Spor o český hlas
před volbou císaře Karla VII. v 1. 1740—1742.
Napsal Josef Růžička.

I.

Úvod. Starší spory.
Zvláštní postavení, které král Český mezi knížaty staré říše
Německé zaujímal, mělo přirozeně v četných případech za ná
sledek obtíže a neshody při applikování německého říšského práva
na Čechy. Zejména bylo někdy nesnadno stanoviti poměr a hra
nici mezi platností všeobecných říšských zákonů a zvláštních práv
království Českého v oboru práva kurfirstského. A tak přišlo ně
kolikráte ke sporům v otázce českého práva kurfirstského.
Nepřihlížíme li k událostem před vydáním Zlaté bully Karla IV.
— neboť teprve od té doby pohybujeme se v tom ohledu na zcela
pevné půdě —, vznikla první taková nesnáz r. 1440 při volbě
Fridricha III. za krále Římského. Tehdy byl trůn český uprázdněn.
Ladislav byl teprve r. 1443 za krále přijat a uznán. Stavové čeští,
kteří do té doby vykonávali královská práva v zemi, osobovali si
též právo vykonávati české právo kurfirstské a vypravili k volbě
do Frankfurta jako plnomocníka svého Jindřicha z Plavna, pur
krabí Míšeňského, který však teprve po delším jednání od kurfirstů
k volbě byl připuštěn.1) Pozoruhodno jest, že r. 1438, kdy rovněž
v Čechách nebylo krále (Albrecht byl za krále Českého přijat až
v červnu, kdežto králem Římským zvolen byl již v březnu toho
roku), stavové čeští na právo, účastniti se volby Albrechtovy, nároků
nečinili nebo práva toho neužili, ač arcibiskup Mohučský Dětřich
pozvání k volbě do Prahy byl poslal.2)
Při volbě Maxmiliana I. za krále Římského ve Frankfurtě
16. února 1486 (byl zvolen za živobytí otce svého císaře Frid
richa) byl hlas český úplně opominut, an nebyl k volbě pozván
ani Vladislav II., král Český, ani Matyáš, král Uherský, který
rovněž králem Českým se zval. Právo kurfirstské náleželo však jen
Vladislavovi, jak podle Zlaté bully, tak podle předcházejících
*) Palacky, Dějiny nár. českého v Č. a na Μ Vyd. 1877. IV.
str. 18. J. Chmel, »Geschichte Kaiser Friedrich IV. und seines Sohnes
Hamburk 1843. II. díl, str. 9. — ·) Altmann* Die Wahl Albrechts
römischen Könige (ve sbírce Jastrow* Historische Untersuchungen,
roč. 1886» sešit 2.), str. 10.
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úmluv mezi oběma králi. Když pak Vladislav proti zvolení Maximilianovu protestoval, omlouvali se kurfirsti tím, že volba pro náhlou
tíseň, v jakou říše vpádem Matyášovým do Rakous byla uvedena,
na spěch předsevzata býti musila, takže ani dosti času nezbylo
krále Českého pozvati.1) Aby dal zadostiučinění, zavázal se kurfirst
Mohučský zvláštním reversem k značné pokutě, opomenul-li by
někdy krále Českého k volbě pozvati.
Závažnější spor o český hlas povstal před volbou Karla V.
r. 1519, kdy vládl v Čechách nezletilý král Ludvík. Vykonávání
českého práva kurfirstského osobovali si tehdy Zikmund, král
Polský, jako poručník Ludvíkův, i stavové čeští, ba také Ludvík
sám. Posléze dohodli se stavové s Ludvíkem na tom, že poslové
k volbě zvoleni budou sněmem, ale že odevzdají při volbě hlas
český Karlu Habsburskému jak jménem stavů, tak i jménem krá
lovým. Ačkoliv, jak Liske i Rezek soudí, vykonávání českého
práva voličského v tomto případě podle ustanovení Zlaté bully
náleželo Zikmundovi,2) přece sbor kurfirstský přidal se k vývodům
českého vyslanectva (vedeného panem Ladislavem ze Šternberka)
a připustil je k volbě, bezpochyby proto, že bezpečně věděli, že
plnomoc jejich zní ve prospěch Karla Habsburského, kdežto o man
dátu polského vyslanectva byli v pochybnostech.
O století později byl hlas český opět sporný při volbě Fer
dinanda II. Tehdy však nebyl spor ten následkem nejasnosti českého
práva kurfirstského, nýbrž měl příčinu svou ve sporu o království
České, o něž zápasili vzbouření stavové s králem Ferdinandem II.
Kurfirst Mohučský pozval k volbě do Frankfurtu Ferdinanda;
čeští stavové však, neohlížejíce se na to, také vyslali tam své plnomocníky, kteří snažili se tam nároky jejich na český hlas u ostatních
kurfirstů uplatniti (v červenci 1619). Byli však konečně odmítnutý
a kurfirstem českým uznán Ferdinand.3) Když protesty poslů zů
stávaly marný, zanechali ve Frankfurtě písemné ohrazení proti
volbě a odebrali se do Hanavy; teprve po zvolení Ferdinandově
vrátili se do Čech.
