněžištěm
k zvláštní skupině staveb, na které svého času upozornil J Bráníš
(popis, půdorys a fotografický pohled v Pamětech kr. horn. města Jílového
od L. Čiháka^ 1898).
» O slohu gotickém* promluvil J Brániš v pěkné přednášce, otištěné
v Methodu (1898, str. 59 a 78), do kteréž zahrnul mnohou zajímavou
poznámku o domácím umění, zvláště o pozdní gotice a o stavbách jiho
českých.
Mezi památkami ranního slohu gotického v Čechách upoutal klášter
blahost. Anežky poslední dobou pozornost všech přátel umění a staré
Prahy, když assanací další trvání jeho bylo ohroženo. Nebezpečí toto
šťastné zažehnáno, a s důkladnou opravou letos započato. Vzhledem
k eminentní důležitosti tohoto historického pomníku je velice žádoucno>
aby stav jeho budov před opravou byl podrobně publikován věrnými
reprodukcemi fotografickými. Nestačí, když se restaurační návrhy uve
řejní, plány, výměry a fotografie někde v archivu uloží, kde snadno
upadnou v zapomenutí. Při sebe větší odborné znalosti architekta restau
raci řídícího i při jeho péči a citu pro starobylou památku zmizí snadno
stopa mnohého detailu, který zajímá historika umění. Známe obtíže
spojené s takovouto publikací, má-li býti publikace ta repraesentativní.
Pro vědecké potřeby stačil by však dobře illustrovaný článek časo
pisecký. Prozatím vydal msgr. Lehner v Methodu (1899 a 1900) popis
kláštera, jenž však nepřináší nic nového. Ku podivu, že v článku, který
oplývá poznámkami, není ani slovem vzpomenuto zvěčnělého architekta
7. Mockra* bez jehož záslužné činnosti Lehnerův popis by byl naprosto
nemožný; vždyť otištěno vněm přes 40 výkresů Mockrem provedených.
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aniž jim jediný nový obrázek přidán, ačkoli mnohá hlavice byla by za
sloužila reprodukce fotografické.
Popis chrámu sv. Vita na hradě Pražském s osmi pěknými tabul
kami zinkografickými a několika starými otisky z Grubrova díla tvoří
II. sešit publikace R. Borrmanna a R. Granla: Die Baukunst. Autor
textu, prof J. Neuwirth^ těží tu poprvé z objevu Berlínského stav,
inspektora Μ. Hasaka* jenž první poukázal na velikou podobnost půdo
rysů chrámu svatovítského a kathedrály v Narbonne (Zeitschrift für Bau
wesen 1893 a zvláštní otisk: Die Predigtkirche im Mittelalter 1893).
Půdorysy kostelů Emauzského^ Týnského a Kladského 'srovnává týž
Μ. Hasak v témže spisku, v němž poukazuje k jich veliké vzájemné
podobnosti, jakož i k neoprávněnosti, připisovat! některou ze jmenovaných
staveb Petru Parléři (jak to při kostelu Týnském prof. činí Neuwirth);
pochybuje též o možnosti připsati je Matiáši z Arrasu a soudí proto na
třetího, českého mistra, jemuž arcibiskup Arnošt snad zvláště přál, který
však nebyl tak pokročilý jako Matláš nebo Petr. Dodává: Es kann ja
auch unmöglich in Böhmen ganz an einheimischen Baumeistern gefehlt
haben. Prof. Neuwirth nedbá však těchto vývodů ve svém díle »Die
Wandgemälde im Kreuzgange des Emausklosters in Prag, 1898«, kdež
praví o Emauzském kostele, že jeho kůrový útvar, v Německu zvláště
oblíbený, svědčí o povolání německého mistra (1. c. str. 7). Dějinám
založení kláštera věnuje podrobnou stať, o jeho stavbě má však jen
několik poznámek. Nádherně vypravené dílo bylo by zasloužilo lepšího
půdorysu než otisk starého a nedokonalého výkresu Grubrova. — S otázkou
o původu Parléřů znova hnul G. Dehio v Repertorium für Kunstwissenschaft
(1899, 385), o kterémžto zajímavém článku v. Č. Č. H. VI. str. 17ó.
*Aus Böhmens Kunstleben unter Karl IV.* jest titul dlouhého
ílánku v Oesterreichisch-ungarische Revue (XXIV.), v němž prof. H. Lambl
podává obsah obou spisů Neuwirthových o malbách na Karlštejně a o zmi
zelém rodokmenu na témže hradě. Opakuje zde tvrzení, jež Neuwirth pře
vzal od Bočka, že Karlštejn až do jednotlivostí se shoduje s Avignonským
palácem papežským, který prý je vzorem našeho hradu. Kdyby však
některý z tří badatelů tuto jmenovaných znal Avignon z vlastního názoru,
anebo kdyby se byl aspoň podíval na sebe menší vyobrazení papežského
paláce, nemohl by tak souditi. Každého, kdo zná Karlštejn a navštíví
Avignon, zaráží naprostá nepodobnost obou staveb. Na historickou ne
možnost, že by mladší palác Avignonský mohl býti staršímu Karlštejnu
vzorem, jakož i na různost v rozloze obou staveb poukázal již Max Dvořák
v minulém ročníku tohoto časopisu (Č. Č. H. 1899, 238). Zde buďtež
vytčeny jen hlavní rozdíly:
Karlštejn stojí o samotě v nepřístupném místě na strmém úskalí
jako hrad, jehož nejdůležitější částí jest mocná věž, vypínající se vysoko
nad ostatní budovy, které jsou proti ní významu podřízeného. Jelikož
hrad je především určen k ochraně klenotů říšských a nikoli pro stálý
pobyt stkvělého dvora císařského, obětováno veškeré pohodlí obytných
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-částí zvýšení pevnosti a nedobytnosti hlavní věže. Řada pokojů a sálů
zařízených pro pobyt císaře, jeho manželky a jeho dvora jest obmezena
na nejnutnější, o ubytování velkých návštěv a poselství není téměř nijak
postaráno. Aby místa bylo co nejlépe využito, jsou schody všude strmé
a úzké, chodeb a dvorů ve vlastním hradě dokonce není! Avignonský
palác papežský proti tomu není vůbec středověkým hradem nedostupným
svou polohou na vysoké skále, nýbrž rozkládá své rozsáhlé budovy na
mírném návrší přímo ve městě, s nímž zůstává v nejtěsnějším spojení.
Donjon jeho nejdůležitější částí nikdy nebyl; věže, které se podnes za
chovaly, jsou sice pevné, ale nevynikají v mocném založení svém valně
nad ostatní budovy, do jejichž dlouhých fa^ad jsou zařazeny. Na první
pohled patrno, že palác byl vystavěn k stálému pobytu velikolepého
dvora papežského, ku přijímání přehojných stkvělých poselstev z celého
křesťanského světa, k umístění důležitých úřadů atd. Proto tu nalézáme
velké pravidelné dvory, dlouhá křídla s přečetnými pokoji a sály; přístup
do paláce je snadný, chodby jsou dlouhé, schody široké a ještě dnes
pohodlné. Celkový ráz liší se úplně od zvláštního karakteru našeho
hradu, jak ani při naprosté různosti účelu obou staveb nemůže býti
jinak.

DROBNĚJŠÍ články.
5. Kosmas II. 8. Jak známo, odpovídají na tomto místě Slované
t. j. Čechové Jindřichu IIL, žádajícímu, aby kníže Břetislav mu vydal
poklady, z výpravy do Polska přinesené, že chtí i budoucně dávati říši,
co říši patří, ale nic více: semper salvo tenore nostrae legis fuimus et
hodie sumus sub imperio Karoli regis et eius successoribus . . . Talem
enim nobis legem instituit Pippinus^ magni Karoli regis filius, ut annuatim imperatorum successoribus 120 boves electos et 500 marcas
solvamus . . . Hoc testatur nostratum aetas in aetatem . . .
Známé a často citované místo dokazuje, že v době Kosmově se
vědělo (aneb aspoň, že Kosmas a jeho vrstevníci tak věřili), že český
poplatek či tribut pochází již z doby Karla Velkého.
Známo je dále (připomínám vůbec věci známé), že Einhart v Životě
Karlově počítá Čechy k národům poplatným (s dodatkem: cum his
namque conflixit), že však Palacký tomu, co se vědělo neb věřilo v době
Kosmově, nepřikládá váhy a že ani tomu, co vypravuje současný životo
pisec Karlův, nedává víry. Palackému počíná se poplatnost česká teprve
za Jindřicha I. a Václava sv.
Palacký vyložil své důvody, ale tyto důvody nestačily Tomkovi
a Kalouskovi. Podle obou Čechové se stali poplatnými již císaři Karlu V.,
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jak Kosmas věděl anebo věřil. Pokládám mínění Tomkovo za správné»
Ale běží ještě o jinou věc.
Einhart praví, že Čechové a jiní ku poplatku byli přinuceni neb
pohnuti válkou: cum his namque conflixit. O válce Čechův s říší
Franckou za Karla V. dávají zprávu letopisy jen jednou, r. 805 — 6;
při výpravě první, řízené synem císařovým, Karlem ml., nevypravují však
o vítězství výslovné a o výpravé druhé vypravují tak, jako by spíše
porážku zastíraly. Právě proto (je to jeden důvod vedle jiných) Palacký
pokládá »pověst« o poplatnosti Čechů této doby za »velice nejistou
a pochybnou«. Tomek pak hledá války jiné, ze které by byla spíše za
Karla V. mohla poplatnost vzniknouti; a nalézá ji ve výpravé, kterou
by byl r. 797 řídil Pippin^ Karla V. syn mladší, král Langobardský.
V pramenech se sice mluví jen o Slovanech vůbec (a byli to nejspíše
Slované někde na jihu), a ani na tom místě nečteme o vítězství, za to
však tu máme Pippina^ kterému se u Kosmy počátek českého tributu
připisuje. Je patrno, že základem mínění Tomkova je toto udání Kosmovo
o Pippinovi. Proč by byl Kosmas připomenul z obou synů císařových
Pippina a ne Karla, syna Karlova, kdyby byl poplatek pocházel od
Karla?
Podobnou domněnku vyslovil právě Ad. Bachmann (MJÖG. XX.).
Odkud, ptáme se, má Kosmas svou zprávu o počátku poplatku»
kterou »Slovanům« do úst klade? Nejspíše, jak za to mám, z ústní
tradice. Ale i kdyby ji měl z nějakého psaného pramene, netřeba se
s Bachmannem domnívati, že to byl onen epilogus Moraviae atque
Boemiae (L, 15), odkud by byl — vždy dle domněnky Bachmannovy —
čerpal také své vypravování o Svatoplukovi. Neboť ačkoli, na neštěstí
pro nás, Kosmas z tohoto svého pramene tak málo vybral, tolik přece
je patrno, že epilogus podobné jako privilegium Moraviensis ecclesiae
a život sv. Václava vypravovaly o věcech náboženských a církevních,
kdežto — vždy podle Bachmanna — by byl v epilogu Kosmas našel
zprávu o tom, že Pippin r. 795—6 válčil nejen s Avary, nýbrž také
s Moravany a že jim tenkráte uložil poplatek. Prameny však, které
máme, o válce s Moravany 795—6 nic nevypravují, znajíce jen válku
s Avary, ve které vystupuje vedle Ericha Furlanského také Pippin.
Poplatek český — při tom zůstává Bachmann — pochází od Karla ml.
(805). Nicméně Kosmas by byl zprávu o Pippinovi jako původci po
platku českého*) našel v — epilogu . . .
Je patrno, že také hypothesa tato má za základ ono udání Kosmovo,
že český poplatek pochází od Pippina, syna Karlova. Než tento základ
sám je vratký.
l) Z epilogu by byla u Kosmy vzata »die Meldung über die Tribut
pflicht der Böhmen-(lit II. cap. 8.): Talern enim nobis legem instituit Pippinus, magni Caroli filius etc.; sie gilt eigentlich zunächst für die Mährer, die
Pipin 795—6 zugleich mit den Avaren unterwarf. Die Tributpflichtigkeit der
Böhmen rührt von Pipins älterem Bruder Karl her. Einhard, Vita Car. cap. 15«.
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Nepamatuji se, že by si byl někdo povšimnul, že se v Kosmově
kronice tento Pippin vyskytuje ještě jednou. V 32. hlavě první knihy
totiž loučí se umírající Boleslav II. se synem, svým nástupcem, dávaje
mu dobrá naučení pro jeho budoucí vládu podle příkladu císaře Karla,
jenž byl rovněž na smrtelném loži svého syna a nástupce dobrým na
učením pro budoucnost opatřil. A tento syn a nástupce Karla V. není
Kosmovi Ludvík Pobožný, nýbrž Pippin, o němž Kosmas neví, že zemřel *
před otcem. Zde stojí tedy u Kosmy Pippin jisté na místě Ludvíkové.
A podobně na jiném místě, kde se udává počátek tributu, — tak
lze se domnívati s velkou pravděpodobností — stojí na místě Karla
mladšího. Kosmas našel v ústním podání (bylo-li ústní podání mu pra
menem), že poplatek pochází od syna císařova, a tento syn císařův mu
sluje Pippin, anť zná jen jednoho syna Karla Velkého — Pippina.
Oběma však hypothesám, jak první (Tomkově), která výpravu Pippinovu
proti Slovanům obrací určitěji proti Čechům, tak i druhé (Bachmannové),
která válku s Avary rozšiřuje i na Moravany, oběma z toho důvodu, že
Kosmas pokládal Pippina^ syna Karlova, za původce poplatku českého,
odnímá se tím základ. Dáme-li víru Linhartovi a Kosmovi, že Čechové
se stali již Karlu V. poplatnými a Linhartovi ještě zvláště, že se to stalo
válkou neb po válce (cum his namque conflixit), bude přece nejlépe
zůstati při mínění, že se to stalo za války neb po válce, ve které se
setkáváme se synem Karlovým — Karlem.
Jaroslav Goll.
6. Palaeografie a paprsky Röntgenovy. — Myslím, že právem
může se říci, že v době nejnovější věnuje Itálie nejvíce pozornosti palaeografii ze všech zemí evropských. Není tedy divu, že se pokoušejí
palaeografové italští použiti i Röntgenova objevu pro svou vědu. Učinil
tak Dr. Romolo Brigiuti, professor palaeografické školy v Archivio di
Stato v Římě. *) Na základě poučky Röntgenovy > In eine ähnliche Reihe,
wie die Metalle, lassen sich ihre Salze, fest oder in Lösung, in Bezug
auf die Durchlässigkeit ordnen« (Röntgen »Ueber eine neue Art von
Strahlen« 1898 str. 3.) stanovil Perrin řadu těles, jež řadou vzestupnou
méně propouštějí x-paprsky. Řada tato zní: Uhlí, kost, slonovina, živec,
sklo, křemen, kamenná sůl, síra, železo, ocel, měď, žesť, rtuť, olovo.
Sehrwald pak dovodil, že stín, jenž se objevuje při fotografii x-paprsky
v měkkých částech těl živočišných nutno přičísti železu v tělíscích
krevních obsaženému. Všeobecně jest konečně známo, že inkousty středo
věké, aspoň po zavedení pergamenu jako látky psací, obsahují jako
hlavní součástku buď zelenou (FeSOJ neb modrou skalici (CuSO4).
K pokusům svým zvolil Brigiuti následujících šest listin státního
archivu v Římě:
’) Miscellanea di paleografia e studii ausiliarii. I. La paleografia ed
i raggi di Röntgen. Roma. Salviucci 1899. Str. 7. I. tab.
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A. Listinu pergam. čís. 35. z kláštera sv. Kosmy a Damiana v Mica
Aurea, obsahující akt z r. 1030, psaný na rasuře písma o něco staršího
(facs. v Archivio pal. ital. vol II. Monum. pal. di Roma facs. II. 30.).
Inkoust obsahující železo.
B. Zlomek ruk. čís. 39. saec. XIII. Inkoust velmi černý, obsa
hující železo.
C. Zlomek ruk. čís. 27. saec. XIII. Inkoust obsahující železo pře
měněné v červený okr. Iniciálky a ornamenty psány jsou suříkem (minium)
[Pb8O4].
D. Zlomek ruk. čís. 46. saec. XIV. Tmavošedý inkoust, obsahující
železo a měď. Iniciálky a ornamenty psány jsou rumělkou a ultramarinem.
E. Zlomek rukp. čís. 48. saec. XIV. Inkoust vybledlé nazelenalé
barvy, obsahující měď. Iniciálky a ornamenty psány jsou rumělkou a ultra
marinem.
F Zlomek rukp. čís. 75. saec. XV. Inkoust obsahuje měď, inten
sivní barvy bronzové; pergamen jest poškozen méděnkou. Iniciálky a orna
menty psány jsou rumělkou a ultramarinem.
Pokusy konané fluoroskopem neměly žádného výsledku, i činil Brigiuti
pokusy s radiografií, dav působiti paprskům OhO' 15" až Oh5ř. První
pokus učiněn s palimpsestem A bez jakéhokoliv výsledku. To přivedlo
Brigiutiho na jiný způsob studia: zkoumati, pokud inkousty propouštějí
x-paprsky podle svého chemického složení a podle svého uchování.
Rukopisy B—F podaly tyto výsledky:
1. Inkousty obsahující železo, měď neb sloučeniny obou nedávají
v jakémkoli uchování vůbec žádného obrazu.
2. Laky chovají se anologicky podle výsledku pokusů na F
3. Suřík (minium), rumělka a ultramarin dávají obraz velmi jasný;,
obraz suříku (minia) jest ovšem za stejných okolností poněkud méně jasný.
Tyto výsledky sub 3. vysvětlují se původem látek zkoušených. Na
tabulce 1. podán výsledek zkoušky radiografické na rkp. F Text psaný
inkoustem obsahujícím měď, ačkoli jest velmi dobře zachován, nedal
žádného obrazu. Za to titul psaný rumělkou, jakož i iniciálka psaná ultra
marinem objevily se velmi ostře, zvláště na negativu. Výsledek tento
jest velmi zajímavý pro svoje důsledky. Jest známo, že falsátoři středo
věcí i novověcí přiměšovali rumělky k inkoustům, aby tím dodali inkoustu
barvy mnohem starší. Brigiuti uvádí návod k zhotovení takovéto směsi
z XVI. stol.:
»A scriver lettera parerá antiquissima. Recipe inchiostro et mescalalo con cenaprio ben trito et scrivi con quello<; nemaje pak po ruce
falsa podobným způsobem zhotoveného, opatřil si falsum takové sám.
K inkoustu zhotovenému podle známého návodu

»Vitrioli quarta, mediata sit uncia gumme,
integra sit galle, super addas octo falerni<
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(Wattenbach »Schriftwesen« 3. vyd. 1896. str. 238.) přimísil jeden
kráte stejnou měrou rumělky, po druhé v poměru 1 (rumělka): 3 (inkoust)..
Na pergamen napsal pak:
1. Secretuw.
2. Secretuw.
3. Secretuw.
Řádka 1. psána byla inkoustem zhotoveným podle uvedeného návodu.
Řádka 2. psaná inkoustem smíšeným s rumělkou v poměru 1 : 1 byla
barvy červeného okru, podobajíc se úplně barvou inkoustu železo obsa
hujícímu, starému 4 až 5 století. Řádka třetí, psaná smíšeninou 1 : 3,
poněkud načervenalá, svědčila o stáří as 1 století.
Druhý obraz tabulky I. ukazuje výsledek: Řádka i. se vůbec ne
objevila; řádka 2. dala obraz velmi silný, třetí pak dala obraz poněkud
méně jasný, nicméně však úplně rozeznatelný, zvláště na negativu.
Positivní výsledek zkoušek Brigiutiho jest dvojí:
1. Možno x-paprskův užiti k objeveni zajímavých zbytků rukopisných
psaných miniem neb rumělkou^ jichž upotřebeno bylo při vazbě knih
a jiných rukopisův.
2. Možno x-paprsky odhaliti falsifikáty provedené směsí ru
mělky a inkoustu.
Adolf Lud. Krejčik.

LITERATURA.
Frant. Kameníček, Zemské sněmy a sjezdy moravské. Jejichj
složení, obor působnosti a význam. Od nastoupení na trůn kr. Ferd. I.
až po vydání Obnov, zříz. zem. (1526—1628). Díl I. V Brně, náklad,
zem. výboru markr. morav., 1900. Str. L-V., 1—562. Koř. 8.
Autoru, jako nám, bylo by zajisté milejší, když o sněmích píše,
odpovídat hned z plna na četné nezodpověděné otázky této zajímavé
látky: čím byl sněm v státní organisaci moravské, čím byl v politické
vedle krále, kterak žil ku blahu státu, stavů a poddaných; čím jest
karakterisováno období, které si autor vyvolil, proti době vzniku a.
úpadku. Jeť vývoj ústavních poměrů na Moravě také podstatnou částí,
ústavního i politického problému stavovské monarchie, která r. 1620 pod
lehla monarchii absolutní.
Bohužel jsme ještě daleko od synthese instituce sněmovní. Jsme
teprve na začátku, dříve jest nutno sebrat roztroušené zbytky histori
ckého podání. Kameníčkův první díl Sněmů jest v podstatě restaurací
kostry, na níž byl kdys zvláštní stavovský život. Jest to moudré omezení,
úkolu. Potom teprve přijdou rozbory, soustavné zpracování látky.
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Vždyť nemáme na př. pro Moravu ještě ani souběžné publikace
pramenné k Sněmům českým. Tato okolnost byla přední pohnutkou
autoru, aby nedostatek rychle a pokud možno důkladně nahradil. Jest
tedy kniha jeho v první řadě snůškou látky o sněmích a činnosti jich
ze zachovaných Památek sněmovních. Za úplnost ručí ovšem sám;
doplnil však také zprávy z archívních zásob privilegií královských,
hlavně ze zem. archivu v Brně a z Knihy Tovačovské. Jsou to tak zv.
prameny prvého řádu, což samo sebou již určuje cenu knihy.
Rozdělil si látku v kapitoly podle svého systému, na část všeobecnou
a zvláštní. V obou částech vedle kapitol zásadní důležitosti pro historii
právní jsou jiné významu čisté formálního. Referent nepostihl kriterium
tohoto rozdílu. Zdá se, že autor měl na mysli i širší obecenstvo-a zřetel
k tomu určoval výběr a sestavení kapitol. V pravdě klidný, vyrovnaný
sloh autorův a pestrost obsahu činí knihu velice způsobilou, aby si
zjednala přístup do širších kruhů.
Referát přirozené nevyčerpá bohatosti zpráv.1) Nelze to zejména
při těch, které se týkají správy zemské. Kapitola o úřadech král,
a zemských má takové množství podrobností, že se ocení teprve při
systematickém zpracování správy zemské. To přinese náležité rozdělení
látky zde prosté nahromaděné, vytkne důležité a podřízené zkrátí. Co
nesoumérně poskytly zápisky sněmovní, jak K. praví (str. 13/5 a 151
pozn. 1.), to doplní studium aktů úředních, přebytků činnosti oněch
úřadů.
Zde sluší vytknouti mimo odstavec o zem. hejtmanu* jemuž z če
ských officírů žádný váhou a oborem působnosti se nevyrovnal, i odsta
vec o direktoru zem. peněz. Úřad proto důležitý se stanoviska státopráv
ního, poněvadž na základě jeho kompetence bude možno — podle domnění
referentova — rozhodnout otázku, zda li a pokud stavům náležela kon
trola nad upotřebením peněz králi povolených.
Rovněž tak bohatý jsou obsáhlé kapitoly o bernictvi s výčtem
všech dávek zemských a o minci a horách. Věta >mincovnictví a hor
nictví náleželo komoře královské« bude asi vyžadovat restrikce anebo
vysvétlení. K. hned potom několikráte dokládá, že valutu a relaci mince
zákonem určovali stavové na sněmu. Bez ingerence komory královské ?
Z kapitol formálního rázu jest časová o řeči jednací na sněmu.
Od počátku 15. stol, až do začátku 17. byla jí výhradně čeština. Listy
vyšlé z okolí králova, privilegia, majestáty, bývaly i po r. 1400 mnohdy
’) Obsah části všeobecné: Vývoj a složení sněmů a sjezdů. Obor jich
působnosti. Jazyk rokovací. O svolávání sněmů. O rozepisování a dochůzkách
k nim. Místo schůzí a tisk a vyhlášky usnesení sněmovních. Sněmy a sjezdy
generální. Části zvláštní: Přijímání panovníků na Mor. Král a zemské úřady
morav. Obecné zápisy. Vznik zem. zřízení. Jak bývaly zem. svobody uscho
vány. O pečetech zem. O bernictvi. O mincovnictví a hornictví. Míry a váhy.
Míra úroková. O ležácích. Dodatkem jest 89 příloh in extenso tištěných. Ku
konci index.
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psány v latině nebo německy. Proti listům kanceláře dvorské německy
psaným podávali stavové protest anebo si je přímo zakazovali (r. 1582).
Předlohy královské předkládány jazykem českým. Přípisy stavů ze zemí
německých přicházely k sněmu německy, a týmž jazykem sněm od
povídal. Zástupcové králů z rodu panovničího, kteří nebyli mocni jazyka
českého, řečnili i v sněmu německy, a slova jich i odpovědi jménem
sněmu jim činěné bývaly tlumočeny. Stavové spatřovali v této výmince
akt kurtoasie; vyhradili si však, >aby to nevešlo jako v pořádek ně
jaký« (K. cituje na str. 22. sněm z r. 1612). Německá města moravská
učinila zvykovému právu tomu zadost tím, že dávala své listy k sněmu
vyhotovovat! česky písaři městskými.
Vděčnější jsou pro referenta odstavce státoprávní^ v nichž se
autor mohl vymaniti popisu a věnovati pozornost vývoji, aneb aspoň
vzpružinám vývoje.
Kapitola první, o vývoji a složeni sněmu^ jest sice opět popisná.
Má množství zpráv o složení sněmu a kurií, o způsobu jednání a proposicích král., o účastenství a zastoupení krále při sněmích, o před
nosti a pořadí při projednávání předloh král, a obecných článků t. j.
návrhů stavovských. Má zajímavé poznámky o mimoústavním působení
krále a dvora na vůli sněmovní, získáváním jednotlivců ze stavů. O vý
voji praví více kapitola druhá, jednající o kompetenci sněmovní. V ní
ukazuje K., kterak v 15. stol, ještě ani názvosloví nebylo ustáleno,
když se mohl rozuměti sněmem promiscue i sněm obecní i panský
soud. Ovšem bylo by uspíšeno, kdybychom se domnívali, že tyto dvě
instituce nebyly již v 15. stol, rozlišeny. Co zůstává temno, jest otázka,
kterak sněm vznikl ze tří elementů: z moci soudní, péče o právní řád
v zemi a ochranu země proti zevnímu nepříteli. Vývoj by nebyl podle
toho než konstatováním, kterak postupně přebíral všechny ty funkce
státní ve svou právomoc, kterak, když si osvojil právo, také dostál
převzatým povinnostem vykonáváním práva zákonodárného a správy
zemské. Poněvadž pak Morava, jako Čechy, byla stát monarchický, zna
mená vylíčení vývoje sněmovního i stanovení podílu, jakého dosáhli na
sněmu dva političtí činitelé, král a stavové, vedle sebe a proti sobě.
K. správně postihl, že nastoupením Ferd. I., který >se jal i na
x Moravě obmezovat moc stavovskou ve všech oborech správy zemské«,
stalo se 16. stol, »jevištěm neustálého zápasu mezi mocí král, a stavovstvím. Boj ten jeví se ovšem nejpatrněji 'na zem. sněmích, kde
soustředěno bylo stavovské moci nejvíce«. A ukazuje hned na moc zákono
dárnou, která »příslušela sněmu až do nastoupení Ferd. I. naprosto.«
Míní tím svrchovanou moc zákonodárnou. Poněvadž mu však tuto
neběželo o rozbor instituce sněmovní, nerozvádí ani pokud se tkne
působnosti sněmu onen důležitý princip dějin politických a právních —
zápas království se stavovstvím — šíře. Spokojuje se podrobným výčtem
předmětů kompetence, vojenství, bernictví, soudnictví a ostatních úkonů
správy zemské. Neliší se od známé kompetence sněmu českého.
č. č. h. ví.