‘) Ad. Backmann (Zur deutschen Königswahl Maximilian I.» Vídeň 1900^
str. 47; zvi. otisk z Arch, für Oest. Gesch. sv. 76.) pokládá omluvu tuto za
pouhou výmluvu a soudí, že nepozvání Vladislava II. k volbě stalo se jak
se strany císaře tak i knížat zúmyslně. Srvn. též starší pojednání Ullmannovo,
Die Wahl Maximilian I. ve Forschungen zur Deutschen Geschichte, XXII.
str. 152 a n. Novější polemika Ullmanna (Hist. Zeitschrift sv. 84) a Bach
manna (Histor. Vierteljahrschrift 1901) se hlasu českého nedotýká. — ’) Rezek
(Spor o Český hlas při volbě Karla V. r. 1519, Č. Č. Μ. roč. 1882, str. 366)
poukazuie na to, že netoliko ve ZI. B. nic nestojí o tom, že by poručník jen
tehdy mohl vykonávati voličské právo, byl-li by zároveň dědicem král Če
ského, jak dovozovali čeští stavové, nýbrž i že právo voliti krále nikterak
nesouvisí s právem vykonávati kurfirstská práva po čas uprázdnění trůnu. —
·) G. Winter, Geschichte des dreissigjährigen Krieges (ve sbírce Oncken»
Allg. Geschichte in Einzeldarstellungen, Berlin 1893) str. 196—198.
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Spor o český hlas, jenž jest předmětem našeho pojednání,
jest článkem velkého sporu o rakouské dědictví po smrti císaře
Karla VL, souvisí zejména s jednou jeho částí, totiž sporem o ko
runu císařskou, která již po více než 300 let byla v nepřetržitém
držení rodu Habsburského. Běželo o to, zda koruny té dosáhne
František Lotrinský, manžel Marie Terezie, a bude-li tak rodu tomu,
rodu Habsbursko-Lotrinskému, zachována čili nic. Ačkoli koruna
Římsko německé říše ve svém významu dávno byla poklesla, přece
nebyla bezcenná. Ježto dosažení koruny záviselo na volbě kurfirstů,
hleděla ovšem strana protivná co nejvíce hlasů kurfirstských rakou
skému kandidátu odciziti; a v tomto svém úsilí počala též upírati
Marii Terezii právo k hlasu českému, za právní důvod uvádějíc
hlavně, že říšské zákony ženy z kurfirstské hodnosti vylučují.

II.
Prameny a literatura.

Nejpřístupnějšími prameny pro seznání sporu o český hlas
z r. 1740—1742 jsou nám současné spisy obsahu historického a
právnického. Na prvním místě sluší uvésti anonymní Geschichte
des Interregni nach Absterben Kayser Karls VL (vydáno ve Frank
furtě n. M. r. 1742 ve 4 dílech),1) kde se velmi obšírně a dosti
objektivně o sporu tom pojednává. — Rovněž anonymní jsou kro
niky Geschichte und Thaten Maria Theresias a Geschichte und
Ihaten des Kaysers Karls VII^ vydané ve Frankfurtě a Lipsku,
ona r. 1743 ve dvou, tato r. 1745 v jednom dílu.2) — Z části pů
vodní, z části kompilací jest líčení sporu o český hlas v díle Aus
führlicher Discours über den vormaligen und itzigen Zustand der
teutschen churfürstlichen Staaten^ vyšlém v 5 objemných dílech
(českému kurfirství věnován jest I. díl) tamže v 1. 1747—1750.®)
Stručněji o událostech předvolbou Karla VIL pojednává ?. 3. Moser
ve své Staatshistorie Teutschlandes unter der Regierung Ihro KayserUchen Majestät Carls des VII^ vydané v Jené r. 1743. — Pozdější,
ale celkem lépe a přehledněji než uvedené spisy zpracována jest
’) Spisovatelem jest J. D. v. Olenschlager (zemř. r. 1787), měšťan ve
Frankfurtě n. Μ. Byl právnicky vzdělán a sepsal řadu spisů oboru právního
a historického, z nichž však jen právě uvedený má větší cenu (Allgemeine
deutsche Biographie sv. XXIV. str. 285.) — J) Oba spisy, ač v jednom ve
lebí se Marie Terezie, ve druhém Karel VII, souhlasí slohem, úpravou
i formou tak, že zdají se pocházeti od téhož spisovatele. — ’) AČ nese spis
tento na titulu jméno prof. Gundlinga (zemř. r. 1729 jako professor práv,
fiosofie a historie na universitě v Halle), přece nepochází od něho, nýbrž
byl vydán po jeho smrti na základě jeho prací od neznámého spisovatele,
jenž sám připojil vylíčení událostí od jeho smrti až do r. 1746, jak v před
mluvě k 1. dílu praví.