24

362

Literatura.

V jedné ze zmíněných otázek a velmi důležité podařilo se autoru
vyzískat ze zápisků sněmovních tak bohatý materiál, že ji možno po
važovat aspoň částečně za rozluštěnu. Týká se jednoho z přívlastků
vrchní moci vládní a vrchní moci zákonodárné v zemi, t. j. práva
svolávati sněmy a sankce zákonů sněmovních (kap. D. »Kterak
byly zem. sněmy morav. svolávány«).
V rakouských zemích rozhodnuta byla otázka již cis. Maxmiliánem
ve smyslu monarchickém. Také tam ještě v 15. stol., ač v principu
právo knížete nebylo upíráno, přinutily neurovnané poměry veřejné, že
sněm mnohdy svolali stavové. V Tyrolsku učinil této kolísavosti konec
cis. Maxmilián r. 1499, zakázav konání sněmů, ke kterým nedal přímorozkazu.1) V Čechách za Habsburků náleželo právo svolávati sněmy
a sjezdy krajské králi (Zříz. zem. z r. 1549 A. 5, z r. 1564 A. 4.).
Kdežto Zříz. zem. z r. 1500 nebylo králem stvrzeno, a doplněk jeho
z r. 1517 byl vtělen deskám zemským bez sankce královské, bylo
publikováno Zřízení z r. 1530 již se schválením Ferd. I.
Na Moravě byl Ferdinand přinucen zápasiti o oprávněnost, která
mu nebyla v ostatních zemích upírána. Obměny tohoto zápasu, který
počal rokem 1532, když stavové samovolně svolali sněm do Brna,
označují vzájemná stanoviska. Stavové drželi, že jim právem zvykovým
náleží právo klásti si sněmy, nejen v dobách, kdy země jest ohrožena
zevním nepřítelem, nýbrž i »pro menší obecní a zemské jednání
a dobré.« Výkonným orgánem stavů byl v tomto případě zemský
hejtman.
Král, jak bylo lze očekávati, neuznal existence zvykového práva
stavů, chtěl, aby se vykázali privilegiem k této svobodě, a zakázal
hejtmanu v markrabství sněmy klásti, leč by »listem svým poručiti’
a sněm rozepsati rozkázati ráčil« (str. 28). Nesrovnávala se tato svoboda
>s mocností a vrchností« královskou, a král se nespustil své praerogativy.
Jedinou výjimku připouštěl: »leč by nepřátelé na ně táhli, a JMK. od
nich podál býti ráčil« (r. 1539).
Důsledně si také vyhradil sankci usnesení sněmovních. Požadavek,
stavů byl zajisté krajní, když odpírali panovníku spolupůsobení při·
uzavírání sněmovních úrad, právo dáti souhlas k zákonům — moc jeho
bez sankce byla by bývala illusorní.
Stavové v první otázce — svobody svolávati sněm — setrvali
na svém, sankce sice nezavrhovali, ale považovali ji za povinnost fa
kultatívnou: »Králóm JMti ... nic jiného neodsílati, než co jsme uznali,
že zvláštního povolení a potvrzeni od JKrMtí potřebuje«.
Od těchto stanovísk během příštích let neustoupili ani stavové^
ani král v theorii. Za to v provádění nezůstali si důslední ani jeden,
ani druhý. Spor tak ostře vzniklý ztratil se již v padesátých letech
*) A. Jäger, Gesch. d. landständ. Verfassung Tirols. II. B 2. Th. Innsbrucky
1885, str. 430.
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bez konfliktů jako pramen v písku. Ochablost na straně stavů však
byla větší. Za kr. Rudolfa dokonce stavové r. 1593 prosili, by jim
král dovolil sjezdy hejtmanem svolané. Rudolf jim právo to přiznal.
Nezapomínejme však, že to byla »doba nebezpečná«. Sinaan paša stál
(začátek dlouhé války turecké) již v září u Budína. Nesvolil víc, než co
dovoloval Ferdinand I. r. 1539. Vědomí stavovské však sesílelo rokem
1608. Od r. 1608—1620, v letech latentní a propuklé revoluce, několi
kráte svolány sjezdy a sněmy proti vůli královské.
Shrneme-li všechny vytčené momenty, lze říci: stavové si obhájili
fakticky právo svolávati sjezdy, část svrchované moci vládní, vedle krále
a neodvisle od vůle královské až do převratu bělohorského. Konečný
výsledek v příčině sankce z K.-a líčení nevysvítá. Tolik jest jasno, že si
stavové kompromiss představovali tak, že se o jednotlivé předměty
zákonodárství podělí s králem, a každý z nich zůstane v příčině právo
platnosti zákonů resp. sankce neodvislým. Král však nikdy práva toho
ani v jednom ani v druhém směru nepřiznal. Ustavně se tedy spor
nerozřešiL
Zbývá ještě vysvětlit! tuto ústavní anomálii. Zjevy podobné t j.
poměrně větší politickou i právní neodvislost moci stavovské na Moravě
proti druhým zemím vykládá Brandl »vzdáleností Moravy od střediště
říše, Prahy, a živým citem (stavů) pro samosprávu zemskou.« (V. Brandl,
Sněm držaný 1. 1612. Brno 1864, str. VIL). Možno i ukázati na po
měrně menší politickou váhu Moravy. Význam oprávněnosti také v tom
záleží, komu právo náleží, a jak je vykonává. V příčině posledního
vzpomeňme jen lojálnosti Moravanů při volbě Ferd. L a chování jich
r. 1549. Co se na prvý pohled zdá znakem neobyčejné síly stavovské,
jest spíše znakem podřízenosti.
Velmi záslužné jest sestavení zevních dějin zřízeni zemských a
zemských lantfridů. Autor se zúmyslně vyhnul obsahu obou. Poslední
jsou obzvláště zajímavé. V Čechách, kde krajští hejtmané převzali péči
o veřejnou bezpečnost, nepovznesly se lantfrídy nad původní význam
t. j. prostředek k ukrocení veřejného bezpráví v dobách strannických
bojů. Za to na Moravě mají analogický vývoj, aspoň částečně, jako
v Říši a význam ještě větší. Jako v Říši1) i zde kol původního jádra,
záruk a modalit obecného míru, norm, kterými se chtěli lantfrídníci
spravovat! proti zhoubcům zemským, nakupila se brzo i ustanovení
veřejnoprávní (o řádu soudním, minci a jiných oborech správy zemské);
ta setřela s lantfridů původní ráz, až se z nich stala více méně obsáhlá
zřízení zemská. Kdežto však v Říši byly lantfrídy východiskem, z kterého
vyšlo zákonodárství říšské a territoriální, převzaly na Moravě úlohu pouze
regenerační, nikoliv ústavotvornou. Pomohly ústavě stavovské ke'vzkříšení
po občanských a politických bojích, kdy dvě koruny o Moravu zápasily,
po periodě, kdy práva nešla. Že obecné míry kodifikaci práva před’) Srv. R. Schröder, Lehrbuch derD. R. Gesch. Leipzig, 1890, str. 580.
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cházely, jest jisto, a na souvislost jich se zřízením zem. poukázal B. Rieger.1)
Tak byl zem. mír pojat v Zříz. zem. z r. 1516 a mír z r. 1530 v zříz.
znojemské (1535).
V Říši po posledním t. zv. věčném míru (1495) zanikly, na Mo
ravě se drží do Obnov, zříz. zem. a význam jich stoupá. Nový kníže
stvrzuje lantfríd a sám, jakožto první lantfrídník, přivěšuje k nim pečeť.
V zmíněném sporu stavů s králem o svrchovanou moc vládní dovolávali
se stavové lantfrídu, v němž vyhrazeno bylo právo konati sjezdy stavům.
Výš kladou lanftríd než moc královskou, moci královské klade meze zá
kladní zákon, lantfríd.
O všech těchto stránkách poučí nás ovšem teprve rozbor obsahový.
To platí i o zřízeních zem., a pak teprve, až bude proveden, bude na
čase přisvědčit s K. Rachfahlovým názorům o centralisaci v zemích
českých, ke kterým se příležitostně v této kapitole autor již předběžně
přihlásil.
O generálních sněmich zaznamenává K. zprávy ze stol.-13. až 15.
a vytýká krátkými slovy předmět rokování a usnášení jednotlivých sněmů.
Byly na nich upravovány poměry náboženské (1415—1436), právní řády
v zemi (1463—69, 1512—1518 Kladské sn.) a záležitosti nástupnictví
královského t. j. volební sněmy (1441 — 46, 1471).
V století 16., v poměrně ustálených náboženských poměrech veřejno
právních, také za ustálených právních řádů, které nyní stály pod ochranou
zřízení zem., za platnosti pevného nástupního řádu uznáním dědického
práva Habsburků, přirozeně se obsah působnosti gener. sněmů zmenšil.
Zbyla mu po výtce péče o obranu zemí korunních uvnitř hranic a za
hranicemi a uzavírání smluv s cizími státy (r. 1589 s Polskem). Pro
hloubenější kompetence nabyly opět až v letech povstání (1619), kdy
stavové do rukou vzali i společnou obranu koruny, obor tak dlouho
jimi zanedbávaný.
Po celou dobu až do Obnov, zříz. zůstaly tím, čím ustanovením
Karla IV. z r. 1355 byly učiněny, institucí jednající >o důležitostech,
jež se týkají důstojnosti a stavu koruny České«. Byly ústavním orgánem
nikoliv království Českého neb markrabství Morav, neb knížetství
Slezských atd., nýbrž státu společného t. j. koruny České. K. právem
s Kalouskem považuje gen. sněmy za jedno ze společných zařízení
koruny České (vedle král, kanceláře české, společných financí, appellace
atd., str. 61). >Byly dobrovolným pojítkem zemí do koruny České vtěle
ných s mateřskou zemí českou . . .« (str. 90).
Iniciativu k nim dali buď král, neb stavové, a zásluha o udržení
věkové této instituce sluší rovněž střídavě králi neb stavům, podle toho,
čí zájem velel využiti její váhy.
l) Článek: Landesordnungen etc. v Ósterr. Staatsworterbuch, Mischler
u. Ulbrich, II. Bd.
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V 16. stol, byly tak husté (K. jich vypočítává od r. 1530—1615
dvacet, tedy průměrně na čtyři roky jeden), že dospěly k určité formě
jednací (deputace jednotlivých zemí tvořila kollegia), vyvinul se jednací
řád, který byl při seděních zachováván; analogicky, jako při zem.
sněmích, bylo snesení konečné redigováno a králi předkládáno.
Přes tyto momenty (vybrané z K. knihy) nesouhlasí K. s Kalouskem,
že by gener. sněmy byly institucí řádnou (str. 62. pozn. 2.)«; »byly
pokládány za dobrovolné poradní schůze v dobách zvláště vážných
(str. 84).
Karakteristice, že nebyly sněmy gener. institucí řádnou* poroz
umíme, když přibéřeme místo z Rachfahlových úvah, na které se K.
odvolává při úhrném úsudku o gen. sněmích (str. 91: >k témuž mínění
dospěl také Rachfahl 136—137«). Tam totiž R. (Gesamtstaatsverfassung
Schlesiens str. 136—137) demonstruje na gener. sněmích, že se za
Ferd. I. pokusy o sjednocení všech údů koruny České k pevnějšímu
státnímu svazku ztroskotaly,1) Gener. sněmům nepřikládá ústavní po
vahy, poněvadž usnesení jejich musila býti schválena na sněmích knížat
a stavů, aby nabyla v Slezsku platnosti, a za druhé proto, poněvadž si
Slezané od r. 1557 vymáhali reversy královské, že účastenství jich při
sněmích těch nepraejudikuje jejich svobodám.
K. s Rachfahlem souhlasí, i argumenty jeho jsou podobné. O zá
vaznosti usnesení gen. sněmů pro Moravu se sice přesně nevyjadřuje,
za to s důrazem vytýká reversy královské, kterých si Moravané vy
žadovali a které Jaké dostávali. K. je otiskuje (příl. č. 11, 12, 37, 41,
45, 64, 86).
Původně neměly reversy na generální sněmy jiného znění a jiného
obsahu, než reversy na daně na sněmích zemských povolené: >přiříkati ráčíme, že výš psaným stavuom . . . takové jich té dotčené po
moci a daně svolení a vyplnění k újmě a škodě jich privilegiím, svo
bodám a vejsadám býti nemá«. (Revers Ferdinandův z r. 1556, 1557
a Rudolfův z r. 1579, příl. č. 11, 12, 41). Tedy revers na svolení
dávek.
Avšak již Maxmiliánův z r. 1576 a Rudolfovy druhý z r. 1579
a z r. 1595 a Matyášův z r. 1615 (příl. čís. 37, 45, 64, 86) zaručují,
že stavům »takové dobrovolné svolení jich strany vypravení osob
(takové vypravení vyslaných) . . . s plnou mocí k témuž sněmu (gener.)...
k újmě svobodám a privilegiím jich nemá býti«. Tedy záruka svobodné
vůle stavův nejen v příčině povolených dávek, ale i v příčině obeslání
gener. sněmů.
Co značí tyto reversy na gener. sněmy, které si začali stavové
vymáhat, jak K. uvádí, teprve po r. 1570? Vznikly ze stejného ducha
anázorujakoony daňové; souhlasí spolu i stilisticky, daňové byly sněmovým
') Demnach schlugen die Versuche zu einer festeren staatlichen Ver
bindung aller Theile der Krone Böhmen fehl...
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ve všem vzorem. Ony časté reversy za povolení berné na sněmu
zemském k účelům vojenským a různým dvorským potřebám nic jiného
nejsou, než přiznáním že král jest v ukládání daní vázán souhlasem
stavů, že je nemůže ukládati ze své moci. Neměly účelu prohibitivního,
zamezujícího dávky, stigmatisování jich jako nezákonné. Obojí ty druhy
reversů jsou garancií proti eventuelním přehmatům moci královské na
nová a nová pole na úkor ústavních práv stavů.
Srovnává se s tímto názorem i slovní výklad: reversy nevyhrazují
stavům volnosti choditi neb nechoditi na gener. sněmy, nýbrž praví
pouze, že účast jejich při nich byla dobrovolná. A není také žádného
»privilegia, svobody, obdarování«, které by stavům jednotlivých zemí
vyhrazovalo právo neúčastnit! se gener. sněmů. Slovné vzato nemohlo
účastenství jich býti na újmu nějaké svobodě, obdarování, privilegiu.
Zajisté však mohlo samovolné povolávání Moravanů ku gener. sněmům
ohrozit onu summu skutečných a imaginárních, minulých a budoucích
práv, kterou vždy stavové pode jménem »svobody, privilegia, obdarování« vztyčovali proti požadavku královskému. Jádrem oněch summárních
svobod, zejména v našem případě, kdy nešlo o žádnou zvláštní výsadu,
byla ochrana stavovské »dobré vuole a poddané lásky«, tehdejší ekviva
lent moderní spoluoprávněnosti.
úsudkem lze naopak reversy považovat! za doklad snahy
stavovské zajistiti si na všech polích zákonodárství i zemského (daně)
i společno státního (gener. sněmy) rovnocennou oprávněnost vedle krále.
Nemohou tedy býti popřením instituce. Takové popření nemohlo býti
ani úmyslem stavů moravských. Byli by tím dávali v šanc i základ
svého práva k volbě královské, které s existencí gener sněmů od
bully Karla IV. tak nerozlučně bylo spojeno.
Pokud se tkne argumentu Rachfahlova o odvislosti snesení sněmu
gener. od schválení sjezdu knížat a stavů slezských, dlužno říci, že
jest okolnost, jakým způsobem usnesení gener. sněmů byla v jednotli
vých zemích uzákoněna pro podstatu gener. sněmů irrelevantní. Byla to
otázka vnitřního zřízení jednotlivých zemí. Na nejvýš možno říci, že
gener. sněm neměl ingerence na vůli zemských sněmů, neměl vůči nim
žádné exekutivy. Vzpomeňme jen, zda na státoprávním významu rak.uherských delegací mění ta okolnost, že obojí říšské sněmy povolují
v rámci své kompetence jednotlivé položky v delegacích sjednané.
Důvod ten jest namířen proti legálnosti usnesení gener. sněmů;
gener. sněm, jak také starší morav. historikové soudili (ďElvert, Chlu
mecký), nebyl ústavní korporace, nýbrž pouhá dobrovolná schůzka,
úrada zástupců jednotlivých zemí. Legálnost tu však jen tehdy by bylo
možno popírat, kdyby bylo lze říci, že zástupcové zemí nebyli zákonitými
zástupci zemí a že neměli práva jakékoliv usnesení zavírat. Průběh sněmů,
instrukce delegátům dané svědčí však o pravém opaku.
Tuším, že důvodně můžeme generální sněmy považovat za ústavní
orgán koruny České, což vrhá opět reflex na poměr zemí korunních;
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pak také Kameníčkovo: »jednotlivé země české tvořily s Čechami dosti
volné sdružení s obsáhlou samosprávou« (str. 65) zformulujeme určitěji:
inkorporace zemí českých bylo spojení státoprávní (proti personální unii
s povahou spojení mezinárodního)) spolkový stát, v němž všichni údové
mají stejný podíl na nejvyšší státní moci. Státy ty jsou ve vzájemné
státoprávní odvislosti. Tomu neodporuje, jestliže jednomu z nich sluší
hegemonie před ostatními; neboť ta značí jen, že hegemonní stát, »hlava«,
má před ostatními státy spolkovými větší podíl ve vedení společných
záležitostí.
Celou práci o Sněmích doplní K. ještě dílem druhým o soudnictví
stavovském, o poměru Moravy k okolním zemím a vojenském zřízení,
a dílem třetím o vzájemném poměru stavů, o bezpečnosti v zemi a po
měrech náboženských.
Chtěl-li by kdo namítati nesystematičnost tohoto roztřídění a s tím
nutně souvisící nesystematické pojetí látky, zapomíná, že úkol autorův
byl jiný, jak s počátku jsme naznačili. A konečně podnikem tak roz
sáhlým, vylíčiti celý stavovský život v právních, politických a společen
ských vztazích, se nedebatuje, spíše končí spisovatelská dráha. A to jen
tam, kde předchází množství monografických prací. Oč opříti se mohl
autor? Učinil záslužný začátek, a přejeme mu, by s počáteční svědomitostí
a pílí dílo dokonal.
V. Kratochvil.