1*
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Adelungova (Joh. Chr. Adelung) Pragmatische Staatsgeschichte
Europens von dem Ableben Kaiser Carls VH. an. vydaná v Gothé
r. 1763; období 1740-42 věnovány jsou druhý a třetí díl toho
spisu. Ve zvláště obšírné, ač nepřehledné zpracované části jedná
se o témže sporu ve spise Historische und Geographische Beschreibung
des Königreiches Boheim, jehož první díl vydán byl r. 1742 ve
Freiburku, druhý ve Frankfurtě n. Μ. a Lipsku r. 1746,obojí
pod pseudonymem Rochezang von Isecern. Krones přičítá dílo to
J. E. Zschackwitzovi; 2) zdá se však, že aspoň druhý díl byl sepsán
od někoho jiného.3)
Mnoho podrobností, namnoze zbytečných, sneseno v Jungově
(Jan David Jung) Vollständiges Diaritim von den merckzvürdigen
Begebenheiten, die sich vor. in und nach der höchstbeglückten Wahl
u. Crönung des Allerdurchlauchtigsten etc. Kaysers Karl VII zu
getragen. Spis tento, vydaný r. 1742 ve Frankfurtě n. Μ., věnován
jest Karlu VII. a psán se stanoviska strannicky bavorského. Po
učný pro] osobní stanovisko Karla VII. v celé volební] záležitosti
i v otázce českého hlasu zvláště jest jeho denník (Mémoire sur la
conduite, que j’ai tenú depuis la mort de ľempereur Charles VI.
et tout ce qui s’est passé ä cet égard), vydaný od Heigela r. 1883
v Mnichově s titulem Das Tagebuch Kaiser Karls VHP) Posléze
jest uvésti ještě dílo Histoire de la dernüre guerre en Boheme (vyd.
v Amsterodamu 1746), kde v 2. knize věnována jedna stať sporu
o hlas český.5)
Četné letáky a drobné polemické spisy, jež s obou stran
byly rozšiřovány mezi obecenstvem, otištěny jsou skoro všechny
doslovně ve spisech shora uvedených (obyčejně jako dodatky nebo
přílohy), některé z nich čtyři- až pětkráte.
Listiny, oznámení a korrespondence sporu se týkající vydány
jsou z velké části ve sbírce Europäische Staats- Cantzley (založené
r. 1700 a vydávané A. Faberem) ve svazcích 79 — 81. Mnoho oti
’) Tento díl má též zvláštní název: Allemeueste Geschichte des Konigreiches Boheim. — 9) Krones. Grundriss der oesterreichischen Geschichte
str. 762. Tvrzení to opírá se o Rieggera (Materialien zur alten und neuen
Statistik von Boehmen I. sv., str. 56 seq), jenž však neudává ani pramene ani
dokladů. — ’) J. E. Zschackwitz, potomek českého emigranta Jiřího Čakvice,
byl od r. 1738 professorem právních dějin a filosofie na universitě v Halle
a zemřel r. 1744; již to vylučuje možnost, že by druhý díl pocházel od něho,
neboť vypravování v něm se končí teprve bitvou u Hohenfriedberga (4. června
1745). — *) Rukopis nalezen byl v bibliothece zámku Neubeuernského (jehož
někdejší majitel hrabě Preysing byl důvěrníkem Karla VIL); r. 1882 byla dražbou
rozprodána, a tehdy rukopis získán pro král, dvorní a státní knihovnu v Mni
chově. — ·) Spisovatelem díla anonymního jest EUazar MauviUon, Francouz
rodilý z Provence, jenž většinu svého života ztrávil v Německu, kde stal se
tajemníkem Fridricha Augusta Saského, později professorem na Carolinu
v Brunšviku. Zemřel r. 1779 v Lipsku. Zabýval se románskou filologií a děje
pisem (Michaud, Biographie universelle, sv XXVII. str. 362).
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štěno též ve sbírce Sammlung einiger Staatsschriften, welche nach
Ableben Kayser Karl des VH. zum Vorschein gekommen, vydané
od neznámého autora ve 4 dílech v 1. 1741 —1743.
Z novějších spisovatelů o otázce českého hlasu při volbě
Karla VIL, pokud mi známo, doposud žádný zevrubněji nepo
jednal. Zcela krátce sporu toho se dotýkají Arneth v prvém díle
svého díla Maria Theresia*s erste Regierungsjahre (Vídeň 1863),
pak Böttiger a Flathe, Geschichte des Kurstaates und Königreiches
Sachsen (II. díl r. 1870), posléze Heigel v knize Der österreichische
Erbfolgestreit und die Kaiserwahl Karl VIL (Nördlinky 1877).
Stručnou stať o témže předmětu obsahuje též článek B. Riegra
Přispčvek k dějinám českého kurfirstvi a arcičišnictvi (Právník XXII.
1893, str. 6—8). V ostatních novějších spisech, které se svým
obsahem dějin té doby dotýkají, děje se o sporu o hlas český
zmínka jen mimochodem, jako na př. v dějinách Weissových
(Oesterreichische Geschichte, Vídeň 1863, sv. XI. str. 20) nebo
v Svátkovjch Dějinách Cech a Moravy nové doby (díl V., str. 80),
a v jiných spisech, o nichž příležitostně bude připomenuto.

III.

Počátek sporu.
Spor o dědictví rakouské po smrti císaře Karla VI. nepřišel
náhle. Dvůr Vídenský přese všechny záruky pragmatické sankce
již dávno nemohl se oddávati klamným nadějím v jasnou bu
doucnost, neboť byly dobře již známy kroky, k jakým se Bavorsko
chystalo. Také se strany španělské tušily se překážky. Ale v mnohém
ohledu nálada Vídenských vládních kruhů přece jen byla příliš
optimistická, nejen co se týče Pruska — jehož nenadálé vystoupení
proti Marii Terezii ovšem přineslo zklamání nejtrpčí — nýbrž ze
jména i, co se týče budoucí volby císařské. Ujaloť se ve Vídni
pevné přesvědčení, že zvolení Františka Lotrinského nestojí v cestě
hruoě žádné překážky, leda se strany bavorské; na to se však
přílišná váha nekladla, ježto se za to mělo, že Karlu Albertovi
nedostává se k podpoře jeho plánů a nároků — vojska a peněz.