Ed. Fiala, České denáry. V Praze 1897. Nákladem vlastním, po
mocí České Akademie. Stran 534 velké 8° a 36 tabulek.
Josef Smolík, Denáry udělných knížat na Moravě (XI. a XII. st.).
V Praze 1896 Rozpravy České Akademie. Stran 68 s 4 tab.
Josef Smolík, Denáry Boleslava Z, Boleslava II, Boleslava III.
a Vladivoje. V Praze 1899. Rozpravy České Akademie. Stran 122
s 8 tabulkami.
Česká numismatika měla od počátku nové doby a na velký rozdíl
od jiných podobných historických disciplin dostatek pilných pěstitelů.
První veliké dílo o českém mincovnictví — je to Adaukta Voigta »Be
schreibung der bisher bekannten böhmischen Münzen« — počalo vy
cházet! r. 1771, a dnes máme dva vynikající odborníky-numismaty, kteří
výsledky dlouholetých studií svých o nejstařší české minci shrnuli v po
sledních letech v několik soustavných prací částečně úctyhodného roz
sahu. Práce obou, jak to bývá právě v malých literaturách odborných,
není rozdělena; náleží v podstatě stejným thematům a stejným cílům.
Tak se stalo, že o nejstarší české minci máme za krátkou dobu publi
kaci dvojí, z níž ta, jež je časově pozdější, Smolíkova, háji na venek
samostatnosti svého pojetí a stanoviska tak dokonale, že (mimo odkazy
k tabulkám v popisu) nikde ani se nezmiňuje o práci předchozí ani
nemá za nutné konstatovat! nebo zdůvodnit! rozdíly svých výkladů a ná
zorů proti ní. Bude tedy předním úkolem referátu na rozdíly tyto i na
shody ukázati a — numismatik jé v celé řadě otázek závislý na histo
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rikovi — kde to možno, posoudit! je se stanoviska pouze historického.
Dozvíme se zároveň, jak poslední práce rozmnožily zásoby vědomostí
našich o dobé nejstarší nebo jak by je rozmnožit! mohly. Publikace
Fialova sahá ovšem mnohem dále než Smolíkova — až ke konci 13. st —
ale otázky, o něž nám jde nejvíce, náležejí do všeobecných výkladů
úvodních a do doby Boleslavů.
Fiala předesílá své práci dosti obšírný úvod o literatuře numisma
tické vůbec a české zvláště a o — pramenech: sbírkách numismatických,
v němž zejména rozbor práce Voigtovy zasluhuje chvály. O Hankových
tabulkách mince české dovídáme se, že jsou dosti bohatý falsy, fabrikovanými přítelem Hankovým Killianem. Tedy i zde! Následuje obšírný
přehled mincovníctví středověkého do polovice 10. st. (Smolík spo
kojuje se zcela stručným poučením o mincovníctví doby francké) a
chronologický přehled hlavních událostí dějin českých do r. 1300
(v mnohém ovšem přejímající tvrzení našich starších historiků dávno od
bytá), V kapitolách následujících o mincovním regálu českých vévod
a počátcích mince v Čechách shodují se Smolík i Fiala dobře v tvrzení,
že k zaražení české mince nebylo třeba žádného zmocnění od císaře. Smolík
vykládá počátek české mince z rozšíření starého směnného práva,
z instituce vévodského >cambia<. Tvrdí-li však, hledaje odpovědi na
otázku, proč teprv Boleslav I. razil minci a proč ne již jeho předchůdci,
že stalo se to proto, že před Boleslavem I. nebyla Česká země ještě
politicky sjednocena v hranicích pozdějších, netřeba dovozovat!, že to
je tvrzení mylné (nebylo přece třeba čekati s denáry, až vévodství
Pražské rozšíří své hranice přes území sousední), zrovna jako Fiala se
mýlí, mluví-li o zemi »českomoravské« jako territoriu politicky jednotném.
Fiala přes to dobře (a ovčem i Smolík) přiznává údělným knížatůín
moravským právo mincovní a poučně vykládá, kterak komora knížecí
těžila z mince a jejího střídání.
Důležitá je pro nás také obšírná kapitola (str. 62—117) Fialova
»Ražba denárů českých a moravských«, kde se vykládá podrobné o zří
zení a správě mincoven, o práci mincířské, celkové úpravě denárů,
představách, písmu, nápisech na nich, o velikosti, váze, zrnu a stříži
jejich. O organisaci mincovníctví českého v 13. st. shrnuto tu mnoho
materiálu, většinou v poznámkách, kde otištěny in extenso formule smluv
o »lokacích« mince v rozličných městech českých (Praha, Cheb, Kadaň,
Budějovice, Písek, Most, Klatovy) a moravských (Brno, Jihlava, Znojmo),
jichž však v textu užito málo; výčet starších sídel mince souvisí částečně
se způsobem řešení rébusových nápisů na denárech. Vedle Prahy a Vyše
hradu, dále Mělníka, (Malina a Vratislavi ?), jichž jména hlásí se z opisů
denárů se vší určitostí, věří Fiala i v »jakousi« mincovnu v Lemuzech
(opis LVMVCIN na jednom denáru Boleslava II.), v Plzni (Jaromír) a
v nejstarší době i v Úsově na Moravě. U Smolíka výkladu o mincovnách
pohřešujeme, z rozptýlených zmínek jeho lze sebrati jen tolik, že opis
»Vratsao« si neumí vyložiti a odmítá domněnku, že je to starý hrad
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Vratislav v Litomyšlsku, a že také odmítá výklad o mincovně v Malině.
Jde tu o denáry s opisem Soběslav, jež náležejí patrně do doby Bole
slavů a k českým denárům a jež přičítány bývají Soběslavu (= Sobéboru) Slavnikovciy bratru sv. Vojtěcha. Otázka je pro historika zajímavá
neobyčejně — jak na ni odpovídají oba naši numismatikové? Fiala má
(str. 250 sl.) Soběslava za neznámého knížete, snad Přemyslovce, snad
bratra Boleslava II., jemuž po vyhubení Slavníkovců dostalo se i > dříve
Slavníkovského krajišté Malínského«. Podle historických zpráv našich je
prý vláda tak samostatného panovníka-Slavníkovce v Čechách v té
době přímo nepřípustná — mince sama by ovšem dost podkladu pro
náhled potíraný poskytovala (srv. i co praví dále na str. 142). Smolík
praví, že podle Kosmy slul Slavníkovec, o nějž jde, Soběbor, a to že roz
hoduje proti cizinci Dětmarovi, jenž zve jej Zebislavem, což prý by česky
bylo ostatně Zbislav a ne Soběslav. »Tím zároveň se nadobro vyvrací
domněnka, že by člen rodu Slavníkova měl u nás právo raziti minci»
kteréž nepříslušelo nikomu jinému nežli vévodovi«.
Tak nám chtějí naši numismatikové slavníkovské denáry oddisputovati! V tomto případě není však historiku nesnadno ukázati, že se
numismaté mýlí. Nemáme proč upírati Slavníkovcům 10. st. právo na
minci, jež jim náležela »jure proprii territorii« (srv. Smolík, str. 6.)
i v tom případě, že by byli v jakési závislosti na vévodách Pražských.
Mincovní právo údělných knížat na Moravě popírali naši starší histori
kové také houževnatě — dnes nemůže býti o něm pochybnosti. Srov
nejme s tím, jak jednotlivá territoria marky někdy české (Nordgau),
malá markrabství Koubské, Nabburgské a Neuburské, mají svou minci
od 2. pol. 10. st vedle vévodské mince hlavní v Řezně! Proti Smolí
kovi třeba uvésti jednak, že cizinec Dětmar je nám pro 10 st. lepším
pramenem než domáci Kosmas, jednak že by jméno Soběslav bylo na minci
ve formě zlatinisované, tedy asi tak, jak to tam shledáváme. Smolík
dí, že právo mincovní příslušelo jen vévodovi, ale sám přece neodmítá
denárů »královny« Emmy, ražených na Mělníce. Krátce: není nejmenší
příčiny zavrhovat! možnost zvláštní mince v Čechách nebo na Moravé
mimo minci knížat Pražských; víra v ni může naopak rozptýlit! mnohou,
záhadu, pomáhat luštit na př. sporné Vratsao-Vratislav. Za to však
má historik vši příčinu, chovati se velmi skepticky k . předpokladům
o mincovně Lemuzské a domnělé Usovské — jsem přesvědčen, že to·
jsou bezcenné kombinace.
Práce Smolíkova jen velmi krátce pojednává o význačných rázech
na českých denárech, o opisech a obrazech jejich, o denárech původních,,
následních a napodobených. Denáry doby Boleslavské dělí (jako již prve
Fiala) ve tři skupiny: 1. rázu českého (ovšem jen proto »českého«, že
jim nelze nalézti vzoru v cizině; jsou to prvé denáry Boleslava I., tedy prvé
denáry české vůbec), 2. rázu bavorsko-švábského, 3. rázu anglosaského.
Také Fiala má nejstarší denáry za peníz »typu rozhodně domácího«»
poznamenávaje však, že podobného typu jsou některé převzácné de-
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náry northumberlandského krále Erika (jež Lelevel počítá do t. zv.
dánské skupiny anglických denáru) — a historik nemůže se ubrániti
pochybnosti, jak by právě prvé denáry Pražského knížete mohly býti
typu na cizím vzoru nezávislého. Fiala, jenž pojednává o českých de
nárech vůbec, shledává fabriku domácí v české minci teprv od doby
Oldřicha a Břetislava I. a denáry až do posledních let panování Břeti
slavova zve denáry staršími nebo většími^ denáry ostatní odtud až do
13. st. do zavedení brakteátů denáry mladšími nebo menšími,
zároveň s důrazem dokonalost rytin a vkusnou úpravu českých denárů
z 2. pol. 11. a 1. pol. 12. st., jimž nic v té příčině se vyrovnati ne
mohlo. Čteme-li však dále (str. 86), jak vykládá některé obrazy na
denárech jako illustrace historických událostí (na př. i vykoupení něko
lika hradů od vdovy po Jindřichu Grojském, válečná hotovost táhnoucí
na pomoc Lotharovi a pod.), budeme sotva ochotni věřiti. Zajímavé je,
že pouze denáry knížete Jaromíra jeví vliv byzantský. Písmu a značkám
na denárech věnuje Fiala malou studii, jež jeví vědeckou snahu a s do
statek opatrné zdrželivosti na této vratké, k ukvapeným kombinacím
svádějící půdě — jen tam možno jej historiku viniti z patrného omylu,
kde opis PRAGE MEZTAE vykládá tak, že rytec chtěl (je to denár
Boleslava III.) použiti jazyka českého (Prazě městě). I Fiala i Smolík
mají totiž za to, že latinské slovo civitas na mincích té doby (Praga
■civitas, Melnik civitas atd.) znamená česky *.město
Již H. Jireček po
věděl dobře ve svém Slovanském právu, že do 13. st. u nás žádných
měst nebylo; civitas je tu hrad, hradiště, sídlo knížecí. Proto nemohl
rytec 10. st zhotovit! nápisu o městě Praze; opis není patrně nic jiného
než korrumpovaný opis Praga Mizleta, o němž bude řeč níže.
Ve výkladu o základní váze české mince, o hřivně, z jaké raženo
u nás, Smolík s Fialou nesouhlasí. Fiala seznamuje obšírně čtenáře s mě
něním hřivny a rozličným počítáním hřiven v cizině; co však čtenáře
překvapuje, je, že vykládá nám něco zcela jiného o mincovní jednici od
doby Oty I. nebo II. v říši obvyklé, t zv. marce rýno-kolínské, než
Smolík. Podle Fialy razilo se z této hřivny 256 denárů (tedy denár by
vážil 0
*913
gr.), podle Smolíka však jen 160 denárů (denár 1*53
gr.),
-a nad to prý vyskytuje se poprvé jméno této hřivny až r. 1015. Podle
Smolíka vážila tato hřivna »původně» 244'8 gr., podle Fialy 233 912 gr.
Smolík praví, že tato hřivna Kolínská je totožná se starou hřivnou
karolínskou. A ovšem nikde nelze u Smolíka postřehnout! pokusu vy
pořádat se o nová svá tvrzení se svým předchůdcem. Referentu nezbude
než rozdíl konstatovat!.1) Fiala má za to, že v době nejstarší raženo u nás
podle obvyklé hřivny francké, pak podle rýno-kolínské (vyjímá z toho dvě
*) Pravdu, pokud toho slova užiti lze, má Fiala. Kolínskou markou roz
umí se váha 233,855 g. V té hodnotě také stala se r. 1837 společnou min
covní markou německých států a mělo se obecně za to, že tuto váhu měla
již v samých počátcích svých, v 11. a 12. st. Srv. však ve Zprávách obsah
článku B. Hilligerova.
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skupiny denáru Boleslavských, bavorskou a anglosaskou); od poč. st. 11.
došlo snad k ustálení zvláštní hřivny české, jejíž váhu cení Fiala podle
staršího výpočtu Smolíkova (z doby Ferdinanda I.) na 253*222 gr ,
ale při tom netají se pochybností, možno-li po 500 let před dobou
Ferdinanda I. a při mincovním chaosu středověkém předpokládat! ne
změněné trvání české hřivny. Smolík naproti tomu chce dokázati, že
ve vévodské mincovně v Praze nebyla mincovní jednicí marka Kolínská,
nýbrž domácí staročeská hřivna. Ukazuje jednak na to, že jméno hřivna
je staroslovanské (transkribuje je také kyrillicí), jednak vypočítává, že
se průměrná váha českých denárů, jichž podle Kosmy šlo 200 na hřivnu
českou, shoduje ku podivu s hřivnou českou, vypočítanou (pro dobu
Ferdinanda I.!) na 253 gr. >Tím jest znova dokázána úplná neodvislost
a samostatnost zemské mince v Čechách v dobách nejstarších,< praví.
Fiala zase vypočítává, že se průměrná váha českých denárů shoduje
dobře i s hřivnou Kolínskou. Historiku nebude tu nesnadno se rozhodnouti.
Ostatek kapitoly Fialový o měně, specielně o poměrné ceně denárů
jako plativa, o obchodování s mincí českou a poměru jejím k současným
denárům cizím je pro historika nejdůležitější — zde máme o spletených
středověkých poměrech peněžních u nás, o kupní síle denárů a pod. po
učení, pokud vím, dosud nejobšírnější. Proč však česká mince až do pol.
11. st tak hojně vyskytuje se za hranicemi na severu, v Polabí a Po
baltí, a proč ne nikde na jihu, není po mém soudu s dostatek vyloženo.
Fiala počítá přibližnou kupní sílu jednoho denáru doby Boleslavovy prů
měrně asi na 3 kor. (hřivna o 200 den. by byla tedy 600 koř.),
1 pražský groš Václava II. na 11*70 kor. Zajímavý je také výklad
Fialův v kapitole následující o t. zv. mincích obchodních, ražených snad
mincéřskými společnostmi pro obchod s Pobaltím. Sem náležejí denáry
s typem Oty (III.) a Adléty, t. zv. peníze vendické, a sem klade Fiala
i Boleslavské denáry rázu anglosaského, maje i to za možné, že tyto
denáry raženy mimo hranice Cech.
Na to následují u Fialy i u Smolíka stati věnované popisu a roz
boru nálezů; u Fialy na str. 146 — 220, u Smolíka 21—35. Smolík
omezuje se ovšem jen na dobu do r. 1003 a je ve velké výhodě proti
Fialoví, vládna bohatým materiálem nálezovým r. 1896 (Chrášťany; nález
Čistěveský z r. 1896, jejž Fiala popsal v Památkách Arch. 17, dodává
v dodatku k své knize). Smolík prve než přistupuje k popisu denárů,
předesílá krátkou úvahu o genealogii rodiny Boleslava IL, vyznívající
v závěr, že Boleslav II. byl ženat dvakrát, a prvá choť jeho že je >Biagota«, známá z mincí; teprv druhá Emma (asi od r. 974). Soustavný
popis denárů zaujímá u Smolíka největší část knihy (str. 40—121) a za
ložen je na materiálu 552 kusů (z nich 192 zobrazeno na přiložených
tabulkách); popis je tu a tam přerušován textem výkladovým, zejména
tam, kde počínají se denáry nového knížete. Podobně založen je roz
sáhlý (str. 221—470) popis u Fialy, kde popsáno celkem 2p5o kusů.
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až do konce 13, st.* do brakteátů Václava II., z toho pro dobu líčenou
Smolíkem přes 380 kusů. O této partii, zejména o tom, pokud je tu
správno přičtení té neb oné mince tomu neb onomu panovníku, pří
sluší soud odborníkovi — referent, jenž není numismatikem, může tu
poukázati jen na rozdíly význačnější, zaviněné pravidlem rozličným na
zíráním historickým.
Tak u Fialy setkáváme se s denáry Boleslava II. jako údělného
knížete na Moravě, s denáry Václava, prvorozeného syna Boleslava II.
a také prý údělného knížete na Moravě, také Boleslavu III. přičten
jeden denár jako údělnému knížeti moravskému. To by byla pro histo
rika fakta ovšem důležitá. Stačí však připomenout!, že z nápisů na těchto
denárech pranic pro domnělý původ jejich nesvědčí — úděl moravský
v době Boleslavů je jen kombinací Fialovou, které historik nepřijme.
Smolík ve své práci o denárech údělných knížat na Moravě také nezná
moravských denárů z doby Boleslavů; u něho počíná se moravská mince
teprv Břetislavem. V této práci Smolíkově, věnované ostatek thematu
numismaticky snad nejobtížnějšímu (zde numismatika neobyčejnou měrou
doplňuje skrovné naše vědomosti o některých údělných knížatech mo
ravských— Smolík popisuje minci 11 knížat Olomúckých, 6 Brněnských
a 1 Znojemského — ale zde také nejvíc tápe v temnotách), historik
pohřešuje nerad známost novějších prací o starších dějinách moravských,,
také výklad o mincovně v Podivíně (»jedině možná mincovna na Moravě <)r
založený jednak na Bočkovu Monseanu, jednak na listu Konráda III.
pochybné pravosti (Bretholz však má jej za pravý), musí vzhledem
k faktu, že biskupové Olomúčtí zvláštní mince neměli (a jen ta by byla
mohla býti ražena v Podivíně), buditi pochybnosti. Omylem je také, jak
v úvodu snaží se Smolík rozeznávat! Hradec český nad Labem a Hradec
u Opavy, pouze na základě rozdílu >castrum< a >civitas<, kde slova
»civitas« zase nevykládá dobře. Byla-li ražena mince na Moravě, byla
ražena jako jinde při sídle knížat, tedy v Olomouci, Brně a Znojmě.
Fiala pak chce pro své denáry moravské z doby Boleslavů konstatovat!
mincovnu v Usobrnu neb Usově. Jde tu o denáry s nápisem VEZLAES
DUX VZOIC. Václava tohoto má Fiala za nejstaršího syna Boleslava II.,
o němž víme, že zemřel mlád. Stačí snad připomenout!, že denáry tyto
jsou nejpříbuznější denárům (Slavníkovce?) Soběslava; kde máme hledati
Soběslavův >Malín< a Václavův >Uzoic<, jest ovšem nesnadná otázka.
Smolík se o těchto denárech Václavových ani nezmiňuje; za to přičítá
na rozdíl od Fialy určitou skupinu denárů do doby společné vlády Bole
slava II. a IIL, již klade k 1. 994 — 999.
Zajímavým zjevem mezi našimi denáry jsou denáry rázu anglo
saského, napodobené (jak Fiala i Smolík souhlasně nás poučují) podle
mincí krále Ethelreda II. (978—995), velmi oblíbených na evropském
severu. Smolík má ža to, že se počínají u nás v 1. 988—990, a od té
doby počítá také počátek zvláštní mince Vyšehradské, jež vedle Pražské
trvala prý až do r. 994, kdy Boleslav II. přijal syna svého Boleslava
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za spoluvládce. Fiala přičítá tyto denáry k t. zv. mincím obchodním,
raženým pro obchod s Pobaltím — v tamějších nálezech také tyto de
náry vyskytují se dosti často. Zvláštní této minci je, že na rubu v opisu
mají vedle jména mincovny záhadná jména Omeris nebo Omer (Orneris
Praga civ., Omer in Praga), Nacubin nebo Nacub^ Mizleta a u Vyše
hradských Zanta (Zanta Visegrad) a Noc (toto jen u Smolíka). Naši
numismatikové od dob Hankových shodují se v tom, že to jsou jména
mincmistrů \ na anglických vzorech těchto denárů, jež Fiala pro srovnání
v poznámce uvádí, vskutku na rubu takové opisy jsou, ale s výslovnou
skratkou slova »monetarius«, čehož není u denárů našich. Pochybnosti
budí také ta okolnost, že jméno »Omeriz« čteme i na jednom denáru
Soběslavském (č. 536 u Smolíka na pr.), že »Nacub« vleče se až do
doby Jaromírovy, že Nacub a Mizleta vyskytují se střídavě nebo vedle
sebe na denárech téhož vévody, takže Smolík je nucen předpokládat!
dvě mincovny na hradě Pražském a jednu na Vyšehradě. I Smolík
i Fiala hledají ve jmenech těch ovšem Slovany »Myslatu«, Oměra, Oméřiše atd. Nebylo by snazší vyložiti záhadné opisy jmény nájemců mince
cizího, snad židovského původu? Z rozptýlených zmínek u Fialy hlásí
se čtenáři takový výklad sám (srv. zejm na str. 64), jsou tam i zmínky
o mincovních společnostech, najímajících minci od knížat a o účasti židů
v mincovnictví (na polských denárech Měška III. — f 1202 — jsou
dokonce hebrejské nápisy).
A jiná domněnka dere se na mysl, čteme li o zvláštní minci Vyše
hradské vedle Pražské. Bylo by přece přepodivné, aby týž kníže razil
minci svou ve dvou mincovnách, vzdálených půl hodiny cesty od sebe!
Kdo se starými mincovními poměry seznámil se jen poněkud, nabyl
přesvědčení, že, co mincovna, to zvláštní territorium, kolik mincoven,
tolik politických území, jednotek. Mincovna Vyšehradská vedle Pražské
podle toho by ukazovala k tomu, že na Vyšehradě sídlil kníže jiný než
na Hradčanech, kníže, jenž vládl v jiné části země než kníže Pražský —
zkrátka, že Boleslav II. se se svým synem Boleslavem na nějakou dobu
rozdělil o vládu v zemi. Snad tak bychom mohli vyložiti zmínku o »spo
lečné« vládě otce a syna od r. 994 (srv. zprávy Dětmarovy); zjev sám
je ve starších dějinách východní Evropy dosti znám. Podobně bychom
mohli vyložiti Jaromírovy denáry Vyšehradské — od té doby se Vyše
hrad na minci nejmenuje.
Fiala doplňuje velkou práci svou ještě staťmi o vzácnosti denárů
českých (výčet typů podle jich vzácnosti nebo hojnosti), o mincovnictví
v ostatních státech evropských a v orientu od 10. do konce 13. st.
(»Současníci denárů našich« — dovídáme se odtud, že mince česká je
časově prvá na celém slovanském východě až k hranicím vlivu byzant
ského, prvá také na území dnešní říše rakouské), o moderních padělcích
(zejména dotčených již Killiánových, jehož falešnými štočky bylo napá
leno i Museum r. 1861) a uzavírá ji rejstříkem. Smolík má rejstřík jen
v své práci o denárech moravských.
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Jak patrno ze všeho, vzrostly vědomosti naše o staré minci české
v poslední době zásluhou Fialovou a Smolíkovou měrou velikou, a ze
získaných resultátů mnoho může čerpati historik. Zbývá ovšem i při
bývá záhad dost, ale stříbrné archivy našich numismatiků — poklady
zakopané v zlých časech do nitra země — nejsou jisté dosud vyčer
pány, a náhoda otevře jich badateli snad ještě s dostatek.
Jos. Pekař.

II. Mh.wkob'L, 0<iepKH no HCTopin pyccKoft KyjbTypM I. 1L
Petrohrad, 1898. Třetí vydání, opravené a doplněné.
Jest to sice již trochu pozdní, ale přece snad ne zbytečná
zmínka o důležité knize ruské, která nedávno též vyšla v německém
překladé x) a nyní znova vychází již ve 4. vydání.2) »Črty z ruských
dějin kulturních« v prvotní své formě vycházely v sociální revue »Mipi»
Boadfi« (r. 1895 a 1896). Účelem jejich jest podati celkový obraz
hlavních proudů ruského vývoje historického. Poněvadž Rusko má vývoj
zvláštní, který dlouho s vývojem ostatní Evropy nesouvisel a dosud
mnoho svérázného si zachoval, proto Miljukov soustředil pozornost svou
na to, co jest v tomto zvláštním vývoji podstatného a co společnost
ruskou nejlépe karakterisuje. Miljukov souhlasí tedy do jisté míry s ná
zorem starých slavjanofilů, že Rusko a Evropa jsou dva různé kulturní
světy — on také je na příslušných místech své knihy klade vedle
sebe a srovnává; jest to však jen shoda zevnější, neboť nejde mu
o konstatování rozdílů těchto světů a určení, který z nich je dokona
lejší, jako spíše o vylíčení svérázného rozvoje Ruska a příčin toho, čili
(jak praví Miljukov sám) »moderní historik nemůže se obejiti bez jisté
srovnávací anatomie; nestačí srovnávali hotové resultáty, nýbrž srovnati
podmínky jejich vzniku.« Miljukov nazván byl neprávem marxistou,3) za
jakého by mohl platiti podle I. dílu svých »Črt«. Na otázku, je-li možno
celý process historického rozvoje svésti k jednomu prvku, na př. k materielní potřebě, Miljukov odpovídá záporně. Odpovědí tou jest vlastně
II. díl spisu jeho, jednající o církvi a škole — o víře, plodech duševních,,
o vzdělanosti, kdežto díl I. obírá se obyvatelstvem, jeho stavem hospo
dářským a státním zřízením Ruska. Uznává sice potřebu jednotné methody pojetí jevů historických čili formální thesi hospodářského nazírání
na historii, neuznává však these materielní, t. že by bylo lze celý process
historický vysvětlili momentem pouze hospodářským. Místo závislosti
jevů duševních od podmínek materielních připouští do značné míry
Skizzen russischer Kulturgeschichte. Von Paul Milukow. Deutsche
vom Verfasser durchgesehene Ausgabe von E. Davidson. Mit einer Vorrede
des Verfassers zur deutschen Ausgabe. I. Leipzig 1898. — *) Dosud I. díl. —
·) Minzes^ Eine marxistische Kulturgeschichte Russlands (Zeit 1897). Jest
to recense spisu Miljukovova, která však ukazuje právě na příkladě spisu
Miljukova, že marxistický monism jest nemožný. Chválí spisovatele za to, že
jest marxistou nekonsekventním.

Literatura.

375-

jejich »koexistenci«. Zkrátka Miljukov není stoupencem krajního nějakého
směru moderního, ač z každého řádku jeho patrna jest důkladná jeho
znalost příslušné literatury a jeho novověký názor světový. Jsa zkušeným
a svědomitým badatelem historickým, který již dříve specielními pracemi
se osvědčil,1) nemůže se nadchnout! jednostrannou theorií. Jest to ne
obyčejně vzdělaný, sečtělý, mnohostranným rozhledem se vyznačující
filosofa s důkladným základem specielního vzděláni historického. »Črty
z ruských dějin kulturních« co do věcného obsahu svého jsou jednou
z nejlepších příruček ruského dějepisu a jsou dnes nezbytnou pomůckou
každému, kdo se jím chce obírati. Zároveň jest to jakási filosofie dějin
ruských. Miljukov jest veliký literární talent, kniha psána jest slohem
tak prostým a zároveň tak poutavým, že ji čisti může každý, a kdo
ji čte, nerad od ní se odtrhuje. Miljukov píše krátce, přesně, vědecky
a přece úplně jasně. Ke konci každého odstavce přidána jest příslušná
literatura pomocná, ale spis sám není pouze kompilací z ní sestavenou.
Na př. první 2 hlavy dílu I. jsou téměř úplné samostatným plodem,
a jiné části opírají se o práce spisovatelovy dříve již uveřejněné. Ke konci
každého dílu přidáno jest velmi pěkné a obsažné résumé. Díl I. obsa
huje tyto články: I. Obyvatelstvo — jeho počet v době, kdy po prvé
jej lze zjistiti nebo s jistou pravděpodobností určití (1724 resp. 1550),
další jeho vzrůst, poměry ethnografické, kolonisace. II. Stav hospo
dářsky — hospodářství přírodní a nenáhlý přechod k polnímu, města
a průmysl ruský, spojovací prostředky, obchod, peníze. III. Zřízeni státní —
příčiny vzniku silného státu Moskevského, válečný ráz jeho a zjevy z toho
plynoucí, finanční soustava, vznik a rozvoj úřadů a vůbec státní správy.
IV. Stavovstvi — vznik a význam šlechty ruské, stav městský, stav selský.
Jest tu mnoho zajímavých a pro nás i nových podrobností, pra
které nutno odkázati ke knize samé. Zajímavo však přihlédnout! k zá
kladním názorům spisovatelovým: Rozhodujícím činitelem při utváření
společnosti ruské byly poměry hospodářské. Obyvatelstvo bylo vždycky
proti ostatní Evropě příliš řídké — hustota obyvatelstva stojí právě
na stupni, kterého záp. Evropa již před několika stoletími byla
dosáhla. Rozvoj hospodářský děl se velmi pomalu a utkvěl konečně na
velmi nízkém stupni. V celé historii ruské setkáváme se s nejprimitiv
nějším hospodářstvím přírodním, jež vykořišťuje především bohatství
říše živočišné. K orbě dospívá obyvatelstvo velmi pozdě, obmezuje se
na »loupežení« půdy. Průmysl byl téměř výhradně domácí. Průmysl
kapitalistický byl zaveden uměle a dlouho nemohl existovat! bez velmi
pečlivé ochrany státní. Hospodářskému opoždění odpovídá též velmi
špatný stav prostředků kommunikačních, chatrné poměry tržní a obchodní.
Obchod vnější byl vždy passivní. Sem spadá též stálý kredit a nutná
iniciativa státu v tomto ohledu. »Znajíce primitivnost ruského života
’) Na př, znamenitá a důkladná monografie »rocyjapcTBeHHoe xosaActbo
bt> nepsoň neTBepTii XVIIL ctoji. h pe^opMa Heľpa Bejmcaro. GII6 1892.
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hospodářského, nebudeme očekávat! nějaké složitosti a dokonalosti spo
lečenské organisace ruské < — praví Miljukov.1) Nebylo hmotného zá
kladu, aby se vytvořily pevné vrstvy společenské. »Společenský materiál
zůstával tudíž rozptýlen, beztváren, chaoticky promíchán.« Tu stát, který
potřeboval neustálé obrany vnější, uznal za potřebné pro lepší obranu
vytvořiti organisaci společenskou. Byla to především potřeba peněz, daní,
která onen společenský materiál počala seskupovat!. Vznikly krajské
spolky selských obcí (a i měst) za účelem krytí výloh a okresní svazky
služební »šlechty«. Svazky tyto udržují se pod nátlakem vlády, utužují
se ve stol. 17. tak, že se objevují v té době v Rusku stavové podobní
západoevropským, ale později zase mizejí, když stát vidí v tom svůj
prospěch, aby svazky ty uvolnil. Tedy v nové době společnost ruská
vrátila se v celku k původnímu svému »bezstavovství«. Za těchto okol
ností nebyli stavové v Rusku tím, čím byli proti moci státní a vládní
v záp. Evropě, neměli téměř žádné samostatnosti, nebyli nebezpečni moci
panovnické. Úřady měly z počátku jen ráz vojenský a finanční — odpoví
daly neustálé potřebě státu. Nebylo žádné administrativy v našem smyslu.
Srovnáme-li vývoj Ruska s vývojem záp. Evropy, jest nejvíce nápadný
elementární ráz tohoto vývoje a pak naprostá svéráznost jeho. Avšak
při náležité analysi jevů historických i jejich rozvoje, jak to učinil právě
Miljukov, objeví se veliká podobnost jak celého průběhu, tak i mnohých
jednotlivostí s vývojem západní Evropy (na př. při vývoji šlechty a jejího
majetku — mnoho analogického s poměry feudálními, přese všecky pod
statné rozdíly). Odtud tedy stavětí proti sobě Rusko a Evropu, jak to
činili slavjanofilové (Danilevskij a j.), jest blud, zaviněný nedostatkem
analyse.
Díl II. skládá se z těchto jednotlivých obrazů: V. Cirkev a víra—
ráz ruského asketismu, nábožnost klášterní a poměr její k obyvatelstvu
světskému, odcizení světa a kléru a pozdější jejich sblížení klesnutím
úrovně vzdělání pastýřů a stoupnutím vzdělání věřících, znárodnění a
osamostatnění církve ruské, spolek církve se státem a jeho následky,
vznik rozkolu v církvi ruské, osud rozkolu toho, rozvoj ruského sektářství, osudy panující církve pravoslavné. VI. Cirkev a plody duševni —
slabý vliv církve na prvotní plody literární (na př. epickou poesii), kře
sťanská legenda, následky pozdního vlivu křesťanské poesie, rozdíl v při
jetí orientálního a řecko-římského materiálu povídkového mezi Ruskem
a záp. Evropou, vývoj nového jazyka literárního, starší i novější směry
literární, ruská literatura a život, církev a umění především výtvarné,
stavitelství, ikonografie, církevní zpěv a ruská píseň národní, ruský ná
rodní sloh hudební (Glinka), periody rozvoje ruského umění a literatury.
VII. Škola a vzdělanost — škola před Petrem Velikým, stav vědomostí
na Rusi v té době, dějiny školy XVIII. století, dějiny školy XIX. stol.,
z nichž dlužno vytknouti především vylíčení vývoje ruských universit
l) I. str. 115.

377

Literatura.

až do poslední organisace, provedené r. 1884, a vývoje škol obecných
nebo počátečných.
Základní myšlenkou 2. dílu »Črt« jest otázka rozporu mezi ruskou
»intelligenci« a »národem«, otázka, která od mnoha let stojí v popřed!
veřejné diskusse. Miljukov však neodvažuje se řešiti otázku tuto. On
chtěl pouze, aby spis jeho rozpor onen osvětlil. V résumé pak k 2. dílu
vytýká, jak dalece se mu to podařilo, a co jest příčinou onoho rozporu.
Kdežto předchůdci Miljukovovi, a to jak slavjanofilové, tak i západnici,
poukazovali na Petra Velikého jakožto na příčinu, Miljukov konstatuje,
že za doby tohoto panovníka rozpor mezi intelligenci a lidem byl ho
tovou událostí. Rozpor tento uskutečnil se dávno před ním — a sice
počátek učiněn byl v oboru víry (v 16. a 17. století — »rozkol<).
Dôležito v této příčině srovnati Rusko se západní Evropou, kde re
formace jest předchůdcem ruského rozkolu. Rozhodující otázkou však jest
jak rozpor ve víře se v Rusku dostavil. Víra křesťanská, řecká,
dlouho byla obyvatelstvu ruskému cizí. Teprve asi koncem 15. stol,
začíná k ní obyvatelstvo Inouti upřímněji, především část jeho intelligentní, církev ruská stává se tím církví národní; tím však nastává od
cizení její od původní církve řecké, resp. od jejího vedení v Cařihradé,
ustaluje se zvláštní čistě ruská praxe církevní s celou řadou malicherných,
ale tím více posvátných, zakořeněných rozdílů. Později však se ukázalo,
že tato »ruská víra< jest v odporu s »©ekumenickou tradicí« předsta
vitelů církve řecké, kteří dovedli působiti na ruskou hierarchii ve směru
»řecké« reakce. »Avšak práci (ruské) mysli nebylo možno zastaviti.
Byvši odmítnuta církví officiální, pokračovala mimo ohradu církevní, jsouc
zbavena světla, děla se po tmě, jsouc pronásledována prováděla se tajně«.
Vlivem kruhů nejvyšších vyšší vrstvy společnosti přilnuly k církvi offi
ciální, ale vrstvy nekultúrni nedaly sobě tak snadno vžiti to, k čemu
během dlouhých věků dospěly. To je vznik rozkolu ruského, který ve
stol. 17. přispěl k oživení ruského citu náboženského měrou netušenou.
Změny a rozdíly ve víře pak vyvolaly celou řadu rozdílův jiných ná
zorech, na př. též v umění.
*
Zajímavo jest konečně srovnání školy západní se školou ruskou.
Na západě vychování držela v rukou církev, jež se domohla jisté samo
statnosti ve státě. Tím také škola stala se v značné míře na státě ne
závislou. Z úcty k samostatnosti církve došlo i k úctě samostatnosti vědy
se strany státu, a to již v době, kdy církev ztratila své panství nad
školou. V Rusku bylo jinak. »Stát, přistupuje k organisaci školy,
nesetkal se s konkurrentem v církvi.« Škola tam vychovávala pro státní
službu Školy s počátku plněny násilím. Tak společenské vychování hned
od počátku bylo v úplné moci státu. Poněvadž resultáty vychování škol
ního (v 19. stol.) ne vždy odpovídají účelům státu, odtud podstatné
rozdíly.
Jar, Bidlo.
č. č. h. vi
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Szos królewski w Polsce w XIV. 2 XV. wieku. Od Dra. Stánistawa Kutrzeby. (Przegl^d Polski 1900, styczeň i luty.)
Autor pojednává o daních dobrovolné povahy, jež odváděny byly
králi 1. jednak na státní potřeby, jmenovitě v případě vojny, 2. jednak
za příčinou důležitých událostí v životě králově. Daně prvého druhu na
zývány byly později šosem, a vývoj jejich byl pestřejší než vývoj daní
druhého druhu, jež od počátku XV. věku skoro se nezměnily.
Okolnosti, pro které byly vybírány daně druhého druhu, byly podle
mazovských listin tyto: 1. uzavírání manželských sňatků buď se strany
knížete nebo jeho potomků (mužských i ženských), 2. upadnutí do zajetí
knížete nebo některého z jeho synů, 3. vyplacení ze zástavy části země
anebo koupení nových zemí. (Tuto třetí okolnost uvádí autor, ovšem
jen nedopatřením, jakožto »důležitou událost v životě králově«.)
Co se týče jednotlivých částí Polsky (mimo Mazovsko), máme z r. 1381
privilej, kterým si král Ludvík vyhražuje od města S^če daň pro případ,
že uzavře manželský sňatek, nebo že bude korunován jeho syn nebo
dcera, po případě jejich potomci. V městských knihách Krakovských
i Lvovských máme několik dokladů na daně podobného druhu (když
se na př. narodí králi syn nebo dcera).
Daně ty mají povahu soukromoprávní a vybírány byly původně
asi jen z měst královských, nikoli soukromých. Král neobrací se při
vybírání těchto daní k jednotlivcům, nýbrž k městským obcím. Celá
obec platí daně. Z povahy věci vyplývá, že daně ty odváděny byly jen
čas od času.
Důležitější místo v soustavě příjmů státu polského zaujímaly daně
nazvané šos (exactio civilis, contributio civilis), a sice královský na rozdíl
od městského. Po celou doba trvání polského státu tvořil královský šos
hlavní daň přímou, jakou platila všechna města, královská i soukromá
(duchovní i světská). Na počátku svého rozvoje (na sklonku století XIV.)
má šos rovněž povahu daně dobrovolné, placené celým městem, nikoli
jednotlivci. Později odvádějí šos jednotliví obyvatelé města. Rozvoj šosu
v Polsku opačný jest tudíž než v Německu, kdež napřed vybírána daň
přímo od poplatníků a teprve později od měst (obcí). K této změně
pojí se změna další: daň stává se z dávky dobrovolné dávkou závaznou.
Původně rozhodovala o výši . šosu zvláštní úmluva panovníkova
s každým městem zvláště. Později však, a sice od r. 1456, rozhoduje
o výši šosu královského buď sněm nebo sněmíky: velkopolský nebo
malopolský. Při tom jest pravidlem, že města platí tak velký šos, jako
se vyměřuje daň z lánů. Od té doby, co sněmy stanoví šos, setkáváme
se se dvěma snahami měst: 1. aby města vázána byla k dani jen ten
kráte, když zároveň šlechta bude platit daň z lánů, 2. aby šos vymě
řován byl poměrně k dani z lánů. V obou směrech domohlo se mě
šťanstvo naproti šlechtě jisté výhody za Jana Albrechta r. 1492.
Výše šosu činila obyčejně půl groše, 1 nebo 2 groše z hřivny ma
jetku. Placen byl šos nejen z nemovitostí, nýbrž i z movitostí a pohledávek.
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Z nemovitostí platil se někdy jen potud, pokud nebyla vybírána daň
2 lánů.
Co se týče placení šosu, rozeznávaly se dvě soustavy. Stejných
zásad držely se Krakov a Poznaň, jinak bylo ve Lvově. Šos v Krakově
a Poznani zahrnoval tři daně: 1. pozemkovou a domovní, 2. živnostenskou,
3. daň ze jmění movitého. Ve Lvově tvořila šos: 1. daň pozemková
a domovní, 2. daň ze jmění movitého, 3. t. zv. arbitrium, daň z hlavy,
kterou odváděli, kdo neplatili daně z movitostí, nebo kdo měli jmění
jen nepatrné.
Tak jako šos městský, známý v Polsku již v polovici XIV. století,
byl i šos královský vybírán s počátku jen čas od času. Tento ráz naho
dilého vybírání podržuje šos královský po celou dobu svého trvání.
Naproti tomu šos městský na př. v Krakově nabývá povahy stálé roční
dávky již okolo r. 1430. Každý rok odvádějí měšťané tuto městskou
daň jakožto simplu (to jest půl groše ze hřivny) ve prospěch mést,
někdy ještě duplu nebo docela kvadruplu pro stát.
Všechna města neplatila však daně ustanovené sněmem. Někdy
byla jistá města osvobozena od šosu i jiných břemen. Příčinou byla
buď nějaká kalamita, která potkala město, nebo obecná potřeba.
Ze zpráv, které máme z XV. stol, o šosu v Krakově, vidíme:
1. že město platí ve prospěch krále daň každoročně,
2 že daň vybírána z domův,
3. ve výši jednoho skojce stříbra, to jest dvou grošů z domu,
4. že daň ta zvána >skotowe< (census scottorum).
Skotowe jest břemeno, které je založeno výhradně na titulu soukromo
právním. Král má právo vybírati je nikoli z moci své vlády, nýbrž vý
lučně jako vlastník pozemků, které odevzdal osadníkům, zavazuje je jen
ku placení >skotového<. Jinde nebyl* název »skotové < v užívání, a říkalo
se pouze šos.
Dr, Karel Kadlec.