Naproti tomu na ostatních dvorech německých a ve veřejném
mínění Německa vůbec záměry bavorské, zejména snahy o do
sažení koruny císařské, se nepodceňovaly. Tušilo, ba skoro se
vědělo, že o korunu povstane vážný zápas. Závažné tu bylo též,
že kurfirst Saský a král Polský Fridrich August, na jehož hlas
strana rakouská s jistotou počítala, sám zcela vážně na kandida
turu pomýšlel, ovšem chovaje své úmysly v tajnosti. Mluvilo se
dokonce o podobných plánech mladého krále Pruského, ba ně
jaký čas i Ludvík XV. označován byl jako budoucí císař. Co se
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týče Pruska, sotva lze si mysliti, že by byl Bedřich II. skutečně
měl v úmyslu domáhati se koruny císařské; bylť jednak protestant,
jednak jeho veskrze praktický a realistický duch neviděl v hod
nosti té něco takového, co by za obzvláštní oběti a úsilí, jež do
sažení její by vyžadovalo, skutečně stálo. Soustředil raději všechno
úsilí v cíli bližším, totiž využitkování tísně Rakouska při nastou
pení Marie Terezie. O získání toho, co chtěl, se také záhy, jak
náhlý jeho vpád do Slezska ukázal, s podivuhodnou rychlostí a
bezohledností pokusil.
Rozhlédneme-li se po stavu věcí, jaký byl při nastoupení
Marie Terezie na jednotlivých dvorech kurfirstských, vidíme, že
skutečně s počátku pro kandidaturu Františka Lotrinského byl
dosti výhodný — aspoň zdánlivé. Z devíti kurfirstů říše Německé
prvotně jen o Bavorském a Falckém bylo jisto, že rozhodně od
porovat! budou snahám Marie Terezie a jejího manžela. Bavorsko,
jak známo, nikdy bezpodmínečně neuznalo nástupnického práva
Marie Terezie v zemích habsburských, činíc si samo na ně nároky;
bavorský vyslanec hr. Perusa po několika marných pokusech o na
rovnání opustil již 20. listopadu 1740 Vídeň, a válka mezi Ra
kouskem a Bavory byla takořka již neodvratná. Falcký rod kurfirstský byl s bavorským blízko spřízněn (oba rody byly Wittelsbašské) a uzavřel již r. 1724 s ním tajnou přátelskou smlouvu.1)
Co se týče hlasu braniborského, hlas ten ovšem záhy byl pro
velkovévodu Františka také ztracen, když totiž vypukla válka mezi
Rakouskem a Pruskem o Slezsko. Bedřich II. sice nabízel Marii
Terezii několikráte svůj hlas pro jejího manžela, ale za nepřija
telnou cenu — postoupení Slezska.
S jistotou počítalo se na hlas saský; Fridrich August II. byl
jedním z předních garantů pragmatické sankce, a mezi dvory
Drážďanským a Vídenským byly styky velmi přátelské. Ve Vídni
se ovšem nevědělo, že Fridrich August podtají sám o císařskou
korunu usiluje; zklamání, jakého později strana rakouská doznala,
bylo tím větší, když právě kurfirst Saský vystoupil ď nároky i na
hlas íeský — tedy hlas, který František Lotrinský jako manžel
královny České pokládal za nejjistější.
Kurfirst Brunšvický (Hannoverský), král Anglický Jiří II. byl
potom až do sedmileté války věrným spojencem Marie Terezie;
jeho hlasem byl si velkovévoda František tím spíše jist, že byla
zavřena mezi rodem Welfským a Habsburským hned po zřízení
devátého kurfirství smlouva, že členové onoho rodu vždy dají
svůj hlas při volbě panovníka rodu Habsburskému.
') Geschichte des Interregni III. str. 21; Heigel, Oesterr. Erbfolgestreit
str. 67.
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Clemens August, arcibiskup a kurfirst Kolínský, byl sice
bratrem Karla Alberta, ale přece vždy upřímně byl stál za života
Karla Ví. při straně rakouské. Po jeho smrti stálým naléháním se
strany bavorské byl sice v náklonnosti své k dynastii Habsburské
poněkud zviklán, takže stanovisko jeho v záležitosti volební jeví
jakousi kolísavosti trvalo však dosti dlouho, než úplně podlehl
domluvám bavorským. Za to mnohem pevněji jim odpíral kurfirst
Trevírský arcibiskup Frant. Jiří hr. Schönborn, jenž by byl velmi
rád býval viděl Frant. Lotrinského císařem; na venek dával však
snad jen z diplomatické opatrnosti na jevo svou naprostou ne
strannost a neodvislost. — Co se týče Mohučského arcibiskupa
Filipa Karla z rodu Eltz, předního kurfirsta říše, ten byl rakouské
straně netoliko nakloněn, nýbrž takořka zaprodán. Uzavřel totiž již
r. 1732 s cis. Karlem VI. tajnou smlouvu, kterou za některé vý
hody jemu poskytnuté (zejména značnou roční rentu) se zavázal,
že při budoucí jeho volbě mužskému jeho dědici (po případě
manželu jeho dědičky) dá svůj hlas a vůbec i jinak o zvolení jeho
se přičiní.1)
Tomuto svému závazku kurfirst Mohučský zpočátku upřímně
hleděl učiniti zadost. Řídě se ustanovením Zlaté bully (I. § 19.),
vyslal jakožto ředitel kurfirstského kollegia k jednotlivým dvorům
kurfirstským zvláštní vyslance, jimiž zval k nastávající volbě ke dni
27. února 1741, kterýžto termín záhy potom však prodloužil na
1. březen téhož roku.2) Po Prahy poslal s invitací barona Erthala,
jenž tam přišel 7. prosince. Dříve však již, an lépe než dvůr Ví
denský předvídal, že na mnohých stranách voličské právo Marie
Terezie bude se potkávat! s odporem, upozornil na tuto věc a
radil, aby »administraci českého hlasu< přenesla královna na svého
manžela3) a tak se vyhnula námitkám, že jako žena voliti nemůže.
Vznesla tedy Marie Terezie 21. listopadu 1740 na Františka Lo
trinského spoluvládu veškerých svých dědičných království a zemí
a zároveň administraci českého práva voličského.4) Vznesení spolul) Tajný traktát tento dostal se na veřejnost, když Vídenský dvůr, za
nevřev potom na kurfirsta pro změnu v jeho smýšlení v druhé polovici
r. 1741, znění této smlouvy na konci zmíněného roku ve zvláštním spisku
uveřejnil, chtěje tím veřejně ukázati, že kurfirst Mohučský porušil svůj závazek
Viz Sammlung einiger Staatsschriften, IV. str. 3—262, příloha I. — *) Euro
päische Staats-Cantzley, svaz. 80., str. 721. — ’) Geschichte des Interregni II.
str. 416. — 4) Histoire de Ia derniěre guerre de Bohéme, I. str. 142, Geschichte
und Thaten Maria Theresia’s, I. str. 200. Příslušné místo listiny tam otištěné
(vydané francouzský a německy) zní: >Se. Liebden (velkovévoda) können und
mögen solchemnach Administratorio nomine auf Wahl-, Reichs-Deputations-,
Collegial-und anderen Tagen, bei allen und jeden ordinairen und extraordinairen
Churfürstlichen Zusammenkünfften, entweder in eigener Person, oder durch
hierzu bevollmächtigte Botschafter. Gesandte und Ministros alles dasjenige thun,
verrichten und ausüben, was die der Crone Böheim anklebende Chur-Würde
nur immer mit sich bringet und vermag, nirgend, nichts, nichts davon aus-
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vlády mělo dvojí účel: jednak mělo dodati velkovévodovi tako
vého lesku a postavení, jež činily by jej v očích kurfirstů schopným
nésti korunu císařskou, jednak mělo tím býti čeleno eventuálně
námitce, že velkovévoda nemůže zastávati české právo elektorální,
nejsa držitelem království Českého. Tento důležitý čin notifikovala
vláda rakouská v Řezně se zvláštním odůvodněním.1)
Hned potom ozvaly se s několika stran, bavorské, falcké, špa
nělské,2) protesty. Většinou namítáno, že práva, jehož někdo nemá,
nemůže na jiného přenésti. Nejvíce překvapil ve Vídni protest se
strany saské. Od Saska namítáno, že vznesení spoluvlády protiví
se pragmatické sankci,3) mimo to však útočeno proti přenesení
administrace českého hlasu na velkovévodu, an prý syn kurfirsta
Saského jako nejbližší mužský příbuzný Marie Terezie4) má podle
ustanovení Zlaté bully právo k tomu lepší.5) Různými anonymními
spisky byl názor tento ihned široce odůvodňován;6) ve Vídni
proti tomu horlivě sepisována všelijaká vyvrácení. Pravá příčina
genommen; so alles, jedoch okne mindesten Abbruch der Uns proprio nomine
allein zukommenden ohnmittelbaren Nachfolge, .... sogleich auch ohne
mindesten Abbruch derer Anwärter und Anwarterinnen, wann auf selbe nach
denen darinnen die Erbfolge sothaner sammenilicher Länder fallen sollte, zu
verstehen ist . . .< — !) Toto má název Politisch-historische Erläuterung
wegen der an des Herrn Herzoges v. Lothringen Kngl. Hoheit übertragenen
Vertretung und Vervaltung der Kngl. Churböhmischen Stimme, wie auch
alles übrigen, was sothaner Würde anklebet. Otištěno v Sammlung einiger
Staatsschr. I. 184—187, Vollst. Diarium, Anhang I. str. 2—3, Rochezang o.