Studya nad history^ prawa polskiego. Wyd. pod redakcy^ Oswalda
Balzera. Tom. I.
ze szyt 1. Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV. i XV.
wieku, napisal Wt. Semkowicz;
ze szyt 2. Chlopi dziedzice we wsiach na prawie polskiem do
konca XIII. wieku, napisal Adam Szelqgowski;
zeszyt 3. Pospolité ruszenie w Wielkopolsce w drugiej polowie
XV. wieku, napisal Jan Friedberg. Lwów 1899 a 1900.
Nová tato publikace, vydávaná pod redakcí prof. Osv. Balzera, po
dává opětný důkaz, že nás Poláci na poli právní historie o značný kus
předhonili. Již dávno mají své řádné diplomatáře, k nimž přidružilo se
vydávání soudních knih, zákonů a jiných právních památek. Třeba že
uveřejňování pramenů dosud není ukončeno, jest přece jen dán už spo
lehlivý podklad, na němž možno stavětí budovu polských právních dějin.
Pracovníků jest celá řada; vychovávají je především dvě university a kromě
25*
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toho i jednotlivé vědecké instituce, jmenovité Krakovská akademie véd
a umění. Ve všem tom můžeme Polákům záviděti. Závidíme jim i pu
blikaci, o níž tuto podati chceme malou zprávu. Tak jako Němci mají
svůj časopis Savignyovy nadace, věnovaný otázkám právní historie, po
dobně založil pro Poláky prof. Balzer publikaci Studya nad history^
prawa polskiego. Tři dosud vyšlé sešity vydávají svědectví o nejlepší
snaze mladých polských právních historiků.
V sešitě prvém zabývá se Wl. Semkowicz zajímavým thematem
o nářku šlechtické cti a její obraně v Polsku ve XIV. a XV. stol. Čest
bývala u jednotlivých národů odevždy majetkem tak drahým, že její po
hanění vyžadovalo náležité nápravy a zadostučinění. Nedostatek cti míval
za následek rozličné právní újmy. V moskevském Rusku vznikl ze
zvláštního nazírání na t. zv. úřední neb služební čest právní ústav městničestva. Na cti zakládala si kdysi velice šlechta a rytířstvo. Čestné
slovo u vojáka a souboj jsou ještě dnes zbytky někdejšího nazírání na
čest, která náležela někdy jen příslušníkům určitého stavu. Dnes ustou
pila tato čest stavovská cti každého řádného člověka, ať již příslušníka
stavu vznešeného či nízkého.
Vysoké postavení ve společnosti zaujímala ve středověku šlechta,
a proto její čest odpovídala tomuto postavení. Není proto divu, že nejmenší dotknutí šlechtické cti pokládáno bylo podle Semkowicze u Poláků
za naganu szlachectwa. Tak totiž nazývali Poláci nejčastěji urážku šlech
tické cti. Méně častější názvy k označení této urážky jsou: narzec
(komus), ohanbič, zdaó, ožalowač. Z českých výrazů odpovídají tomu:
nářek a naříci (chlapstvem) a dávati neb nadávati komu (na př. kdož
by komu dával zjevně zloděje). V latinských textech užívá se výrazů
vituperatio, villipensio, depravatio^ dehonestatio, inculpatio, imputatio,
condemnatio atd. Pro obranu cti užívají latinské texty výrazů expurgatio,
deductio a inductio nobilitatis. Autor překládá prvý výraz polským
oczyszczenie szlachectwa. V Čechách se říkalo vyvěsti se z nářku
chlapstvem.
Nejobyčejnějším způsobem nagany byla podle autora pouhá výčitka,
že ta a ta osoba není šlechticem nebo rytířem nebo že nepochází z rodu
šlechtického Výčitka mohla se týkati pouze jedné linie (otcovy nebo
matčiny) nebo linií obou. Poněvadž všichni šlechtici byli si navzájem
rovni, byla nářkem cti šlechtické již pouhá poznámka, kterou jeden,
šlechtic se pokládal za lepšího než druhý. Vzhledem k tomu pak, že
se neslušelo, aby šlechta se zabývala živnostmi příslušejícími jen měšťanům
a sedlákům, pokládána za naganu i výčitka, že některý šlechtic má ho
spodskou živnost atd.
Jak co se týče předmětu, tak i podmětu netýkala se nagana pouze
samotné osoby uražené a samotné osoby urážející, nýbrž měla účinek
širší. Zároveň s uraženým šlechticem nebo rytířem uraženo bylo i jeho
nejbližší pokrevenstvo (děti a bratří), a podobně byl uražený nešlechticem nejen v očích urážejícího, nýbrž v očích celé veřejnosti. Proto·
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musel uražený napraviti svou čest v zájmu vlastním i v zájmu nejbližšího pokrevenstva, a to vůči celé veřejnosti. Jestliže se neočistil, mohl
se každý odvolati na dřívější naganu a pokládat! ho za nešlechtíce.
Co se týče práva nagany, vyvinul se rozdíl mezi Malopolskou a Velkopolskou. Podle Kazimírova statutu malopolského mohl v polovici XIV. stol,
vyčítati šlechtici nešlechtictví (s právním účinkem) pouze šlechtic, ve
Velkopolsku však člen kteréhokoli stavu. Později však (v XV. stol.) za
vedeno všeobecně ustanovení statutu malopolského. Měšťanů se ovšem
obyčej onen netýkal, i mohli šlechticům vytýkati nešlechtictví. Dopustil-li
se urážky takové sedlák, nebyl šlechtic povinen hájiti své cti.
K obraně uraženého šlechtictví příslušné byly podle Semkowicze
všechny soudy zemské, grodské, dvorské i věcové. Pouze v Červené
Rusi příslušné byly z pravidla soudy zemské.
Obšírněji píše autor o soudním řízení při naganě a obraně šlech
tictví. Tři byly hlavní způsoby obrany šlechtictví: pomocí svědků (šesti),
pomocí očišťovacího listu (littera expurgatoria) a soudním svědectvím.
Zajímavé jest, co píše autor o rozdílu mezi soudní praxí malopolskou
a vclkopolskou.
Prvotním trestem na naganu (snad až do konce XIV. stol.) bylo
vytržení jazyka; později zavedena místo toho peněžitá pokuta pro lingua
(srv. termín chrvatského práva jezični osud, jazyková pokuta). Odvolal-li
urážející svou urážku, byl od pokuty zpravidla osvobozen.
Co se týče práva českého, vydán byl na zemském soudě r. 1410
tento obecný nález, přijatý do zemsk. zřízení z r. 1500, 45: »Jestliže
by kdo nařekl druhého chlapstvem a řekl jemu chlape, a on se z toho
vyvedl před hofmistrem neb maršálkem, aneb ač by se kto podvolili
před purkrabí Pražského řádem, jakož země za právo má: tehda když
se vyvede, tu ihned před hofmistrem neb maršálkem neb před purkrabí
Pražským má jemu řéci, žes selhal, a ten jemu to má smlčeti. A což
by na to naložil, vyvodě se z těch škod, muož jeho pohnati před pány
aneb před úředníky; pakli by neměl na dědinách, tehdy hofmistr neb
maršálek neb purgrabie Pražský má jej staviti a jej držeti a vězetij až se
tomu dosti stane za jeho škody vedle nálezu a rozkázanie hofmistra neb
maršálka neb purgrabí Pražského«. Ve zřízení zemsk. z r. 1549 usta
novení toto ve čl. E 31 změněno potud, že ten, kdo hájil své šlech
tické cti, měl žalovati ze škod pouze před menšími úředníky.
Neméně zajímavá jest práce Adama Szelqgowského Chlopi dziedzice
we wsiach na prawie polskiem do konca XIII wieku. (Stran 63.) Otázka
v rozpravě řešená poutá stejnou měrou právního historika polského
jako českého. Znáť společenskou třídu nazvanou »dědici« (heredes, jindy
possessores) i právo české. Autor není prvým badatelem, který by se
dotýkal dané otázky. Ve věci promluvili před ním již professoři Šmolka,
Bobrzyňski, Piekosiňski, Malecki a Balzer. Kdežto však v pracích těchto
učenců vystupuje zmíněná otázka jen jako vedlejší, vytkl si Szel^gowski
za jediný účel své rozpravy rozřešiti otázku o sedlácích nazv. dědici.
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Zvláštnosti práce autorovy jest, že nevytkl svého stanoviska k mí
něním předchůdců a že přestává jen na podání svých vlastních výsledků,
k nimž dospěl studiem pramenů. Pro českého čtenáře, který nezná do
savadního stavu otázky, nebude nezajímavé uvésti i mínění autorových
předchůdců. Nehledíme-li k nepatrné zmínce o dědicích jakožto lidech
nesvobodných u Hube (Prawo polskie w wieku trzynastym, str. 44),
věnoval jim poprvé větší pozornost prof. Stan. Šmolka ve spise Mieszko
Starý i jego wiek (1881) a nedlouho na to ve spise Uwagi o pierwotnym ustroju spoiecznym Polski Piastowskiéj (Rozpravy Krak. akad.,
XIV., 1881) a po něm pak professoři Bobrzyňski a Piekosiňski, kteří
se s ním pustili do obšírnější v decké polemiky o organisaci staré polské
společnosti. Bobrzyňski vyslovil se o otázce této ve spise Geneza spoleczeňstva polskiego na podstawie kroniki Galia i dyplomatów XII. wieku
a Piekosiňski v práci O powstaniu spoieczeňstwa polskiego w wiekach
árednich i jego pierwotnym ustroju (Rozpravy Akad.. XIV., 1881) a nej
nověji ve spise Ludnošé wiešniacza w Polsce w dobie Piastowskiéj
(1896). Po nich promluvili v této otázce professoři Malecki a Balzer,
onen v rozpravě Wolna ludnošč wiošciaňska w pierwszej dziejów polskich
epoce, tento v práci Rewizya teoryi o pierwotnem osadnictwie w Polsce
(1898). Poslední v řadě přichází Szel^gowski.
Podle Šmolky tvořili heredes, svobodné obyvatelstvo, jádro selského
lidu ve staré Polsce. Ve spise Mieszko Starý i jego wiek nazval je
Šmolka správně dědici, později však ve spise Uwagi o pierwotnym
ustroju spol. Polski (str. 386) nesprávně vladyky. Bobrzyňski říká jim
v uvedené práci wlošcianie ksi^žecy, ač vedle toho — byť i s otázkou
v závorce — přijal název dziedzice. Terminu dziedzice užívá také Ma
lecki a pak Balzer a s Balzerem i jeho žáci. Piekosiňski sice uvádí
také tento výraz (O powstaniu spol. pols., str. 244), avšak ve smyslu
své nájezdčí hypothesy nepokládá dědicův za vlastníky půdy, nýbrž jen
za dědičné držitele. Teprve ve spisu Ludnošč wiešniacza (str. 148) při
pouští, že svobodní > dědici < mohli existovat! ve středověkém Polsku
i v dobách pozdějších, avšak ne jako četná společenská třída, nýbrž
jen jako nečetná kategorie. Výsledek bádání Szel^gowského jest asi
tento: Názvem dziedzice, běžným v pramenech polských do konce
XIII. stol., označuje se selské obyvatelstvo ve všech na právě polském.
Později výraz dziedzic mizí, a šíří se název kmieč. Obdobně s tím ustu
puje v téže době typ tehdejších vesnic polských novému typu něme
ckému. Z četných příkladů uváděných v pramenech vidíme naprosto
spolehlivě, že »dědici« byli vlastníky půdy od nich užívané a že byli
lidem svobodným. Nechybějí sice též příklady, že panovník disponuje
půdou dědicův, avšak v případech takových dostává se dědicům z pra
vidla náhrady v půdě jiné; jen zřídka dopouští se panovník na dědicích
toho násilí, že beze vší náhrady jim půdu odnímá.
V práci své dotýká se autor i jiných tříd selského obyvatelstva,
jako nevolníků, dále t. zv. hostů (hospites), laz^gů, jakož i jiných otázek.
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Pěkné vypsal změnu v postavení vesnického obyvatelstva následkem
knížecích nadání čili privilegií. Privilegie ty vydávány byly počínajíc
XII. stol, nejprve ve prospěch duchovenstva a klášterů a později i ve
prospěch šlechty. Při jich udílení pozorovat! jest několik stupňů. Nej
obsáhlejším a nejstarším druhem privilejí bylo nadání celých kastellánií,
jako na př. žninské pro arcibiskupství Hnězdenské (r. 1136), milické
pro biskupství Vratislavské (r. 1155) atd. Nadání záleží tu v tom, že
na církev převádějí se výsostní práva knížecí v obvodu celé kastelánie,
t. j. nadání nedotýká se sice ničího práva k půdě, avšak důchody,
které dosud plynuly z kastellánie do pokladny knížecí, plynou nyní do
pokladny obdarované církve. Takovýmto způsobem mohla se nadání
týkati ovšem i lidu svobodného (dědiců). V postavení lidu toho pro
zatím nic se nezměnilo. Kníže nedaroval církvi lid, nýbrž jen důchody
z něho. Jinak zůstal lid ten pod jurisdikcí knížecí a byl zejména zavázán
k veřejným břemenům (angariae) tak jako drive. Změna k horšímu na
stala pro onen lid teprve v dobách pozdějších, když knížata se vzdávali
svých práv nad ním a stavěli jej na roveň lidu nevolnému. Že však
i po dotčených nadáních ze XII. stol, existoval dosti značný rozdíl mezi
lidem svobodným a nesvobodným, viděti jest z terminů užívaných v oněch
privilegiích. Lid svobodný nazývá se tam homines liberi, lid nevolný
pak ascriptitii.
Dalším stupněm při udílení knížecích privilegií bylo nadání půdy
(pozemků) ve vlastnictví, a sice nejprve církvi, později šlechtě. I při
tomto novém způsobu knížecích nadání pozorují se jisté stupně. Nejprve
daruje panovník půdu pustou, nevzdělanou, později pak půdu s oby
vatelstvem nevolným a konečně i půdu dědicův. Někdy se stávalo, že
panovník daroval jen některé díly vesnice (aliquas sortes), tak že ve
mnoha případech nalézala se vesnice v rukou i několika vlastníků. Šlechta
i církev snažily se záhy, aby selský svůj majetek zcelily, a proto díly
dědické jednak skupovaly, jednak jiným způsobem (výměnou a jinak)
jich nabývaly. Tak vyrovnávaly se rozdíly, jaké byly dříve mezi dědic
* a lidem nevolným. Z jedněch i druhých stávali se poddaní církve, ascripti
ecclesiae resp. poddaní šlechticů, nová třída selského obyvatelstva zba
vená osobní svobody a připoutaná k hroudě.
Tomu, kdo se bude někdy zabývati otázkou »dědiců« v právu
českém, bude práce Sžel^gowského vítanou pomůckou.
V sešité třetím Studií z historie práva polského zabývá se Jan
Friedberg otázkou, kdo a v jaké míře byl v Polsku, resp. ve Velkopolsku v druhé polovici XV. stol, povinen účastniti se zemské hoto
vosti, jež se polský nazývala »pospolité ruszenie«. Zemská hotovost
byla v Polsku až do konce XIV, stol, jedinou brannou mocí. Teprve
v XV. stol, objevují se tam podobně jako na západě vojska žoldnéřská.
Základem organisace zemské hotovosti byly v Polsku statuty Kazimíra
Velkého. Po dlouhou dobu vlády Vladislava Jagelly a Vladislava Varenského nebyl vydán žádný nový zákon v této otázce. Teprve třináctiletá
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válka s křižáky (1454 — 1466) zavdala podnět k zákonodárnému upra
vení otázky zemské hotovosti.
Pokus zreformovati zemskou hotovost učiněn byl ve sněmovním
usnesení velkopolském z r. 1457, jehož obsah nás došel v Dějinách
Polsky od Dlugoše. R. 1458 učiněno v téže věci usnesení ve Středě
(Šroda). Zásady obou dotčených sněmovních usnesení rozšířeny pak
r. 1459 o valném sněmě Piotrkovském na celý stát Z dalších let války
třináctileté po r. 1459 nevíme sice o žádných sněmovních usneseních co do
zemské hotovosti, zdá se však, že i potom učiněna byla jistá usnesení,
jejichž znění se nám nedochovalo. Pravděpodobné jest podle autora, že
zvláště mezi r. 1459 a r. 1474 vydán byl nějaký nový zákon určující
výměru vojenské povinnosti. Velmi důležité ustanovení na poli zákono
dárství vojenského vydáno bylo r. 1477 na sněmě Piotrkovském. Usne
sení to týkalo se celého státu polského.
Uvedené zákonodárné předpisy zakládají jakousi theorii zemské
hotovosti. Záleží na tom, jak zásady v zákonech těch obsažené byly
praktikovány ve skutečnosti. Odpověď na to podávají vojenské knihy
a rejstříky domobranců (pospolitaků, utvořeno od pospolité ruszenie)
vojevodství Poznaňského z r. 1474, z dob výpravy do Slezska proti
Matěji Korvinovi, dále vojevodství Poznaňského a Kališského z r. 1497
za výpravy bukovinské a konečně z r. 1498, kdy se sbírala zemská
hotovost proti Turkům a Tatarům, pustošícím jižní končiny říše. Velitelství
zemské hotovosti spočívalo v rukou vojevodů. Za účelem kontroly po
řizovány byly rejstříky všech, kteří se neúčastnili výpravy osobně, nýbrž
posílali jen zástupce; kromě toho byly zvláštní rejstříky pro některé
kategorie osob, jež konaly službu osobně. Rejstříky z let 1497 a 1498
dochovaly se nám úplné; naproti tomu rejstřík z r. 1474 máme jen
ve zlomku.
Otázku, o jaké zásady ve Velkopolsku ve druhé polovici XV. stol,
opírala se povinnost účastniti se zemské hotovosti, řeší autor jednak na
základě materiálu zákonného, jednak na základě zápisek v dotčených
rejstřících, a zkoumá tedy, pokud se zákonné zásady ve skutečném
životě praktikovaly.
V kapitole I. dokazuje, že povinnost účastniti se zemské hotovosti
nebyla břemenem osobním, nýbrž že lpěla na těch jednotlivcích, kteří
měli v držení svobodné zemské statky, ať to byli již šlechtici, či du
chovní, či příslušníci stavu městského.
V kapitole II. probírá autor detaily, pokud se týkaly vojenské
služby příslušníků některých stavu, jako stavu duchovního, stavu měst
ského a vojtů a šoltysů. Duchovní byli původně povinni konati vojenskou
službu (pomocí zástupců) pouze jako majitelé soukromých statků, nikoli
tedy v příčině majetku církevního (beneficia), od r. 1477 však rozšířena
jejich vojenská povinnost i na užíváni církevních beneficii. Co se týče
účastenství živlu městského v zemské hotovosti, zmiňují se o něm sně
movní usnesení z let 1457, 1458 a 1459 a jmenovitě zákon Piotrkovský
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z r. 1477. Naproti tomu však nenalézáme v uvedených vojenských rej
střících pražádné zmínky o tom, že by se zemské hotovosti byl účastnil
néjaký měšťák. Příčinou toho nebyl asi zákaz z r. 1496, podle něhož mě
šťáci nesměli nadále nabývati zemských statků, poněvadž ještě po r. 1496
mnozí měšťané byli v jich držení, nýbrž spíše nechuť městských oby
vatel konati vojenskou službu.
O vojenské povinnosti Soltysů zmiňují se výslovně statuty Kazimíra
Velkého. Podobné postavení jako šoltysové ve všech zaujímali vojtové
v městech V dotčených vojenských knihách nalézáme jen tři zmínky
o vojtech, ani jednu o šoltysech. Příčina bude snad v tom, že páni sku
povali mnohá šoltystva.
V kapitole III. líčí spisovatel, jaký byl vliv pohlaví a věku na po
vinnost vojenské služby, a píše jmenovitě o pohlaví ženském (zdali a pokud
byly ženy povinny k vojenské povinnosti také ze statků vénných a ze
statků, na nichž jim pojištěno obvěnění) a o nezletilých. Samo sebou
se rozumí, že ženy i děti vysílaly za sebe zástupce.
V další kapitole probírá autor některé speciální otázky, jako byl-li
k vojenské službě povinen vlastník či uživatel (praví, že jen uživatel),
píše o příbuzných nedílných (srv. též referentův spis Rodinný nedíl čili
zádruha v právu slovanském, str. 115) a j.
V kapitole V. jedná se o úlevách při konání vojenské povinnosti,
a sice jednak ze zákona, jednak na základě svolení králova nebo jeho
úředníků. Běží tu o úlevu, že osoba povinná k vojenské službě mohla
za sebe posiati zástupce
Nejobšírnéjší jest šestá (předposlední) kapitola o výměře povinnosti
účastniti se zemské hotovosti. V prvé části této kapitoly píše autor
o první polovici panování Kazimíra Jagajlovce, v druhé o stavu věcí
na konci století XV. Podkladem výměry vojenské povinnosti byla ve
likost důchodů ze statků. Podle výše důchodů rozděliti možno statky na
několik kategorií, z nichž každá vysílala jednoho nebo několik mužů
z pěších nebo jízdných v každé kategorii jinak ozbrojených.
Kapitolou jednající o následcích zanedbání vojenské povinnosti končí
se zajímavá práce Jana Friedberga.
Nemáme jiného přání, než aby také česká literatura dočkala se
brzo podobné publikace, jako jsou Studya nad history^ prawa polskiego.
Dr. Karel Kadlec.

Hector Munro, The rise of thc Russian Empire. London Grant
Richards 1900.
Anglická literatura dosud nemá mnoho pro čtenáře, jenž by se chtěl
poučiti o starších dějinách ruských — leda některé kompilace. Ani tato
kniha nestojí výše. K tomu je pro obyčejného čtenáře tuze speciální,
pro specialistu však není dosti podrobná. Karamzin se vzdával naděje,
že by bylo lze vypravovat! starší dějiny ruské tak, aby ruský čtenář
je četl se zalíbením. Co lze očekávati od cizince, zvláště Angličana?
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Po pěkných »ságách«, které čteme v »Nestorovi«, o Rurikovi, Igorovi*
Olegovi a Olze, o »jasném slunci« Vladimírovi, přichází suchopárná doba
knížetství údělných a ještě suchopárnější nadvlády tatarské. Lépe je
teprve od té chvíle, kdy pozorujeme, jak Moskva se stává energií
svých knížat zárodkem budoucí říše. Než právě to v nové knize ne
vystupuje dosti na povrch, a čtenář se ztrácí v malých podrobnostech;
chybí červená nit. Mimo to spisovatel není obeznámen s výsledky no
vějších prací. To se jeví na př. při vypravování o Lži-Dimitrovi.
Mnoho a mnoho slyšíme o ukrutnostech starých ruských knížat,
jako by tím ruské dějiny byly vyčerpány. Nic nečteme o Ruské Pravdě
Jaroslavově, nic o zákonech Ivanů III. a IV.; velmi užitečná kniha, kterou
vydal Kijevský professor Vladimirski-Budanov (Obzor istorii russkago
prava), ani jednou se necituje. A podobných příkladů by bylo lze uvésti
více. Všude ve starších dějinách se setkáváme se surovostí a ukrutností
knížat (anglických nevyjímaje), a přece i za takových knížat se počíná
a pokračuje vývoj zřízení státního, pokračuje i vzdělanost. Tak při Bori
sovi Godunovu nic nám spisovatel nepověděl, jak vypravoval mladíky
do ciziny — některé do Anglie — na vzdělání.
Látku knihy H. Munro čerpal hlavně z Karamzina a z německé
knihy Schiemannovy ve sbírce Onckenově (Russland, Polen und Livland
1885), z Karamzina — ve francouzském překladě, v témže překladě,
s kterým Karamzin sám nebyl spokojen. A přece zná rusky; aspoň lze
za to míti, že zná, podle rozličných citátů, které kniha přináší Při Ne
storovi mu stačil chatrný překlad z r. 1834 (Louis Paris).
V předmluvě spisovatel sám chválí svůj nový způsob transkripce
při jmenech ruských. Než zde si sám dává chválu nezaslouženou. I tu
patrno, že p. Munro není s úlohu, kterou si vybral. Celkem se jeho
kniha dobře čte, ač sloh jeho je často příliš květnatý, ale u anglic
kého čtenáře nenahradí známé knihy Rambaudovy, jež je jemu přístupna
v dobrém překladě.
Oxford.
řří Ä. Morfill.
♦

*

♦

Věstník král. Čes. Společnosti Nauk (třída filosof.-histor.-jazykozpytná)
za rok 1899 obsahuje z dobré polovice pojednání historická. Václav Schulz
v stati Historické zprávy v nejstarsi knize města Brodu Českého z l. 142i—1496
(stran 45) publikuje výbor důležitějších záznamů pamětní knihy brodské, za
ložené r. 1448. Jsou tu některé zmínky obecné důležitosti, tak zejména pro
události r. 1434, jak známo již z Kuffnerova Článku o Lipanech; ostatek
většina záznamů týká se věcí městských, brodských, ale i tak je vítána
badateli jeho cenný příspěvek k poznání organisace obce městské a života
městského v 15. st. ‘Zápisy jsou latinské i české. V úvodu sestavil vydavatel
zprávy o obnovování rady brodské, velmi zajímavé střídáním vrchnosti nad
městem v době válek husitských. — Ferd. Menčik^ Kaiserin Maria Theresia
und Friedrich Graf Harrach (str. 18\ Z materiálu v rodinném archivu
Harrachovském ve Vídni podává Menčík některé příspěvky k vylíčení stano
viska Fridricha hr. Harracha, nejv. kancléře českého, k reformám Marie
Terezie. Jde tu především o provedení finančního plánu Haugwitzova, kde
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Harrach (více však jako člen stavů dolnorakouských než kancléř český)
netajil se svou neochotou naléhati na stavy o povolení značných obětí, jež
byly Žádány (1748). Císařovna pokárala tuto neochotu ostrým listem, a Harrach
se podrobil — odměnou za to koupil stát harrachovské mýto v Mostu n./L.
za 100.000 zl. Zajímavější je památný spis Harrachuv, jak se zdá z podzimu
r. 1748 (Menčík o datu a o povaze listu vůbec nemá zmínky), proti úmyslu
císařovny svěřiti jednání se stavy jednotlivých zemí o povolení žádaných sum
zvláštní dvorní komisi a obejiti cele na př. i českou dvorskou kancelář. Zde
se Harrach práva kanceláře, jak praví, zemským zřízením zaručeného, ujal
a Žádal s důrazem, aby expedice z nové dvorské komisse Šly skrze českou
kancelář. Menčík mimo jiné otiskuje také dekret císařovny Harrachovi
z 2. kv. 1749 o zrušení české kanceláře a zřízení ústřední instituce pro věci
soudní ze všech zemí — zde však o odporu Harrachově se již nedovídáme
ničeho. Zmíněný dekret je znám již z Maasburga, Gesch. der ob. Justizstelle;
práci Menčíkově by nebylo Škodilo, kdyby bylo více dbáno literatury o těchto
věcech. V příloze otištěn návrh finanční reorganisace neznámého autora
(z r. 1748?), doporučující císařovně spolupůsobeni Harrachovo. — V krátké
stati Sňatek arciknížete Ferdinanda Rakouského s Annou Jagjelovnou v Inspruku
li. prosince 1520 (7 str.) seznamuje Fr. Kameniček s obsahem notářského spisu
(z archivu zemského v Brně) o druhém sňatku arciv. Ferdinanda s princeznou
Annou. O tomto sňatku nebylo dosud nic známo; arciknížete nepřítomného
zastupoval p. Vilém z Roggendorfu; akt byl obnoven, protože snoubenci ne
chtěli, aby o platnosti prvého sňatku jejich z r. 1516 vznikly pochybnosti.
Kamení íek vyvozuje z fakta, že při sňatku nebyl přítomen nikdo ze stavů
českých a že Anna tu sluje jen »královnou uherskou«, tuším více než přijmouti
možno. — Druhý příspěvek Ferd. Menčíka Die Hofrathssitzungen im Jahre
1625 (str. 24) založen je také na materialiích harrachovského archivu. Otiskují
se zde soukromé záznamy sv. pána Karla Harracha, tchána knížete z Fridlandu,
o jednáních tajné rady císařské z dubna až června r. 1625. O vojenských
i diplomatických starostech dvora v té době, zejména pak o jednání s Valdštejnem o převzetí armády a jeho instrukcí, dovídáme se tu mnoho nového. —
V pěkném pojednání Cechovní zřízeni na Hlinecku v XVII. a XVIII. veku
podává JUDr. K. V. Adámek výtěžek svého studia cechovních řádů hlineckých
tna 20 str.i; ve větším ostatku práce je otištěn rozsáhlý materiál listinný,
jehož autor užil, z let 1511—1803 (str. 20 — 71). Práce má velmi důležitý uka
zatel věcný (str. 73—77). Je to jedna z vzácných u nás publikací, kde se
materiál archivní ne prostě a pohodlně pouze otiskuje, ale také všestranně
zpracovává. — Velmi zajímavý příspěvek napsal Max Dvořák O listině papeže
Jana XIII. v kronice Kosmové (str. 5), o známém listu, jejž prý sestra Bole
slava II. Mlada přinesla do Čech z Říma a kde papež svolil prý k založení
kláštera u sv. Jiří a ke zřízení biskupství, ne však dle obřadu bulharského
nebo ruského národa nebo slovanské řeči, nýbrž pod správou kněze latin
ského. O pravosti listu se pochybovalo již ode dávna — Palacký ho ve
Würdigung do jisté míry hájil, ale v Dějinách nemá oněm zmínky JDvořák
nyní ukazuje, že arenga listu pochází v skutku z papežské kanceláře, ale z let
1089—1124. List jest tedy padělek, nejspíše Kosmův. Dvofák připojuje se
k výkladu Dobrovského: »Kosmas připisuje již Janovi XIII. zákaz, jenž byl
teprve v jeho době r. 1080 vydán knížeti Vratislavovi od Řehoře VII.« Vy
pravování o Mladě a o současném založení kláštera převzal Kosmas z »privi
legia« svatojirského. — Jos. Salaba otiskuje pod titulem Vyšebrodská kronika
Rožmberská Václavem Březanem zčešténd a prodloužená (str. 19) poslední* Březanovu, redakci starého nekrologia kláštera Vyšebrodského, jemuž vlastně
název kroniky sotva přísluší. V úvodu autor sleduje jednotlivé fáse vzniku
nekrologia, jehož starší partie byly již vydány, jednak Balbínem, jednak
Millauerem a Pangerlem. — V článku Příspěvek k selské bouři r. 1680 a k pod
danským poměrům na Frydlantsku, jejž sepsal ?. V. Šimák (str. 23) je nejdu-
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Užitější obšírný úvod, kde autor probírá známou práci J. Svátka, Povstání
lidu selského v Čechách r. 1680 po pramenech, docházeje výsledku, že tvrzení
Svátkova o zahraničních vlivech na selské povstání jsou naprosto nespolehlivá
a že pro všeobecnou část své práce Svátek vůbec archivních pramenů neužil.
Šimák sestavuje dále prameny Svátkovy (většinou monografie jednotlivých
panství a měst) pro podrobnou část jeho práce a v dosti obšírném příspěvku
bibliografickém ukazuje, kterých prací Svátek opominul. Na základě několika
listů z arch, místodržitelského líčí potom Šimák krátce bouři na Lembersku
a Frydíantsku. Listy ty jsou otištěny na konci práce.
J. P.

Věstník České Akademie 1900 Č. 5. a 6. přinášejí další paběrky Josefa
Truhláře z rukopisů Klementinských. V č. 5, dává zprávu o listu k Janu
Hubnerovi, jenž, jak známo, vybral r. 1403 ze spisů Viklefových 21 kusů
závadných a přidal je k 24 článkům Londýnským. Ot štěn začátek listu, kde
se uvádí na způsob přísloví věta: Teutonicus hereticus, Boemus fur naturaliter. Spis »de quinque prioribus ecclesiae sacramentis«, který K. Krofta
v Č. Č. H. 1899 počítá k spisům Příbrumovým, v rukopise Klementinském
IX. E. 1. čte se pode jménem Rokycanovým, pod jehož jménem jej otiskl
také Cochläus. Truhlář v č. 6 pokládá Rokycanu za skladatele a uvádí proto
mínění rozličné důvody. Dále upozorňuje Truhlář, že Příbramův traktát
»Exsurge domine«, napsaný proti Rokycanovi, se zachoval v kodexu IX. E. 5.;
otištěna z něho Část úvodu. Třetí paběrek tohoto čísla věnován Mistru Petru
z Dvakačovic, řečenému Bibat, r. 1449 děkanovi artistů. Srovn. o něm Smo
líkovo pojednání »Mathematikové v Čechách« v Živě XIT., kde se mylně na
zývá Petr Bradáč.
Český Lid v 9. ročníku přinesl značné množství rozmanitých příspěvků.
Z nich vytýkáme: L. Domečka, Selské vzbouření na Hradecku r. 1775; Josef
F Král, Příspěvky k dějinám poddanských poměrů na panství Častolovickém
na poč. 17. stol.; C. Merhaut, Pana Pešíka z Kunwaldu smlouva o správu
mlýna r. 1445; Lad. Quist Karla Havlíčka studie o formě lidové písně; Fr. Slav.
Štěpánek, Z upomínek na V. Krolmusa; Ant Tomiček, Rodinný nedíl v dě
dickém právu městském a na Litomyšlsku v 15. a 16. stol.; Č Zibrt, Pokusy
■o přirozený výklad povér československých na sklonku 18. a začátku 19. věku. —
Redaktor Č. Zibrt podává hojný seznam literatury kulturně-historické a ethnografické z r. 1898—1900.
Slovanský Přehled. Ročník 2. — Z článků vyjímáme: Fr. Ilešič, Českoslovinská vzájemnost v dřívějších dobách. — Lubor Niederle, O kolébce ná
roda slovinského. (Ze všech theorií, které dnes mohou býti vzaty v úvahu, dvě
jsou vážné; jedna, která prvotní vlast Slovanů klade na sever od Karpat
k střednímu a hornímu Dněpru, druhá, která jí klade na jih Karpat k střed
nímu a Dolnímu Dunaji; spisovatel jak znlmo, je přívrženec mínění prvního.
Srovn. Č. Č. H. V. str. 391). — XL archaeologický sjezd v Kijevě. — O. Wagner,
Börne 4 Poláci. Příspěvek k německému polonofilství (thema založeno na
širším základě; proti Börnovi stojí Heine. Börne »nezpracoval otázky polské
soustavně, nefilosofoval o příčinách úpadku polského Ve svých »Briefe aus
Paris« registruje na mnoze jen novinářské zprávy a připojuje tu a tam svůj
úsudek. Není kritický a často ani příliš věcný. Jeho úsudky jsou »Polenlieder«
v prose). — S1 Přehled přináší hojné přehledné zprávy o všech literaturách
slovanských a také zvláštní referáty o jednotlivých knihách.

Rozhledy, ročník 9. — Z článků vytýkáme: J. Arbes, Jan Rapp, c. kr. vrchní
návladní. Z pamětí českého publicisty (z I. 1869—1880»; L. Jeřábek, Několik
příspěvků k životopisu Kryštofa, Ignáce Kyliána a Jindřicha Dienzenhofferůvf
Em. Zeiner, Po stopě Komenského a Bratří; týž, O původu jména Prahy (bez
cenné); týž, Komenský — knězem pod obojí (hájí své mínění vyslovené již
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v minulém ročníku Rozhledů. Srovn. Č. Č. H. V. str. 387). — V rozhledech po
literatuře referát o Bidlově Jednotě Bratrské v prvním vyhnanství a V. K$trzyňského Slovanech srvn. Č. Č. H. V. str. 389, tento od J. Salaby, dále
o Zíbrtově Bibliografii české historie. — K tomuto ročníku přiložen zvláště
stránkovaný překlad (F. Lukavského) O. Külpe Úvodu do filosofie.

Nase Doba ročník 7. — Do všech čísel tohoto ročníku je rozdělena
velmi cenná práce Lad. Hofmana o Adamu Mickěviči; její kritický základ
v. v Č· Č. H. V. — Z ostatních původních článkův vytýkáme stať K. J. Důtka.
»Záhuba našich archivů«, týkající se zvláště archivu městských, ve kteréž
se navrhuje prostředek velmi radikální, ale sotva možný, totiž přenesení
archivů městských i farních do archivu zemského. — N. D. přinesla v tomto
ročníku překlady Karla Büchera »Hospodářství přírodních národů (Die
Wirtschaft der Naturvölker) a přednášky Ed. Meyera z r. 1895 o hospodářském
vývoji starověku; dále jako přílohu se zvláštní paginací Oldřicha Sýkory překlad
Gustava Lansona Dějin novodobé literatury francouzské (205 str.). — N. Doba
všímá si hlavně dějin současných; najdeme v ní rozhledy věnované politice1
veřejnému hospodářství, poměrům sociálním i školství.
Akademie. Revue socialistická. Ročník 4. — V. Jarot.
Rakouska
v stol. 19. (data vybraná z knihy A. L. Hickmanna »Die geistige und mate
rielle Entwickelung Österreich-Ungams im 19. Jahrhundert).— Fr. ModrdČek*
Socialism a kommunism v prvé polovici stol. 19.

Věstník českých professorů VIL (1900), sešit 5. — Zikm. Winter. La
tinské Školy XVI. století.
Vlast ročník 16. Z článků vytýkáme: Tom. Jiroutek. Dějiny sociálního
hnutí v zemích koruny České od r. 1870—1900; Fr. Krásí. O mravném
a hmotném úpadku slovanského opatství sv. Mikuláše ve Starém Městě
Pražském za opata Martina Absolona (Za Ferdinanda II. do kláštera Emauského uvedeni mniši španělští a řeholníci Emauští přeneseni k sv. Mikuláši.
Martin Absolon byl tu opatem 1750—1760; jak se klášteru za něho vedlo,
vylíčeno podle akt archivu arcibiskupského. Podobnými poměry se při
pravovala sekularisace josefínská); Ant. Lenz. Pokus apologie svědkův
naproti Husovi deponujících (spisovatel dává za pravdu svědkům ve všem);
J. Vyhlídal. Naše Slezsko; Fr. Wildmann. Jaké změny staly se za posledních
padesáti let na národnostní hranici v diecési Budějovické; V. Žizka. Jaké
byly počátky křesťanského socialismu v Čechách.
Sborník historického kroužku. 1899. SeŠ. 8. část 2. — J. Ježek Vati
kánská zpráva o reformaci a protireformaci v Čechách a zemích s nimi spo
jených za Ferdinanda II. (Otiskuje se »dle H. Grisara S. J <—jak se tu praví
bez bližšího výkladu — relace Lamormainova o protireformaci v zemích
koruny České, psaná právě zřízené kongregaci de propaganda fide dle autora
článku koncem r. 1621 nebo počátkem r. 1622. Winter. Děje vysokých škol
Pražských atd. str. 202—203 podává obsah beze vší pochyby téže relace dle
opisu zemského archivu z archivu zmíněné kongregace II. 1. Bohemia, ad 1629
N. 214 f. 9., kde je relace datována 8. července 1622. — Fr. Humbert Ravnikar:
P. Dominik a Jesu Maria ve válečné radě před bitvou bělohorskou. (Výsledek:
P. Dominik, třeba svými slovy v radě nerozhodl, přece přispěl k urychlení
úmyslu. Autor užil velmi hojně, místy doslovně článku Z. Riezlera: Der
Karmeliter P. Dominicus a Jesu Maria und der Kriegsrat vor der Schlacht
am Weissen Berge (Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München
J 1897 I. B. S. 423—444. Viz Č. Č. H. IV. s. 137), který, ač ne všude,
cituje a k němuž ničeho nového nepřidal.) — Josef Lintner: Duchovní
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správa v Soběslavi za faráře Prokopa Cetorazského v letech 1612—1618.
(Drobný, ale zajímavý příspěvek k náboženským a částečně i školským
poměrům v řečeném městě v posledních letech předbělohorských.) — Fran
tišek Wildmann: Zlatá koruna (jedná se o pramenech, otiskuje se zakládací
listina, a podávají se příliš stručné dějiny kláštera v předhusitské době.) —
Ant. Podlaha; Předchůdcové Schmidlovi v historiografii české provincie To
varyšstva Ježíšova (Balbín, Jan Miller [životopis a seznam spisů], Jan Drey
hausen.) — Fr. Krásí: Pořad kanovníku při kathedrálním a napotom metro
politním chrámě sv. Víta na hradě Pražském. Pokračování. — Ant. Podlaha:
Václava Františka Kozmanecia spisování historická Část třetí. (V. O požáru
v Novém Městě Pražském r. 1653. Mnoho pro kulturního historika cenných
podrobností, zvláště o vnitřním zařízení domu. — VI. O povodni v Praze
r. 1655. — VII. O veliké krádeži r. 1644 I zde je leccos zajímavého z tehdejších
společenských poměrů.)
Jos. V. Bouchal: František Václav Felíř a jeho
letopis. (F. V. Felíř, nar. 1700, f asi brzo po r. 1756, byl měšťan staroměstský;
od r. 1730 do smrti byl assessorem rychtářského práva tamtéž. Napsal letopis
od r. 1723—1756 [rukopis v biskupské knihovně v Litoměřicích sign. B. I.
F. 432], bohatý pramen [dle autora článku] pro církevní dějiny české, pro
dějiny Prahy [zejména pro trojí obležení v 1. 1740—1745] a pro dějiny
tehdejšího soudnictví) — Z drobných zpráv a posudků zaznamenáváme:
Ant. Podlaha: Slavný vjezd primasa království Českého do Prahy před
135 lety. (Vjezd arcibiskupa A. P. hraběte Příchovského z Příchovic 12 května
1764.) — Týz: Rytířská akademie v klášteře Tepelském. (Otiskuje se sarka
stická a také jinak zajímavá kritika rytířské akademie, zřízené v jmenovaném
klášteře opatem, hrabětem z Trautmannsdorfu. Je psána německy od nezná
mého člena řádu tamže, r. 1783, a je namířena proti Pelclově chvále v dedikaci IV. dílu spisu Abbildungen böhm. und mähr Gelehrten und Künstler
(věnováno témuž opatovi).
Sborník historického kroužku1) 1900 č. 1. a 2. — Jos. Vávra: Zápisky
Hanuše z Oppersdorfu o válce německé 1546 — 1547. (Zápisy tyto byly nedávno
nalezeny v knihovně Strahovské; co zde otištěno, nepřináší nic důležitého ) —
Ant. Podlaha: O činnosti některých Členů metropolitní kapitoly Pražské ve
st. XVIII. (Nejvíce se vypravuje o kanovníku Frant. Bartoňovi, jehož »História
belli Boemici ab a. d. 1740< se chová v museu). — Dr. Isid. Zahradník:
Samuele Nymburského »Paměti Litoměřické«. (Z let 1631—1652). — Fr. Wildmann: Zlatá koruna Část druhá.*) (Stručné, úryvkovité dějiny kláštera od
jeho zkázy r. 1420 do prvních let st. 17. V lecčems doplnily by a opravily
článek listiny, jichž regesta (29 listin z let 1455—1557) podává z rukopisu
Μ. Bohrna (Rožmberská regesta, rkp. v klášteře sv. Floriána v Horních Rakousích; originály, na ten Čas prý nepřístupné, jsou v zámeckém archivu
v Krumlově) Val. Schmidt v Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner
und Cistercienser-Orden J. XXL, 1900, seŠ. I, str. 85—94. To platí zvláště
o sporu opata Matěje Poláka s Vilémem z Rožmberka. — F. Alfons Žák:
Panny řádu sv. Norberta. (Vypravuje se o rozvoji a úpadku ženských klášterů
řádu premonstrátského, také u nás známých, o jejich ústavě a významu.) —
Z drobných zpráv a posudků v 1. čísle zaznamenáváme: Fr. Štědrý: Některé
dodatky k »Pozůstatkům desk zemských« od Dr Josefa Emlera (Celkem
20.) — Týz: Některé poznámky k rodopisu pánů z Kolovrat. — Dr. Isid. Za
hradník: Paměti Ředhošťské. (Několik záznamů ve starém missále, jenž byl
kdysi na faře Ředhošťské.) — Jos. V. Bouchal: Šlechtická jména ve farních
matrikách v Zahořanech. — Jan Zítek: Jan starší Vratislav z Mitrovic a na
Proti víně kvituje tuto r. 1621 purkmistru a radě města Českých Budějovic,

’) Vychází nyní jako čtvrtletník. — *) Článek upravila redakce. Autor,
jenž se zabýval nejvíce místní historií, zatím zemřel.

Literatura.

391

Že mu splatili část dluhu (otiskuje se diplomaticky). - V 2. Čísle: Fr. Wildmann: Zlatá koruna. Část třetí, konečná (Dějiny kláštera do zrušení a fary
do doby nejnovější· Nejzajímavější je část o zrušení kláštera a vandalismu
s tím spojeném.) — Fr. Štědrý. Klášter dominikánský v Lounech. (Sebrány
* jsou tu nečetné zprávy o tomto málo známém klášteru, zaniklém r. 1419 ) —
Alfr. Žák: Panny řádu sv. Norberta. (Probírá se stručně rozvoj i úpadek
jednotlivých provincií a klášterů; obšírněji jedná se o klášteřích v zemích
českých; spisovatel obrací se potom k nynějším klášterům a všímá si obšírněji
jediného rakouského; je to klášter Zvěřinec u Krakova (kde byl proboštem
Jablonský). — Dr. A. Podlaha: Úřední zakročení proti tišténí a šíření talmudských knih židovských v Čechách r. 1699 (z archivních pramenů, jež se
otiskují). — Frt V. Peřinka: Dějiny kláštera Luckého u Znojma od založení
do válek husitských (1190—1425). (Autor pronáší i jinde již častěji vyslovené
přání po vědecké monasteriologii zemí Českých a podává důkladně psané
dějiny jmenovaného kláštera v t. č. do r. 1272). — Dr. M. Kovář: Pavel
Mikšovic a jeho kronika Lounská. (P. MikŠovic byl měšťan lounský; f 1632.
Napsal českou kroniku od r. 1492, v níž vlastní jeho zprávy počínají r. 1577
až 1580 Dle autora článku je v nich velmi mnoho cenných záznamů. V tomto
čísle otiskly se zajímavější záznamy do r 1542. Rkp je v archivé Waldštejnském v Duchcově pod č. 48 111. 18. — Z drobných zpráv a posudků:
7- Ziiek: Jakub, farář z Velešína, prodává r. 1410 Peškovi Lahodkovi z Ločedic
dvůr Labuť se vším, co k němu patří, za 22 kopy grošů pražských. (Otiskuje
se z orig. farního archivu ve Velešíně.)
Mittheilungen des Vereines fur Geschichte der Deutschen in Bohmen,
XXXIX. ročník, Č. 1, (1900), K Uhlirz. Die Errichtung des Prager Bisthums
(Článeček — 10 str. — rozmnožuje řadu prací věnovaných nesnadné otázce,
nikoliv však řadu prací důležitých. Bez znalosti českých prací nejde přece
všude psáti o českých dějinách, a autor nezná ani článku Kalouskova. Kontroversy atd. v prvním ročníku tohoto časopisu ani Článku M. Dvořákova
O listině papeže Jana XIII. v kronice Kosmově (Věstník Uč. Spol. 1899).
Kdyby byl práce tyto znal, nemohl by tuším článku vůbec napsati. Proto se
s mylnými názory jeho netřeba zvláště zdržovati — upozorňujeme jen, že Uhlirz
užil zejména práce Delehaye v Acta Sanctorum. Nov. torní II. pars prior, str 541
sq. a jak zjišťuje datum vysvěcení Dětmarova, v čemž potvrzuje kombinaci Ka
louskovu. — Ad. Zycha. Ueber die Echtheit der Iglauer Stadihandfeste von 1249
(»Die Handfeste* slove Jihlavským listina obsahující nejstarší městské a horní
právo jihlavské, jejíž diplomatická povaha byla dosud sporná. Sama hlásí se
do let 1247—49, ale bývá považována převahou za návrh práv městských,
pořízený měšťany někdy v 14. st. a opatřený pečetmi hstin královských. Zycha,
uváděje stručně literaturu otázky, českých prací ovšem nezná. Autor kon
statuje nejprve, že diplom z královské kanceláře vyjiti nemohl; má za to, že
si jej, s královským povolením, vyhotovilo město samo, jak příklad takového
povolení máme v Brně, ale že při tom spolupůsobila přece i královská
kancelář. Příkladem podobné listiny tridentské mínění své opírá. Že by však
král Václav I. se synem byli prodlévali 15.—24. srpna 1249 v Jihlavě, jak má
za to (s odkazem k Palackému, Gesch. II., 1,135) Zycha, je naprosto nemožné —
srv. jen Palackého Dějiny, I., 2, 200 sq. Toto datum tedy neobstojí; nechci
tím však říci, že by tím padlo i tvrzení Zychovo, že v diplomu musíme viděti
protokol sepsaný městským notářem o jednání měšťanů s králem a markrabím
(r. 1249), stvrzený přivěšením panovnických pečetí. Zycha dokazuje dále, že
statuta horní obsahem svým svědčí proti možnosti, že by sepsána byla ku
konci 13. nebo teprv v 14. stol. V těchto vývodech bych viděl hlavní sílu
důkazu Zychova; přesvědčuji a poučuje také to, co vykládá o všeobecném
znění jihlavských privilegií hornických, jakoby byly dány všem horním obcím
království. Končí slovy, že o pravosti jihlavské »handfeste«, kterou O, Lorenz
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nazval »eine der unerhörtesten Monstrositäten«, nelze pochybovali, Zycha má
připravenu edici práv jihlavských a podrobnou práci o nich. — Alois Bernt,
Ein neuer deutscher Psalter vom J. 1373 (seznamuje obšírně s novým nálezem
svým, také z knihovny minoritského kláštera krumlovského; srv. ČČH. VI., 292;
žaltář je původu českého, z Prahy nebo ze severních Čech). — C. Jahnek
Noch einige Nachrichten über die Glatz von Althof und ihr Gut Kleische (do*
datek k článku Hallwichovu, srv. ČČH., VL, 173). — Ad, L. Krejčik, Zacharias
Theobald, Eine biographische Skizze (krátké, ale dobré sestavení pilně shle
daných zpráv o životě a spisech Theobaldových a stručné ocenění jeho vý
znamu. V příloze následuje seznam tisků Theobaldových a rukopisů). —
R, Knott' Ein Beitrag zur Geschichte der Ermordung Wallensteins (dvě zprávy
mantuánského vyslance z Vídně z 18. a 22. února 1634; v podstatě nic nového,
leda zmínka o úzkostech císařovny). — Ant. Morath, Die deutsche Zunft
ordnung der Krummauer Müller aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. (otiskuje
se, po krátkém úvodu o mlýnech Krumlovských; otištěna také listina o prodeji
panského mlýna z r. 1447). — F Jiřík, Ein Brief Adalbert Stifters an August
Piepenhagen (velmi obšírný list z r. 1859, pravé pojednání o umění malířském,
je otištěn; předcházejí data o malíři ^Piepenhagenovi). — H. Ankert, Das Pest
kirchlein in Liebeschütz. — J. Haudeck, Dorfrecht in alter Zeit (uveřejňují
se některé zápisy z gruntovní knihy v Libochovanech u Litoměřic o rovnání
sporů o pozemky ve vsi v 18. st. a o důchodech rychtářských. Opisy zdají
se býti vadné — na př.: »Herr Vix, Rath Verwandter (!) zue Leuthmeriz« —
také výklad autorův v úvodu o »douškách« [Dauschken], že to souvisí asi
s »Tauschen«, je jistě nemožný). V rubrice »Splitter« registruje se list Tiedgeho Egonu Ebertovi z 10./4. 1829 s posudkem o Wlasté (otištěn v Deutsche
Zeitung, 27, str. 104). Rubrika literární je dosti bohata, ale specielně histori
ckého obsahuje tentokráte málo.
J P.

Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in
Oesterreich. Ročník 21. (1900) seš. 1.—2. — Fr. Lippert, Egerer Reformation
(je to staré vypsání zachované v archivu v Amberku, jež vypravuje o změnách
náboženských v Chebu 1540—1647). — F. Bothe, Die Rechtmässigkeit des
Königthums Ferdinands II. von Böhmen (r. 1898 týž spisovatel vydal v Halle
dissertaci »War die Rejection Ferdinands II. von Böhmen (1619) berechtigt.
Erster Theil: War Böhmen Erb- oder Wahlreich?«; zde podává 2 část té
práce. Opakují se tu obšírně věci známé. Bothe se vyslovuje proti mínění
Gindelyho, že tím, že Matyáš byl zvolen, koruna česká se stala volební). G. Buchwald, Beiträge zur Kenntniss der evangelischen Geistlichen und Lehrer
Oesterreichs in den Wittemberger Ordinirtenbüchern seit 1573 (pokračování
z r. 1594—5)
Historische Zeitschrift sv. 85 (1900), seŠ. 1. obsahuje pochvalný posudek
Karla Uhlirze o knize G. H. Voigta »Adalbert von Prag« srovn. Č. Č H., IV,
str. 338. Podle recensenta je to nejlepší práce, kterou jubileum sv. Vojtěcha
přineslo, spisovatel její měl však osobnost světcovu plněji vystihnout a vy
ložit. »Denn slavisch ist der Grundzug im Charakter des Heiligen und zwar
von jener weicheren, schwärmerischen Art, welche uns das russische Volk
darstellt«. Nejméně podle Uhlirze působily na Vojtěcha vlivy německé, více
však styky s řeckými mnichy a poustevníky v dolní Itálii. — Pobyt Vojtěchův
vMagdeburce určuje Uhlirz, jako již dříve ve své knize z r. 1887 »Gesch. der
Erzb. Magdeburg«, na r. 969- 978 (Voigt na r. 972—981); podobných podrob
ností najdeme v recensi více.
Neues Archiv für sächsische Geschichte 1900. Sešit 1 —2. — Ernst
Kroker, Sachsen und die Hussitenkriege. (Na počátku svého článku spisovatel
tvrdí a potom dokazuje, že německá vojska táhnoucí do Čech nebyla tak
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četná jako vypravuje tradice t. j. hlavně kroniky a že nezdar nezavinila nestatečnost německá, nýbrž nesvornost a slabost knížat říšských; obšírněji
pojednáno v článku o bitvě u Ústí a o výpravě přes hranice v zimě 1429 až
1430) — V přehledu nových publikací zaznamenána Lipská dissertace Ericha
Berleta z r. 1900 »Die sächsisch-böhmische Grenze im Erzgebirge«.
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (Neue Folge XV., r. 1900)
přináší v posledním (3.) sešitě článek Herm. Haupta: Johann von Drändorfs
Verurteilung durch die Inquisition zu Heidelberg (1425Y kdež se také .otiskují
nově objevená akta inkvisičního processu s Drändorfem, jejichž vydáni Haupt
před nějakým Časem ohlásil, jak se o tom v našem časopise již zmínka stala
(srv. ČČH. V. 32). Drändorf jest osoba dosti známá a zajímavá, náleží mu
dosti význačná úloha v dějinách t. zv. husitské propagandy v Německu, a také
s dějinami počínajícíhp hnutí husitského u nás není bez souvislosti. Jest povědomo (z pramenů již dříve známých), že svoje odpadnutí od církve římské
přičítal vlivu svých učitelů Petra a Fridricha z Drážďan, jimž připadla jistá,
dosud málo vyjasněná úloha při začátcích kalicha u nás a při tvoření radi
kální strany husitské. Rodem z Míšeňská, Drändorf studoval v Praze a v Lipsku,
r. 1417 vysvěcen v Čechách na kněžství a pobyl tu do konce r. 1421. Později
setkáváme se s ním jako s potulným kazatelem v Německu. Za sporů mezi
měšťanstvem a duchovenstvem ve Špíru vydává s rektorem Škol Špírských
Petrem Turnowem manifest proti světskému panství kněží a proti zneužívání
exkommunikace, účastní se horlivě bouře Weinsberské, když v soukromém
sporu Konráda z Weinsberku s tímto městem Konrád vymohl si bullu Mar
tina V., dle níž odbojné město mělo exkommunikací býti donuceno k povolnosti. Drändorf pokoušel se sjednotit! některá sousední města k zřejmému
odporu proti duchovní moci, ale uprostřed těchto snah byl k rozkazu falckraběte Ludvíka zajat, na rýchlo od biskupa Wormského s kommissí Heidelberských professorů souzen i odsouzen, a 17. února 1425 v Heidelberku (nikoli
ve Wormsu, jak dříve se myslilo) upálen. Proto, co by nás nejvíce zají
malo, pro jeho českou periodu, nová akta nepřinášejí nic, pouze jeho úča
stenství ve sporu Weinsberském se tu poněkud, a hlavně jeho souzení a od
souzení se tu plněji osvětluje. Při tom ovšem zřejmý vliv husitství, již dříve
při Drändorfovi konstatovaný, se znovu a patrně dokumentuje, ačkoli pří
slušenství Drändorfovo k Valdenským nelze přehlížeti. Artikule, které v listinu
rozsudku jsou pojaty, jsou v té příčině velmi zajímavé. Podobně interessantní
jest dobré zdání Heidelberských professorů, jakých prostředků třeba užití
proti šíření husitismu. Žádá se v něm nejprve zmírnění přísných ustanoveni
dekretů Klementinských proti kacířům, ovšem jen za tím účelem, aby mohlo
proti nim rychleji býti postupováno. Žádá se dále přesné formulování artikulů
Husových v Kostnici odsouzených, a konečně Činí se i karakteristický návrh,
který podáváme doslovně: »Quia dicti heretici nituntur ecclesiam et totum
clerum apud laycos scandalizare precipue circa articulum sumpcionis sacramenti eukaristie [sub una specie tantum, pretendentes ecclesiam Romanam
et clerum populo christiano graciam dicti sacramenti sub bina specie subtraxisse, bonům esset perquirere et videre, an in Romana curia aliqua statuta
ecclesie vel summorum pontificum seu generalium conciliorum, que in corpore
iuris comprehensa non sunt, de communione sub una specie tantum inveniri
valeant vel haberi.«

č. č. H. VI.