c. I. str. 160—161, Geschichte des Interregna I. str. 385—387. — *) Král
Španělský činil si rovněž nároky, ovšem nanejvýš pochybné, na dědictví ra
kouské a osoboval si proto též právo na vykonávání Českého práva kurfirstského. — ’j Poukazováno na to, že dotčena jsou tím práva descendentu Jo
sefa L, jakožto eventuálních dědiců Marie Terezie. Avšik velkovévoda hned
21. listopadu 1741 zvláštními reversy sebe a své dědice zavázal, že nikterak
nebudou chtíti škoditi jich právům, a že spoluvláda jeho jen potud má míti
platnost, pokud se nepříčí ustanovením pragmatické sankce. — 4) Mělť Fridrich
August III. za manželku Marii Josefu, dceru cis. Josefa I. a sestřenici Marie
Terezie. — ·) Ustanovení toto vztahuje se však výslovně jen na nezletilé,
a jest velmi pochybno, zda by se smělo vyložiti i na ženy. Později konstruován
byl důvod jiný a dovozováno, že vůbec právo kurfirstské na syna Fridricha
Augusta spadá, ježto prý v pohlaví ženském již jest »notabilis defectus« (jako
»fatuitas mente captio etc.<), který podle Zl. b. vůbec od nástupnictví v právu
kurfirstském vylučuje. — 6) Ježto princ Saský byl ještě pod mocí otcovskou,
vykládáno se strany saské, že administrace českého práva kurfirstského místo
něho přísluší jeho otci. V tom případě byl by tento vykonával dvě práva
kurfirstská, saské a České. Proto vydán a rozšiřován anonymní, zdánlivě ne
stranný spisek, v němž právní možnost takového případu již předem se há
jila, pod názvem: Untersuchung und Darthuung, dass ein Churfürst des heil.
Röm. Reichs zu Ihro schon habenden Churfürstenthum noch ein derselben
als nächsten Stammsagnaten .... an- und ein-nehmen, folglich zwei Chur
fürstenthümer auf einmal und zu gleicher Zeit mit besten Recht beisammen
haben und besitzen könne. (Sammlung einiger Staatsschr. II. str. 1007—1028.)
Ostatně, aby podobným nesnázím se vyhnul, prohlásil kurfirst Saský něcopozději syna svého za zletitého.
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saských nároků byla ovšem ta, že kurfirst chtěl tím způsobem,
získati český hlas pro vlastní kandidaturu.
Vídenský dvůr po těchto zkušenostech pokládal za záhodno»
přímo s jednotlivými kurfirsty v příčině volby a zejména českého
hlasu po dobrém vyjednávati. Především běželo tu o Sasko
a proto poslán do Drážďan obratný hrabě Khevenhuller jako
zvláštní vyslanec.1) Ale ani kurfirst Bavorský nelenil a poslal v téže
záležitosti vyslance své do Drážďan (hr. Perusa) a do Mohuče
(hr. Konigsfelda). Že Karel Albert, ač činil si vlastně nároky na
království České a tedy i český hlas, podtají podněcoval a podpo
roval kurfirsta Saského v jeho nárocích na hlas český, jest zcela
přirozeno; neboť i to bylo již velikou výhodou, zbaviti Marii Te
rezii hlasu kurfirstského, třebas i byl přiznán někomu jinému než
jemu. Přiznání toho práva Marii Terezii se strany říše bylo by
znamenalo pro Karla Alberta nejen značné oslabení jeho vyhlídek
na císařství, nýbrž i značnou újmu pro jeho dědické nároky, ježto
by tím nepřímo, ale přece formálně byla Marie Terezie od říše
uznána královnou Českou. Proto kurfirst Bavorský usiloval o spo
lečný postup se Saskem.2)
Jak Sasko tak i Bavorsko a Falc obracely se ve svých pro
testech netoliko proti Vídenskému dvoru, ale též proti arcibiskupu
Mohučskému, zazlívajíce mu, že skrze vyslance svého Erthala
Marii Terezii a jejího manžela k volbě do Frankfurtu byl pozval
a tak jejich právo kurfirstské uznal.3) Kurfirst Mohučský hájil se,
poukazuje na revers z roku 1489, jenž prý ředitele kurfirstského
kollegia pod pokutou zavazuje, každého, kdo jest ve skutečném
držení království Českého, k volbě pozvati;4) mimo to snažil se
dokázati, že skutečně český hlas Marii Terezii, po případě jejímu
manželu, přísluší. Toho názoru byli též kurfirst Brunšvický (král
Jiří II.) a Trevírský, kdežto kurfirst Falcký a Braniborský (on
tehdy již byl vystoupil se svými nároky na Slezsko) tomu odpo
rovali, uvádějíce všelijaké námitky. Celkem vidíme, že kurfirstové,
kteří byli pro kandidaturu Františka Lotrinského, přiznávali mu
’) Adelung. Pragm. Staatsgesch.il. str. 191. — *) Das Tagebuch Kalser
Karls VIL. str. 5. Praví se tam; ». . . . peu de temps aprěs cet électeur
(Mohučský) me notifia, comme quoy il avoit invité le duc de Loraine declaré
corregent par son épouse. Je lui fis reconnoitre 1’invalidité de cet acte,
la Saxe fit les memes demarches, et nous primes la resolution de proposer
aux électeurs une assemblée particuliere pour deliberer sur cet important
article < — 8) Vlastní invitaci odevzdal baron Erthal v Praze (9. pros), ale
sdělil pozvání osobně též ve Vídni, a to nejen Františkovi Lotr., nýbrž i Marií
Terezii, což stalo se patrně úmyslně z opatrnosti pro všechny případy. Europ.
Staats-Cantzley, sv. 80.» str. 720 -721, Adelung, o. c. II. 188. — 4) Geschichte
des Int. I. 400—402, Sammlung einiger S aatsschr. I. 322—336 Revers otištěn
jest v téže sbírce, IV. díl, str. 257 — 259.
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i hlas český a naopak; důkaz to, že rozhodovaly u nich politické
zájmy a teprve v druhé řadě momenty právní.
Ale těžisko situace spočívalo opět tam, odkud rozhodovány
byly osudy Německa v 17. a 18. století, totiž ve Francii. Bylo
zřejmo. že nejvíce záležeti bude na tom, vmísí-li se a jak se vmtsí
Francie do volebního zápasu ; neboť o tom nikdo nepochyboval,
že duchovní kurfirsti, jichž země ležely francouzským vojskům takořka na ráně, nebudou míti mnoho chuti vydati pro své sympathie k Marii Terezii a jejímu manželi své vlastní zájmy v povážlivéjnebezpečí. Jak již bylo podotčeno, klamal se dvůr Vídenský
značně co se týče úmyslů a plánů na dvoře francouzském, onom
diplomatickém labyrinthu tehdejší doby. Postavení stařičkého
kardinála Fleury, a zejména jeho vliv na záležitosti zahraniční
v této době již valně byly oslabeny. Proti korsevativní, Rakousku
od Vídenského míru více méně přátelské jeho politice vzmáhal se
značné směr nový, zastoupený stranou vojenskou se ctižádostivým
maršálkem Belle-Islem v če*e, jenž oživil zase ony tradice politiky
Richelicuovské. A proud tento byl tak silný, že Fleury, nechtěl-li
jím býti smeten, musil povoliti; i povolil, ne sice hned, ale přece.1)
Hlavní zbraní strany vojenské proti mírumilovnému směru politiky
kardinála Fleury bylo domnělé nebezpečí, jež viděli Belle Isle a jeho
přívrženci hroziti Francii od velkovévody Františka, jenž prý, stav
se spoluvládcem Rakouska, zanáší se plány získati nazpět Lotrinsko.
Dovozováno pak, že bezprostředním cílem francouzské politiky
musí býti podporování veškerých snah a nároků směřujících k roz
drobení dědictví Marie Terezie, jehož spoludržitelem byl František
Lotrinský, a zamezení volby jeho v říši. Starý Fleury, i když již
to, co konal, nepocházelo z jeho iniciativy a snad i nebylo po
jeho vůli, přece vždy zůstal obratným a lstivým diplomatem a
nedal Rakousku připravující se změnu v politice Francie ani v nejmenším znáti.2) Ještě v polovici listopadu zvláštním poselstvím
Ludvík XV. ve Vídni ohlásil, že trvá při pragmatické sankci,
kdežto brzy potom již tajně počalo se jednati s Bavorskem a
Pruskem, při čemž naznačováno, že Francie není nakloněna při
pustit zvolení Františka Lotrinského za císaře.3)

x) Ch. Lacretelle, Histoire de France pendant le XVIII. siěcle, Paris
1810, II. str. 236—227. H Martin, Histoire de France, t XV., Paris 1860,
str. 232. — *) Zdá se však, že přece chování Francie již tehdy počalo buditi
ve Vídni nedůvěru. Aspoň, když v prosinci 1740 František Lotrinský žádal
cizí mocnosti o souhlas a podporu své kandidatury, pominul při tom Francii;
okolnost ta byla později francouzské vládě záminkou k akci proti němu, ana
se vykládala v ten smysl, že velkovévoda nestojí o dobré styky Německé
říše s Francií. Adelung, o. c. II. str. 187. — ’) Das Tagebuch Kaiser
Karls VIL, str. 11.
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IV.

Průhěh událostí až do dubna 1741.

Po Novém roce 1741 zdálo se, že otázka českého hlasu záhy
již bude vyřízena, an ustanovený termín volby kvapem se blížil.
Vyjednávání Bavorska se Saskem mezi tím dospělo k tomu, že
prostřednictvím plnomocného ministra barona v. Loos Fridrich
August vyslovil Karlu Albertovi souhlas, co se týče odmítnutí
Františka Lotrinského v nárocích na hlas český, i co se týče zvo
lení jeho za císaře.1) První kroky Khevenhullerovy na dvoře saském
potkaly se tedy přímo s neúspěchem. Zatím již přišel do Frank
furtu říšský ubytovatel (Reichsquartiermeister) saský státní rada
W. G. Welk a započal se zařizováním a připravováním bytů k na
stávajícímu volebnímu shromáždění; 23. ledna byly již všechny
byty připraveny a vykázány; - avšak pro české volební vysla
nectví nikoliv. Že opominutí to stalo se zúmyslně na pokyn dvora
saského, o tom nelze pochybovati.
Kurfirsti strany protirakouské s obavami očekávali rychle se
blížící termin volby, neboť byli si vědomi, že jen tři až čtyři hlasy
jsou bezpečně pro Karla Alberta získány. Nejvíce záleželo na du
chovních kurfirstech, a o těch se vědělo s jistotou, že jediné vliv
francouzský by je mohl pro kandidaturu Karla Alberta získati.