26

394

Zprávy.

ZPRÁVY.
Nové vydání Kosmovy kroniky pro Scriptores in usum scholarum při
pravuje B. Bretholz.

Pozůstalost Dobnerova. Veliký předchůdce Palackého P. Gelasius Dobner
umřel r. 1790. Jeho kritické vydání Hájkovy kroniky, Annales Hayeciani, jeho
sbírky pramenu tištěné v Monumentech, jeho bystré úvahy a pojednání zjednaly
mu zaslouženou úctu současníkův i potomků do dnes. Dobner zesnul příliš
záhy, uprostřed práce. Ale paměť vzpomínala vždy jeq hotové jeho činnosti.
Věděli sice vrstevníci, že není všecko uveřejněno, co Dobner chystal, ale
nikdo neprohlédl, co Otec historie po sobě zanechal. A tak skoro nevědělo
se, kde pozůstalost jeho spočívá, tím méně, co v sobě obsahuje. Teprve letos
došlo ke přehlídce a soupisu Dobnerova materiálu. Výsledek překvapil. Neboť
dílo Dobnerovo daleko je větší, nežli mohlo se tuŠiti. 63 foliantů o 392 číslech
čítá inventář, při čemž číslo namnoze obsahuje ne jediný kus, ale sbírku stejno
rodých listin, akt, nálezů a pod. Jsou tu prameny k dějinám politickým, právním
i církevním; zprávy o školách, několik tisíc listin, snůška monografií jedno
tlivých měst, hojnost látky sfragistické, heraldické, rodopisné, numismatické.
Ovšem většinou objevují se v opisech, které po stu letech méně mají pro
nás ceny. Ale přece některé kusy neztratily významu, jichž originály dílem
vzaly za své, dílen^ jsou nepřístupny. Vedle však pouhých kopií zachovalo se
u Dobnera na sto původních listin a neznámých rukopisů ze 16—18 stol.,
některých i vzácných. Objevily se i práce jeho, dosud netištěné, i nemalá
částka vědecké jeho korrespondence, dojista neocenitelné. Zprávu podrobnou
i publikaci některých kusů chystá dr. J. V. Šimák.

»Apoštolé slovanšti Cyrill a Method*. Nástin života a působení, jakož
i význam jejich v dějinách osvěty slovanské« je titul přednášky, kterou měl
1. července 1900 o slavnosti Cyrillomethodějské v Karlině prof. F. Pastrnek
(str. 28; nákladem výboru Cyrillomethod. slavnosti). Přednáška shrnuje po
pulární formou novější výsledky bádání v spletité a nesnadné otázce cyrillo
methodějské a zasluhuje proto pozornosti historika. — Totéž lze říci o přednášce
Jos. Pekaře O dobé husitské (přednáška proslovená na slavnosti Husově
v Slaném dne 8. července 1900; v Slaném, nákladem redakce »Svobodného
občana« h jež pozoruhodná je i proto, že v lecčems se od tradičního výkladu
husitského hnutí uchyluje.
Dne 16. června 1900 bylo valné shromáždění Spolku pro déjiny Némců
v Čechách. Ze zprávy jednatelské dovídáme se, že spolek má 1181 členů,
knihovna 22.725· svazků. Mimo 38. ročník »Mittheilung« vydal spolek za uply
nulý rok Z Schiepka >Der Satzbau der Egerländer Mundart« a 7· Neuwirtha
»Die Wandgemälde in der Wenzelskapelle des Prager Domes und ihre Meister«.
V tisku je 1. svazek listáře král, města Budějovic^ prací řiditele místodržitelského archivu K. Käpla. L knihovny bylo vypůjčeno 324 svazků; časopisů
bylo vyloženo 191. Jmění základní dosáhlo výše 34.609 K, jmění výdajné
10.680 K. Spolek dostává od země podporu 3000 zl., od české spořitelny 500 zl.,
od obchodní komory liberecké 50 zl. Fond na vydávání prací o dějinách
průmyslových činí 389 K.

Městská obec Chebská postarala se o inventář bohatého svého archivu
a dala jej vydati tiskem {Die Kataloge des Egerer Stadtarchivs. Angelegt von
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Dr Karl Siegl. Cheb 1900, nákladem obecním'. Siegl rozděluje archiv v 3 oddíly:
listin, akt a korrespondencí a městských knih. Listin vyčítá (s regesty) 2627
kusů, z nich nejstarší je Jist Otakarův z 4./5. 1266 (archiv má 1291 listin
císařských a královských). Akta a korrespondence jsou srovnány v 829 fasciklích, z toho mnoho je velkého poměrně stáří. Dr. Siegl i s obsahem tohoto
oddílu dosti podrobně seznamuje. Knihy městské jdou zpět až ku konci 14. st.
Siegl potřeboval k spořádání archivu čtyři léta. — Obec Chebská mohla by
býti svou péčí o archiv městský a značnou finanční podporou, které spo
řádání jeho a publikaci této věnovala, většině našich měst vzorem.
Zámku Jindřichohradeckému, jedné z nejrozsáhlejších, architektonicky
nejcennějších a dějinami nejbohatších staveb v Čechách, dostalo se konečně
podrobné monografie odborné z péra dra. Josefa Nováka, prof. v Jindř. Hradci.
Práce Široce založená vychází dosud (pod titulem »Zámek Jindřichohradecký«)
v »Ohlase od Nežárky«; bude vydána však i zvlášť a provázena plány a vy
obrazeními. Není to tak popis jednotlivých částí hradních, jako stavební dějiny
jejich; od 16. st. mohl autor své studium založiti na zprávách archivních, ze
jména knihách účetních, jež mu umožnily, sledovali stavby zámecké tu a tam
do podrobností. Velkou pozornost věnuje prof. Novák ovšem i freskovým
malbám zámeckým. — Zámek Jindřichohradecký, knížecí sídlo pánů z Hradce,
Slavatů a Černínů, pustne' znenáhla od poč. tohoto století, od velkého požáru,
jehož Škody byly tak veliké, že majitelé lekali se nákladu na restauraci. Hlavní
části paláce přece chráněny byly poněkud novými střechami a zabedněním
pustých oken — a letos teprve počalo se opravovat! vnitřní křídlo zámku,
jež hrozilo již spadnutím. Nemalou zásluhu o opravu tu — doufejme, že bude
počátkem nenáhlé restaurace zámku celého — má konservátor a ústř. ředitel
Černínských panství, dr. K. Jičínský,
Od r. 1901 jako orgán fakulty právnické počne vycházeli za redakce
prof. Boh. Riegra Sborník věd právních a státních.
Z přednášek ohlášených na české universitě v zimním běhu 1900—1901
vyjímáme: Fakulta theologická. KryŠtůfek, História ecclesiastica. Aevum antiquum et medium; Tumpach, Sociologie křesťanská. — Fakulta věd právních
a státních. Haněl, Právní děje německé; Heyrovský, Dějiny římského práva;
Čelakovský, Dějiny práva v zemích českých; Kadlec, Dějiny práva ruského;
Rieger, Říšské dějiny rakouské. — Fakulta lékařská. Schrutz, Soustavný
přehled dějin lékařství. — Fakulta filosofická. Masaryk, Sociologie; Drtina,
Dějiny filosofie středověké; Fr. Krejčí, Pohledy na filosofii přítomnosti; Goll,
Dějiny středověku; Bidlo, Rusko a Polsko v 16. století; Kalousek, Dějiny
hnutí husitského a Dějiny ústavy zemské v Čechách a na Moravě; Novotný,
Doba Karla IV.; Píč, Dějiny vzdělanosti slovanské za doby knížecí; Pekař,
Dějiny rak. v století 15. a 16. a Rakousko 1790—1815; Friedrich, Diplomatika
zemí českých a Cvičení palaeografická; Niederle, Archaeologie zemí českých
Zíbrt, Kulturní vývoj lidstva v stručném přehledu; Chytil, Rembrandt a Sta
vitelství i dekorativní umění doby barokní; Matějka, Vývoj malířství, sochařství
a uměleckého průmyslu ve středověku; Kvičala, Historie římského básnictví
epického; Novák, Dějiny římské tragoedie a Vojenské starožitnosti řecké;
Vysoký, Nástin dějin Homerské otázky; Groh, Dějepisectví římské; Gebauer,
Vybrané části české literatury doby starší; Polívka, Dějiny literatury polské
do 17. století; Pastrnek, Hlaholice a hlaholské písemnictví; Máchal, Hlavni
proudy literatury ruské v 19. století a K. Světlá a český román moderní;
Vlček, Od Klicpery po Nerudu; Mourek, Historie literatury německé doby
nové; Kraus, Dějiny literatury německé: doba klassická; Jan Krejčí, Německé
drama 19. století; Frida-Vrchlický, Literatura italská od Dante k Manzonimu
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a Lord Byron. — Na české technice v Brné přednáší Kameníček o dějinách
rakouských do r. 1240.
V Dčjinách rakouských A. Hubra bude pokračovali prof. O. Redlich.

Vynikající prof. vid. university a ředitel dvorního musea přírodověde
ckého, geolog Th, Fuchs uveřejnil v berlínské Hardenově »Zukunft« zvláštní
návrh na universitní reformu v Rakousku (pod titulem *ldeen zu eintr Universitätsreform in Oesterreich*), Žádal, aby ti, kdo chtějí se habilitovali na
universitě, byli povinni studovali déle než 8 semestrů a ne pouze na jedné
universitě. Požadavek není nový, a habilitace také dějí se pravidlem v duchu
jeho. Prof. Fuchs však Šel dále: navrhoval, aby rozličné vídeňské instituty
vědecké byly spojeny v jedno těleso, v jakousi vyšší universitu, kde by byly
zvláštní přednášky, a aby návštěva těchto vyšších kursů byla závazna pro ty,
kdož chtějí se státi universitními učiteli. Ostatní university rakouské měly by
býti »přiměřeně organisovány se zřetelem k potřebám převahou praktickým ,. .<
Tedy návrh na centralisaci vyššího studia v jediné Vídni a na degradování
universit v jednotlivých královstvích a zemích na odborné školy úřednické!
Nevyvolal-Ii Fuchsuv návrh hojnější nebo rozhořčené hlasy odporu, jak bychom
očekávali, možno to snad vysvětlili jen tím, že nemohl nikde býti brán vážně.
Jen z Št. Hradce ozval se protest, z péra univ. rektora E. Richtra (Beilage
zur Allg. Zeitung, 1900, č. 168). Richter kladl důraz na to, že při habilitaci
musí rozhodovali prokázaná schopnost^ k vědecké práci a nikoliv studium
u dvorního musea. Kdo byl v cizině a poznal několik universit, bude ceteris
paribus lépe připraven než vychovanec jediné sebe vyšší vídeňské university.
A návrh, aby university na př. Pražské, Hradecká atd. staly se nižšími odbor
nými Školami, »je vysvětlitelný jen onou zvláštní zaslepeností pro poměry
v sousedství, kterou někdy způsobuje dlouhý pobyt v residenci«. Ostatně
venkovské university prospívají a vzmáhají se — o Vídeňské to nelze říci,
ta bude v poměru k jiným i dále klesati. »Nám,« končí Richter, »kteří jsme
mimo Vídeň, daří se tou dobou tak dobře, že nám ani nenapadá, abychom
se dali degradovali. ..«
Bersohn Mathias, Ksi^gozbiór katedry Plockiej. (Warszawa. Druk P. Laskauera i W. Babickiego. 1899. V. 8°, str. 23. 17 tab.). O pěti nejzajímavějších
rukopisech kathedrály Plocké dovídáme se z této publikace Bersohnovy. Jsou
to: Písmo sv. z první poloviny XII. stol (tab. 1—7.), Afissale vetus z 13. či
14. věku, psané snad v Polsku (tab. 8., neuvádí žádného písma), Graduale
z XVI. stol., Liber revelationum coelestium b. Brygittae z r. 1400 a Graduale
z r. 1365 (tab. 15.—17.). Pro nás nejzajímavější jest rukopis čtvrtý, »Liber
revelationum coelestium b. Brygittae«. Jest to rkp, původu českého; psal
jej Jan z Klobúk, řečený Kropáč, v Praze r. 1400. Původu českého potud,
že byl psán u nás v Praze. Bylť »Joannes Cropacz de Globuk« chudý Polák,
jejž r. 1398 Mikuláš Gewnheri, rektor, zapsal do fakulty právnické (Mon. univ.
Prag. tom. II. pars I. pag. 109.). Jest zároveň zajímavé, že tento Polák opsal
si právě tuto knihu, jež tehdy v Čechách veliké oblibě se těšila (srv. J. Hanuš
ve Fil. Listech XIII. 141). Po stránce palaeografické odpovídá písmo Jana
Kropáče písmu té doby v Čechách rozšířenému, s počátku jest poněkud
menší a pečlivější (tab. 10.), později větší, ale přece pravidelné ftab. 11. a 12.).
Miniatury, pokud věci mohu rozuměli, odpovídají také škole české, zvláště
miniatura na tab. 10., představující Krista, u jehož nohou dva králové (poprsí) po
slouchají slova Kristova. Explicit (tab. 13.) mimoděk připomíná stkvostné vy
hotovení zlaté bully Karlovy pro Václava IV. (Arndt-Tangl »Schrifttafeln«
tab. 28.). Též vazba je vzácná: Dřevěné desky potaženy temně hnědou koží,
jež pobita jest Žestí. Do kůže desek, přední i zadní, vřezány jsou vždy dva
medaillony, obsahující některé obrazy z života Kristova. Arabesky provedeny
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jsou v slohu gotickém. Na hřbetě vřezáno pak jest v písmenech od sebe
rozdělených jméno písařovo. Zdá se tudíž, že byl Kropáč nejen písařem, nýbrž
i majitelem, tohoto rukopisu To zdá se mi pravděpodobnější než mínění
Bersohnovo, že by byl Kropáč také rukopis onen vlastnoručně psal i vázal.
Tak vysvětlí se také snadno, kterak se dostal tento rukopis do Polska. Bo
hužel nemohl jsem (v Římě) na základě nedostatečných pomůcek zjistiti nic
bližšího o návratu Kropáčově do Polska. Rukopis obsahuje známé Revela
tiones v 7 knihách na 193 papírových a 4 pergamenových listech, vyzdoben
jest 16 iniciálkami a 3 miniaturami (tab. 10, 11, 12). Na konec připojeny jsou:
»Vita s. Birgitte« a »Bulla canonisationis s. Birgitte, Bonifacius episcopus
servus servorum dei.<
Ad. L. Krejčik.
Kdo znal již Krakov a přijde tam po letech zase, ten s potěšením najde,
že starý Krakov se nemění. Kdo přichází z Prahy, zpozoruje to s polito
váním .. . Ale bylo by zbytečno se o té věci zase rozpisovat. Chceme raději
podati zprávu o publikacích r. 1896 v Krakově založeného Tovarzystwa milošnikóv historyi i zabytkóv Krakova* které si vytklo za úkol bádati o dějinách
starého Krakova a zachovávat! starý Krakov. Spolek vydává pod titulem
Bibliotéka Krakovská řadu menších monografií. Dosud vyšlo 17 čísel, mezi
nimi popsání domu, kde bydlel kdysi Dlugoš, domu, kde bydlel Matějka a kde
je nyní jeho museum, popsání některých kostelův atd. Pět čísel (13 — 17)
letos vydaných věnováno universitě. Jsou to: Klimenta Beckovského Dzieje
wszechnicy Krakowskej (96 str., na konci bibliografie), Juliana Bukowského
Košciól šw. Anny (kostel náleží universitě), tana Ptainika Obrazki z žycia
žaków Krakowskich w XV. i XVI wieku, Ant. Karbowiaka Obiady profesorów w XVI. i XVII. w. (professoři-kanovníci u sv. Floriána dávali na den
posvícení svého kostela »kiermaszový« oběd professorům v kolleji královské
snědlo a vypilo se při těch obědech velmi mnoho; máme tu několik menu\
dále se tu vypravuje — vše na základě rukopisných pramenů — o jiných po
dobných svátečních obědech; je tu mnoho zajímavých podrobností) a téhož
Rozprószenie mlodziežy szkolnej 1549 (bouře vznikla tím, že jeden student
zabit od lidí probošta u Všech svátých; došlo k jakémusi střiku, t. j. aka
demická a ostatní Školská mládež chystala se k odchodu z Krakova a částečně
i odešla; z těch, kdo odešli, mmzí pokračovali ve svých studiích v Praze i. —
Vedle bibliotéky vydává spolek Rocznik ve formátu kvartovém a v pěkné
úpravě typografické s illustracemi, jehož redaktorem je prof. Stan. Krzyžanowski. Letošní svazek je věnován universitě a přináší již zmíněné (Č. Č. H.
VI. str. 305) vydání nejstarších privilejí university pořízené redaktorem. Do
dáváme ostatní obsah. Článek Stan. Tomkoviče věnován krásné budově knihovny
Jagellonské (dříve collegium majus neb kollej královská); je opatřen četnými
illustracemi. — Následující pojednání Lvovského prof. Vlád. Abrahama o po
čátcích biskupství Krakovského dotýká se* též záhad spojených s nejstaršími
dějinami biskupství Pražského; mínění jeho je, že vedle biskupství Pražského
založeno bylo biskupství Moravské a že k tomuto biskupství Moravskému
náležel též Krakov. To platí též o následujícím pojednání Karla Potkanského
o hranicích biskupství Krakovského. O jeho starší práci podobného obsahu
srovn Č. Č. H. IV. str. 128 — Dále obsahuje letošní Rocznik ještě 2 články:
L Lepszy* Pergamenišci i papiernicy Krakowscy a Stan. Estreicher* S$downictwo rektora w wiekach šrednich.

Zygmunt Gloger vydává ve Varšavě dílo »Encyklopedja Staropolska
Illustrowana«, rozvržené na 3 díly. V něm chystá se jednak sám, jednak
pomocí odborníků vylíčiti slovem i obrazem (pořádkem abecedním) staro
dávný život polský, obyčeje, právo, rolnictví, zahradnictví, umění, Školy, prů
mysl a obchod, obřady, cechy, stavitelství, hornictví, myslivectví, kuchyni
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staropolskou atd., vše co by objasňovalo veřejný i soukromý život a byt
staropolský.

Historický spolek Nestora letopisce (IIcTopauecKoe OómecTBo HeeTopa.liTonMcua) v Kyjevě vydal na oslavu památky 25. letého trvání publikaci
»25. jItíc ucTopimecKaro oÓiuccTBa Hocropa-JliToiíMcua«, kdež mimo jiné (str. 87—8)
uveden výčet přednášek v témž spolku, jež se týkaly historie a literatury
české.
Záhřebská universita slavila 251eté jubileum svého trvání. Vydala slav
nostní spis »Spomenica o 25. godišnjem postojanju sveučilišta Franje Josipa I.
u Zagrebu«, Zagreb 1900, 4°, VI, 216. V historii university záhřebské zaujímají
čeští učenci, tam povolaní, vynikající místo (slavista L. Geitler, botanik Boh.
šl. Jiruš a mathematik K. Zahradník).
W. Freytag v článku: Über Ranke's Geschichtsauffassung und eine zweck
mässige Definition der Geschichte (Archiv für systemat. Philosophie, 1900, VI.,
str. 129—155 a 311— 340) pokouší se stanovití nově definici historie Všechny
definice dle něho jsou jen výklady slovní a jediné kriterion správnosti definice
jest její vhodnost, její »přiměřenost účelu«. Chceme-li tedy dojiti správné
definice historie, jest radno přihlédnout! aspoň k hlavním dosavadním po
kusům o takové definování a srovnáním jich stanovití menší větší přiměřenost
jejich účelu, odtud pak pokusit! se na novo dáti definici co nejvhodnější.
K tomuto cíli Freytag probírá pojímání dějin a filosofii historie Rankovu (jak
ji možno sestaviti z příležitých zmínek v dílech tohoto dějepisce), dále názory
Lamprechtovy (dle pojednání jeho »Individualität, Idee und sozia1ps*.chische
Kraft in der Geschichte« a »Die historische Methode des Herrn v. Belew«),
Humboldiovy (»Über die Aufgabe des Geschichtschreibers«), Windelbandovy
(»Geschichte und Naturwissenschaft«) a Rickertovy (»Die Grenzen der natur
wissenschaftlichen Begriffsbildung« a přednáška »Kulturwissenschaft und Natur
wissenschaft«), Freytagův úsudek o všech kromě Ranka zní nepříznivě, ze
jména o Lamprechtovi a Rickertovi. »Lamprechtovy útoky proti Rankovu
pojímání dějin nutno nazvati nezdařilými. Nikoli Lamprecht, nýbrž Ranke jest
méně zaujat apriorními konstrukcemi a Ranke fakticky neopouští půdu empirie.
Lamprecht celkem postavil se na stanovisko Aristotelovo, dle něhož všecka
věda usiluje po obecnú, a konkrétno, jednotlivo pro ni prostě odpadá; Ranke
položil důraz na to, Že dějinné jevy nesmí býti shrnovány v pojmy, poznal,
že dějinný život vykazuje vedle obecných zákonnosti také jevy, které jsouce
naprosto zvláštní povahy, mají býti přijímány jedině tak, jak jsou, a popiso
vány. Z tohoto pojímání, které jaksi uprostřed dvou krajností se nalézá, arci
snadno jest přeskočit! v extrém druhý a vymeziti dějiny vůbec jako vědu
o konkrétním jednotlivú.« (155). A to také v poslední době učinili na příklad
Windelband a Rickert — charakteristické jest, že oba jsou filosofové — a ovšem
Freytag neváhá i pokus Rickertův nazvati »úplně nezdařeným« (322) Kritikou
tedy těchto názorů a dalšími úvahami Freytag dospívá k těmto výsledkům
a definici historie: Vhodno jest prý lišiti užší a širší ponětí dějin. Předmětem
dějin v širším smyslu jest jednotlivý člověk potud, pokud v něm vystupuje
něco nového proti typu Člověka; zákony jednotlivého dění psychického zkoumá
psychologie, nikoli historie. Naproti tomu společnost lidská (»Das Gesellschaft
liche«) jest nazkrze a naprosto předmětem historie v širším slova toho smyslu.
Historie tedy v širším smyslu zahrnuje vědu o společnosti a vědu o jedno
tlivém Člověku, pokud (člověk) není předmětem .psychologie. Historie v uziim
smyslu pak jest nauka o společnosti a o individuu^ pokud na sebe vzájemné
působí.
F. Č
Pravou revoluci ve všech názorech a výkladech, již takřka ustálených,
o staré minci německé a francké a také v názoru o váze marky kolínské
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působí článek Benna Hilligera. Studien zu mittelalterlichen Massen und
•Gewichten, 1. Kölner Mark und Karolingerpfund (v Histor. Vierteljahrschrift,
1900, str. 161—215). Merovingové, vykládá Hilliger, dávali přednost zlaté měně;
Karlovci přešli k měně stříbrné. Razilo se však stále ze staré římské libry
stříbrné, která od doby Konstantinovy (od let 323—337) dělila se v 144
siliquae; půlky siliquí sluly denáry. Karel Veliký zavedl novou libru, jejíž
váha je dosud sporná; z té razilo se 20 šilinků Čili 240 denárů. Od polovice
11. stol, razí si na Rýně cestu nový mincovní systém, jenž, ja< se zdá, přišel
ze severu. Je to marka. Marka objevuje se nejprv v 9 stol, v Anglii, pak
u Dánů, dělíc se na 8 oerů, což není nic jiného než starořímská unce a s tím
se shoduje váha nordické marky (asi 213,408 gr.) a římské unce (27,288 gr.)
Hilliger konstatuje pak, že t. zv. libra v Kolíně v 13. stol, měla dvě marky
(srv. u nás, kde se Česká hřivna vypočítává asi na 250 gr., t. j naše libra
měla dvě marky-hřivny, Čili Česká hřivna pozdější je asi ý4 kila), dále, že
v Kolíně znali marku dvojí: jedna dělila se na 12 .šilinku a 144 pfeniků,
druhá na 1174 šilinků čili 135 pfeniků. Tato sluje v pramenech markou ku
peckou, pondus mercatorum, ona prostě markou. Kde je zmínka o marce
mající 160 denárů, neplatí to o marce kolínské, ale anglickém šterlinku, jenž
v 2. pol. 13. stol, se velice rozšířil po severním Německu. Ale i pokud jde
o prostou marku kolínskou, rozeznává Hilliger »die Prägungsmark« od
»Gewichtsmark«. Rozdíl obou nelze zde vykládali; stačí říci, že marka ražební měla 12 šilinků čili 144 pfeniků, Gewichtsmark o 3,6 pfeniků více, tedy
147,6 kolínských pfeniků. Tato nedělila se na šilinky a pfeniky, nýbrž na 16
lotů (1 marka zz 2 půlmarkám zz 4 čtvrtkám [ferto, viertung] zz 16 lotům)
a v této způsobě rozšířena byla po celém Německu. Hilliger ji vypočítává pro
13. si. na velký rozdíl od počtů dosavadních na 215.491 gr. (tedy 1 ferto na
53,872 gr., 1 lot na 13,4685 gr.) a ukazuje, že je totožnou s markou skandi
návskou a blízkou váze osmi starořímských uncí (218,3 gr.). Kolínskou marku
raiebni počítá ne na 233,855 gr., ale na 210^24 gr. (1 Šilink: 17,52 gr.; 1 denár
1,46 gr.), t. j. totéž co vážila stříbrná marka štokholmská ještě v 19. století
(210,6195 gr.). Marka kupecká, jež pod tímto jménem vyskytuje se poprvé
v 13. stol., je, jak se zdá, původu utrechtského (váží 201,987 gr.), ale aspoň
již z 12. st. Hilliger ukazuje dále, že hřivna Karla Vel., jejíž váhu neznáme,
nepretrvala ani dobu nejbližších nástupců Karlových. Vytlačila ji stará libra
římská, jež vážila asi 327,45 gr. a dělila se na 12 uncí (unce dělila se na 20
denárů — tedy celkem 240 denárů). Kde zůstala v užívání hřivna karolinská,
počítalo se na Šilinky, ne na unce. Z rozličných zpráv a známek Hilliger ko
nečně uzavírá, že karolinská libra zz 15 uncím římským, čili že byla o Čtvrtinu
těžší než libra římská. Dle toho by karolinská libra vážila 4O932 ^r. (1 Šilink
20.466 gr., denár 1,7055 gr.), tedy zrovna tolik, co dle váhy denáru vypočítal
Inama-Stemegg (asi 408 gr). Tato libra zachovala se do 19. st. nejen v Jižní
Francii, Španělích, Sardinii, ale i ve Varšavě a Petrohradě. V Německu zví
tězila kolínská marka, »die spätere sogenannte »Kölnische Mark« von 233,855 gr.
hat in der zweiten Hälfte des Mittelalters ihren Siegeszug durch die Städte
des Reiches gehalten« (jak vzrostla na 233 gr., není slovem vyloženo). Karo
linská měna nepronikla v době francké ani v celém Německu — u Sasů za
Karla Vel. znali velký šilink, jenž měl 3 tremisy a malý šilink, jenž mě) 2 tremisy (tento malý Šilink = 8 denárům karolinským a není nic jiného, než
pozdější lot). Stať končí výkladem, Že karolinská libra, rovnající se 15 římským
uncím, je původu orientálního, že rovná se měně alexandrínského dřevěného
talentu S mnichy asi dostala se na západ. Hilliger bude v pokračování, Jak
se zdá, řešiti otázku mincí a váh v starší době germánské. Z praemiss dosud
nadhozených zdá se, že u Germánů byly obecné váhy římské.
j. P.
Inventarisace uméleckýck památek v. Némecku. Myšlenka poříditi generální
soupisy uchovaných uměleckých památek vznikla v klassické zemi metho-
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dických podniků: Roku 1869 obdrželi Jindřich Dehn*Rotfelser a Vilém Lotz
od pruského ministerstva vyučováni rozkaz, aby vypracovali inventář umě
leckých památek v Casselu. Od těch dob se počaly zakládati soupisy po celém
Německu a jak věc pokročila, ukazuje tento přehled: V Prusku, Hessen
Nassau: Od r. 1870 vyšlo 5 sv. od různých vydavatelů. Hannoversko: V 7 sv.
od H. Nitroffa 1871—80. Od r. 1897 se zakládá nový inventář. Sasko. Od
r. 1879 vyšlo 22 sv. od různých vydavatelů. Pomořansko: Od r. 1881 9 sv. od
různých vydavatelů. Západní Prusko: Od r. 1884 vydal Joh. Heise 11 sv. Bra
niborsko spracoval v 1 sv. R. Berga 1885. (Berlín zvlášť r. 1893 od R. Borrmanna.) Slezsko: Od r. 1886 spracoval A. Lutsch ve 4 sv. město Vratislav,
vládní okres Vratislavský, Lehnický a Oppolský. Šlesvik Holštýnsko spra
coval R. Haupt 1887—89. (Vévodství Lauenburské v 1 sv. od Fr. Weyssera.)
Rýnská provincie: Od r. 1891 vydal Pavel Clemen 15 sv. Východní Prusko
spracováno v 8 sv. od A. Boeticnera 1891—98. Vestfálsko: Od r. 1893 vyšlo
5 sv. od A. Ludorffa. Poznaňsko: Od r. 1895 vyšly 3 díly od J. Rohte Hohenzollern v 1 dílu od K. T. Zingelera a W. F. Laura r. 1896. Elsasy-Lotrinsko
spracoval ve 4 dílech F. X. Kraus 1876—92. Království saské'. Vyšlo 18 sv.
od R. Steche a C. Gurlitta od r. 1882. Hessensko*. Od r. 1885 vyšlo 6 sv. od
různých vydavatelů. Schwarzburk-Sondtrskausen spracoval ve 2 sv. F. Apfelstedt. r. 1886—87. Badensko*. Od r. 1887 vyšlo 5 sv. od J. Durma, E Wagnera a F. X. Krause. Duryňsko: Od r. 1888 vyšlo 22 sv. od P. Lehfeldta.
IVirtember^ko: Vyšiv od r. 1889 dva díly od E. Paulusa. Anhaltsko spracoval
v 1. díle Büttner-Pfänner zu Thal r. 1894. Bavorsko·. Od r. 1895 vyšlo 16 sv.
od G. Bezolda a B. Riehla. Meklenbursko: Od roku 1896 vyšly dva díly od
F. Schlie. Brunšvicko*. Vyšel r. 1896 1 díl od P. J. Neura. Oldenbursko*. VyŠel
r. 1896 1. díl. Knížectví Schaumburk-Lippe spracoval v I. dílu G. Schönermark,
r. 1897. Vzorné úpravou i textem jsou n. p. popisy Rýnský, Bádenský, Vest
fálský, Šlesvicko-Holštýnský. Náklad vedou buď vlády nebo učené společnosti.
Také ve Francii a v Itálii se počalo tu a tam s inventarisací (n. p. v Languedocu nebo v Sieně), ale není tu organisace a ani přímé potřeby. Ve Francií
nahražují inventáře většinou důkladné monografie o jednotlivých městech a
jich okolí, v Itálii guidy.
Ve středověkých kronikách se velmi často vyskytují zprávy o drahotě
a hladu — fames et caristia. Předmět ten — příčiny i následky (mezi těmito
i lidožroutství), politiku knížat i měst čelící tomu zlu — zpracoval mono
graficky Pr. Curschmann ve spise Hungersnöte im Mittelalter. Ein Beitrag
zur deutschen Wirtschaftsgeschichte des 8. bis 14. Jahrh. (Leipziger Studien auf
dem Gebiete der Geschichte VL, 1). Větší část knihy (str. 91 — 217) přináší
výpisky z pramenů od r. 7u9—1317 o rozličných kalamitách, jako jsou mimo
hlad neúroda, povodně, mory.

Popud k spisu Jindř. Morfa. professora university Curyšské »Deutsche
und Romanen in der Schweiz« dalo dílo »Die deutsch-französische Sprach
grenze in der Schweiz«, které od r. 1891 vydává J-Zimmerli. Na základě zde
uložených dat a vlastních bádání přichází Morf k tomu výsledku, že od sto
letí hranice mezi Živlem románským (francouzským) kolísá, celkem však že
živel německý nabyl něco půdy či postoupil dál na západ na úkor Živlu ro
mánského, v našem století však je na mnohých místech románský živel na
postupu na západě na hranici francouzsko-německé, kdežto ve východním Švý
carsku proti Grisoncům němectví nabývá půdy. Morf ve svém zajímavém
spisku nespokojuje se pouhým konstatováním toho, co se děje, nýbrž ptá
se též po příčinách; co se týče přítomnosti, soudí, že v »zemi politické a ná
boženské svobody« rozhodují přede vším poměry hospodářské. Malá kniha
Morfova (62 str.) je plná jemných pozorování a mohla by i českého čtenáře
při našich podobných poměrech zajímat. Spisovatel cítí se jako Švýcar, jako
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příslušník národa (Nation) švýcarského, jenž mluví čtverým jazykem (německým,
francouzským, vlašským a raetským), a tyto čtyři jazyky jsou >v souhlase
s republikánskými a demokratickými řády« Švýcarska rovnoprávné. A tak
se tu dostaneme až k výroku: Pofrančený Aleman nepřestává býti Švýcarem;
není ztracen pro Švýcarsko, pro svou vlast, která je zemí německo-románskou

V červnu t. r. zemřel ve Freiburku Badenském Adolf Halm* dříve professor v Palermě a v Neapoli. Hlavní jeho díla byly Dějiny Sicílie ve staro
věku (až do 9. stol, po Kr.) a Dějiny řecké.
Századok 1900 přinesl pojednání o spolku, který r. 1362 král Ludvík
Uherský umluvil s jinými protivníky Karla IV. proti císaři.
Veliké dílo Sacrorum Conciliorum nova et amplissima colUdio, jež v 1. 1759
až 1793 v 31 svazcích foliových vydal Giovanni Domenico Mansi* vyjde nyní
přičiněním knihkupectví Welterova v Paříži (jež již několik podobných prací,
na př. Recueil des Historiens des Gaules znovu otisklo) v novém vydání,
vlastně ve věrné reprodukci faksimilové. Dílo je dávno rozprodáno a exemplář
jeho byl vzácností již před 60 léty, kdy na př. (r. 1846) stavovský sněm český
usnesl se na žádost Palackého na koupi jeho za cenu 500 zl. k. m a dílo
nebylo lze dostaň. Nyní vyjde pouze v 250 exemplářích; ku konci r. 1906 má
býti hotovo. Pro prvých sto subskribentů bude státi svazek 50 fr , pro druhých
sto 60 fr. a 75 fr. pro 50 posledních. Do června bylo přihlášeno předplatitelů
17 z Německa, 13 z Francie, 8 z Rakouska (z toho v Praze klášter Emauský,
v Teplicích knihkupectví, opatství Maria Laach, v Kroměříži arcib. knihovna,
ve Vídni knihkupectví, v Světlé klášterní bibl, v Hradci Št. a Lublani knih
kupectví, v Černovicích univ. knihovna), 10 ze Spoj. Států, 2 z Ruska Zároveň
však vyšla práce mnicha benediktinského Henry Quentina* Jean Dominique
Mansi et les grandes collections conciliaires. Étude ďhistoire littéraire suivie
ďune correspondance inédite de Baluge avec le Cardinal Casanate et de
lettres de Pierre Morin, Hardouin, Lupus, Mabillonet Montfaucon (Paříž,
Leroux, 1900, str. 272), která ukazuje zcela přesvědčivě, že velebené dílo
Mansiovo není nic jiného, než bezpříkladné lehkomyslná knihkupecká spekulační
edice. Práce v první své polovici probírá starší edice akt konciliárních. První
byla sbírka Jakuba Merlina (2 svazky, Paříž 1524), pak následovaly sbírky
františkána Petra Crabbe (Kolín, 1588. 2 sv.; kritická edice), kartusiána
Vavřince Suria (1567, Kolín, 4 sv.; nedbalé), Dominika Nicoliniho (5 sv., Be
nátky, 1585; vlastně otisk Suria), Severina Biniho (5 sv, Kolín, 1606; v třetím
vydání užito sbírky vydané v Římě r. 1608 péčí Pavla V , později t. zv. editio
Romana; je to spojení této edice a Suria), franc jesuity Filipa Labbeho
a Gabriela Cossarta (17 sv., Paříž 1671—72; je to Bini, ale značně rozšířený).
Vědecky jali se chápati svou úlohu jesuita Štěpán Haluze* z jehož Nova
Collectio Conciliorum*vyšel však (pro antikuriální stanovisko autorovo) jen
jeden svazek (Paříž 1683) a jesuita Jan Hardouin (12 sv., Paříž,, 1714), jenž
se postaral o revisi pokažených textu srovnáním přečetných rukopisů a o vy
loučení všeho zbytečného. Po Hardouinovi a do jisté míry proti němu, jenž
byl rozhodným stranníkem kurie, jal se vydávati svou sbírku Niccolo Coleti
(23 sv., Benátky, 1728—1733), jenž užil vlastně zase Labbe-Cosarta a tu a tam
poznámek Hardouinových a Baluzových. Pub kace měla značný úspěch knih
kupecký a to vedlo k dílu Mansiovu. Mans vydal za svého života neméně
než po foliových svazků, k tomu řadu kvartových. Úžasná plodnost ta možná
byla jen tím, že otiskoval nebo překládal stár f práce, k nimž, jak se hodilo,
připojoval poznámky, úvahy nebo varianty. Poznamenal si v předlohách pouze
kusy, jež třeba převzíti a opisy jich pořizovali mu hoši a mladíci, jichž měl
k ruce celou řadu. Tyto — lze pochopiti, jak málo spolehlivé — opisy vkládal
\
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na příhodná místa do exempláre díla, jež mělo vyjiti v novém vydání, knihu
poslal do tiskárny a — byl hotov. Pravidlem, tak zejména při Collectio,
korrektur ani nečetl. Pro vydání konciliové sbírky získán byl r. 1755 be
nátským knihkupcem Zattou, jejž lákal úspěch sbírky Coletiho. Mansi zdál se
nejvhodnější osobou proto, že v 1. 1748—1752 vydal v 6 svazcích Suplement
ke Coletimu, kde otiskl akta 200 koncilií a krátká data o 380 koncilech, jichž
akta se ztratila, k tomu 320 papežských listů. Myšlénka, spojití Coletiho
a Suplement, a dodati něco z rostoucí literatury patristické, byla na snadě
A to se stalo — Quentin ukazuje však s jak neuvěřitelnou povrchností se
to stalo! Mansi zavázal se jen k tomu v svazcích Coletiho naznačovat! místa,
kam má býti pojat akt jeho Suplementu: na okraj napsal varianty svých ruko
pisů. opisy Suplementu vložil mezi příslušné listy a tak putovaly svazky
Coletiho do tiskárny Zattovy — Mansi dostal do ruky teprv hotový svazek
své sbírky. Tak vyšlo za života Mansiho 14 svazků; ostatních 17 vycházelo
již 30 let; odběratelé byli nespokojeni a knihkupci došly peníze. Tak uvázlo
dílo u r. 1488, u koncilu Florenckého; nedočkalo se ani indexu, ani obsahu ...
Kniha Quentinova svými odhaleními je s to, aby působila takřka sensačně —
Mansiho publikace platí dosud za svědomité a kritické dílo celého života
(srv. 2. vyd. Realencyklopaedie fůr protest Theologie u. Kirche. sv. 9, 260)
Zmaří-li nový otisk Mansiho, je ovšem pbchybno a také sot\a žádoucno*—
dokud nemáme náhrady lepší za Mansiho, třeba Mansiho míti nebo kupovati.
(Srv. o tom všem článek Gustava Krůgera v^Beilage zur Allg. Zeitung, 1900,
Č. 198). — Zároveň ohlašuje se nové vydání jiného ohromného díla pramenného:
Muratoriho Rerum italicarum scriptores^ jež vyšlo v 25«yazcích r. 1723—5,1
v Miláně. Revisi, doplnění a korrekturu edice obstarají Giosue Carducci
a V. Fiorini; nakladatelem je S. Lapi v Cittá di Castello; v 15 létech má
býti vydání dokonáno. Ročně má státi subskripce 60 K; dle toho by celé
dílo stálo 900 K. Typograficky bude vydání nádherné.
Zaznamenáváme některé důležitější novinky literatury francouzské,
o kterých pochvalně referuje RH Jsou to: G. Weill> LHistoire du parti
républicain en France de 1814 á 1870; E. Driault. Les Problěmes politiques
et sociaux ä la fin du XIXe siěcle. — Dílo důležité pro středověkou diplo
matiku a dějiny úřadu kancléřského vydal O. Morel: La Grande Chancellerie
royale et ľexpedition des lettres royaux de ľavénement de Philippe VI. á la
fin du XIVe siěcle. — Nešťastný král Bavorský Ludvík II. našel mezi Fran
couzy svého historika: Je to Jakub Bainville> jenž mu věnoval knihu
310 stránkovou.

Počet francouzských historických časopisů vzrostl o Revue de synthese
kistorique. Úlohou její má býti, jak naznačuje titul, podávati výsledky bádání
podrobného, sbírati je v celek, spojovat rozličné discipliny. Ročně má vyjiti
6 sešitů (předplatné mimo Francii 17 fr.).
'
Francouzský spolek historický La Societě des Études historiques počala,
jak oznamuje RH., vydávati bibliografickou knihovnu (Bibliothěque des bibliographies critiques), ve které neběží o to, aby se o každém předmětu zazna
menalo, cokoli o něm bylo napsáno, nýbrž, co napsáno o publikacích cenných
a základních. Knihovna bibliografická vychází po sešitech, věnovaných po
každé jednomu předmětu, a program její je historie v nejširším slova smyslu.
Funck-Brentano vydal úvod (7 str.) a bibliografii 14. července 1789 (pád bastilly), G. Mariin bibliografii o dějinách průmyslu francouzského, H. de Crezon
bibliografii o Frant. Schubertovi, Dosson o Lukáši Cranachovi atd.

Pařížský sjezd historický, Le Congrls ďhistoire comparée^ nesplnil, jak
čteme v RH., očekávání, jež vzbuzoval program. Z historikův francouzských
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mnozí chyběli, z německých a anglických nepřišel skoro nikdo. Živější jednání
vyvolal jen spor Maďarů a Rumunů v sekci historie politické. Nejzajímavější
bylo jednání v sekci pro umění a hudbu. Také referát Tad. Korzona ve
Varšavském >Athenáum< zní celkem podobně; týká se zvláště první sekce
(všeobecné historie).

Zemřel badatel a historik ruský, gymn. professor v Permu, A. V. Ekzémplarskij (* 1846), spisovatel cenné monografie »Velikie i udělnye knjazja
sěvernoj Rusi v tatarskij period« (2 díly; Petrohrad, 1890).

Dne 4. dubna t r. zemřel řiditel Českoslovanské akademie obchodní,
školní rada Emanuel Tonner, stár 70 let. Náležel k těm vymírajícím mužům
starší generace, kteří milovali naši .historii. Nemáme od něho prací zvláštního
významu — Tonner nechtěl než popularisovati známosti z dějin českých a pří'
stupnými učiniti starší latinské práce o době pobělohorské, jež jej zvláště
poutala, v českých překladech. Sem náležejí jeho překlady Habernfeldova
Bellům Bohemicum (Praha, 1867; Balbínovy Apologie (Rozprava na obranu
jazyka slovan, zvi. českého; 1869) a co především lze Tonnerovi počisti za
zásluhu, překlad Stránského historicko statistického vypsání státu českého
(Vypsání vit obce král. Českého, v Praze 1893, nákl. vlastním), překlad pro
vázený životopisem Stránského a výklady neb opravami v poznámkách. Z po
pulárních prací jeho je největší »Vypravování dějin domácích« v Matici Lidu
(1871). Tonner byl velkým ctitelem staré Prahy a dobrým znalcem historie
hradu Pražského, zejména dómu svatovítského. Oba prvé svazky Ottových
»Cech«, Praze věnované, byly jím redigovány. Tonnerově lásce k Polákům
a jeho znalosti polských věcí děkujeme za dvě brožury »Poláci a Češi«
(Praha, 1863) a »Slovo upřímné k Polákům a Rusům« (1871).
7. P.
Dne 26. září zemřel ve svém rodném městě Žamberce prof. Eduard
ÁLJ^L· Albert byl vynikající odborník, ale vedle toho svým všestranným ta'Hentem a smyslem pro jiné vědy, jakož i pro umění připomínal (pověděli to
již jiní) velké muže doby renaissanční. K tomu se družilo neokázalé a nezištné
mecenášství, plynoucí také z jeho ethické povahy. Albert byl člověk, z něhož
vycházelo světlo a teplo: bylo Štěstím jej poznat, setkávati se s ním přátelsky.
Albert lnul zvláště k svým přátelům a známým z mladších let A tak miloval
též své rodné město a svůj rodný kraj. Láska k rodnému kraji a městu jej
činila historikem. Rychnovsko a Žambersko je kolébkou Jednoty bratrské.
R. 1890 a 1891 přinesl Č. Č. M. Albertovy příspěvky Památky po bratřích
českých v Žamberce a v Kunwaldé. Příspěvek otištěný v 3. ročníku našeho
časopisu, je věnován zvláště otázce, zdali Prokop Divii se skutečně v Žamberku narodil — je to malá práce, složená podle všech pravidel historické
kritiky. Albert šel ve všech těchto pracích nazpět ku pramenům. A to chtěl
učinit i pro dějiny svého Žamberka: sbíral a dával sbírati prameny. Od r. 1889
vyšlo 5 sešitů Pamětí Žamberských, na jichž titulu se objevuje ještě druhé
jméno totiž P. Karla Chotovského, faráře Žamberského. Následovali měly sou
vislé dějiny Žamberka ... Paměti Žamberské otiskují prameny, celé listiny
neb výpisky z rozličných knih (pamětních, gruntovních atd.), lze říci, polozpracované neb aspoň úvody opatřené. Skládají se ze 16 kusů. Uvedeme jich
nadpisy: 1. Knihy pamětní, 2. Žamberští byli páni nad několika sedláky v Slavě
trně, 3. Právo útrpné, 4. Purkrecht, 5. Trestní záležitosti menší váhy, 6. Li
stiny v příčinách soukromých, 7. Privileje městské, 8. Obec a vrchnost, jak
se k sobě chovaly, 9. Řemeslo a cechy, (celý sešit 3.) 10. Hospodářství polní,
11. Dějiny jednotlivých usedlostí, (od čísla k číslu, pokud starší gruntovní
knihy sahají, uvádějí se držitelé), 12. Úřady městské, 13. Platy občanu, hospo
dářství obecní, 14. Kommunikace, 15. Voda, 16. Lázeň, zdravotnictví, špitál.
G.
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Dr. Bohumil Navrátil byl jmenován úředníkem zemského archivu morav
ského v Brně.
♦ f

Oprava. V Článku »O počátcích dějin zemí českých« má býti na str. 209,
řádek 17. shora: r. 58 před Kr.( místo po Kr.

Oznámení

odběratelům a přátelům »Českého Časopisu Historického«.

Český Časopis Historický bude vydáván i příště jako kvartálník,
tedy čtyřikrát do roka (15 ledna, 15. dubna, 15. července, 1. listopadu),
ale v objemu značně zvětšeném. Celý ročník bude míti 28—jo tiskových
archů^ jeden svazek 112—120 stran. Vzhledem k tomu zvýšilo na
kladatelství předplatné na Čes. Čas. Hist. na 8 korun 40 haléřů za rok.
Jsme té naděje, že kruhy odborné a přátelé historie domácí budou prvý
tento krok k rozšíření našeho časopisu laskavě podporovat! — na této
podpoře záleží především, má-li se z Českého Časopisu Historického
i v malých poměrech našich vyvinout! znenáhla větší časopis odborný,
jenž by úlohu svou plnil dokonale a vyrovnal se podobným publikacím
německým a polským. Redakce i nakladatelství Čes. Čas. Hist. se své
strany chtějí se o to pilně přičiňovati.
Redakce
Čes. Časopisu Historického.

Nakladatelství
Čes. Časopisu Historického.