Než situace ve Francii nebyla ještě dosti vyjasněna, a diploma
tický i vojenský apparát této velmoci nebyl ještě pohotově: proto
připadli protirakouští kurfirsti na myšlenku odložiti volbu. Listem
z 6. ledna 1741 požádal kurfirst Falcký arcibiskupa Mohučského,
by termin volební o 3—4 měsíce odložil, odvolávaje se k tomu,
že zahájená vpádem Bedřicha II. do Slezska (23. prosince 1740)
válka mezi Pruskem a Rakouskem, jakož i nesrovnaný posud spor
o český hlas vzbuzují obavy, že zápletkami těmi volební jednání
bude zasaženo a že snad dokonce povede k rozkolu v říši. Proto
prý třeba raději vyčkati s volbou, až ty věci se urovnají. Kurfirst
Mohučský, nechtěje o své újmě ničeho podnikati, sdělil návrh ten
ostatním kurfirstům s dotazem, souhlasí-li s ním čili nic. Kurfirst
Trevírský dal odpověď zápornou, podobně i kurfirstové Saský,
Brunšvický i František Lotrinský; naproti tomu ostatní kurfirstové,
totiž Bavorský, Braniborský a Kolínský 5) s odložením volby sou
hlasili. František Lotrinský ve své odpovědi připomínal, že zápletky
’) Das Tagebuch Kaiser Karls VII. str. 6 a sl. — *) Adelung o. c. II.
str. 238. —- ’) Europäische Staats-Cantzley, sv. 79, str. 696. — 4) Tamtéž,
sv. 79., str. 702. — ß) Okolnost ta nasvědčuje tomu, že vliv bavorský u ko
lísavého kurfirsta Kolínského v této době měl převahu. To zračí se též
v tom, že kurfirst ten stále ještě otálel s officielním uznáním Marie Terezie
vládkyní Rakouska.

12

Josef Růžička:

právé v říši vzniklé nutí k rychlému provedení volby, aby se
co nejdříve říši dostalo nové hlavy, jež by vlivem svým odstra
nění rozbrojů mohla uspíšiti.1) Kurfirstovi Mohučskému, vzhledem
k tomu, že stejný počet kurfirstů vyslovil se pro jako proti odlo
žení volby, nezbývalo, než částečné v? hověti a částečně nevyho
věli oběma stranám; jda tedy střední cestou, rozhodl, že při pů
vodně stanovené lhůtě (1. březen) má zůstati, avšak že před vo
lebním jednáním budou se konati konference o otázce českého
hlasu, a to tak dlouho, až se stane v té věci dohodnutí. Proto
také vyzval kurfirsty, aby do Frankfurtu prozatím poslali jen ve
dlejší (>secundarios«) volební vyslance.
Toto rozhodnutí upokojilo většinu kurfirstův a rakouský dvůr
chtě nechtě musil se mu podrobiti. František Lotrinský a Marie
Terezie byli ovšem toho mínění, že při konferenci o českém hlasu
zastoupeno bude také království České; proto jmenovala Marie
Terezie českými volebními vyslanci hr. Wurmbrandta, hr. Khevenhůllera a bar. v. Brandau 2) a požádala listem z 30. ledna kurfirsta
Saského jako nejvyššího říšského maršálka, by nařídil říšskému
ubytovateli vc Frankfurtě, aby vykázal byt pro české volební vy
slanectví, jako již dříve se stalo pro jiná. Ale kurfirst Fridrich
August odpověděl královně odmítavě, radě jí zároveň, by s ode
sláním vyslanectva posečkala, až sporná záležitost hlasu českého
od kurfirstského kollegia jakožto >passus praeiudicialis< bude roz
hodnuta.3) — Marie Terezie rady neuposlechla, nýbrž dala na
jevo svůj úmysl, bezodkladně vyslance do Frankfurta odeslati tím,
že dopsala kurfirstovi Bavorskému, aby jejímu vedlejšímu voleb
nímu vyslanci (v. Brandau) poskytl bezpečný průvod svou zemí.
Bavorský statní ministr hr. Toring poslal však list královnin
zpátky do Vídně nejv. dvornímu kancléři hr. Kinskému s dolo
žením, že jest snad jemu známo, co hr. Perusa před svým od
jezdem z Vídně byl prohlásil; při tomto prohlášení že vláda ba
vorská trvá a že nemůže tedy zmíněnému vyslanci vlastnost če
ského volebního vyslance přiznati.4) Marně snažil se Kinský bavorské
') František Lotrinský i Marie Terezie dobře věděli, k čemu návrh
falcký směřuje. Nedůvěra Vídenského dvora k Francii byla posílena zejména
od té doby, co kabinet Versailleský jmenoval Belle-Isla plnomocným vy
slancem francouzským pro budoucí císařskou volbu (16. pros. 1740\ Adelung
o. c II. 193. — *) Adelung o c. II. str. 245. Příslušná listina se tu však ne
uvádí. Podivno jest, že vyslanci ti jmenováni byli od královny a ne od jejího
manžela, na něhož administrace Českého hlasu byla vznesena. Stalo se tak asi
s ohledem na Sasko, které proti zmíněné administraci a spoluvládě Františka
Lotrinského bylo protestovalo. Krátce, Vídenský dvůr dává se tu již v zále
žitosti českého hlasu na ústup, ač tím, jak konečný výsledek ukázal, ničeho
nezachránil. — *) Europ. Staats Cantzley, sv 81, str. 66. Byl tedy Saský
kurfirst toho náhledu, že sporný hlas při konferencích, v nichž o něm se
mělo jednati, nemá býti zastoupen. —
Geschichte u. Th. Mar. Th. I.
523-524.
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vládě dokázati, že Marii Terezii české volební právo přísluší, a že
dle ustanovení 1. kap. Zl. bully knížata říšská, i když jsou spolu
v nepřátelství, bezpečný průvod kurfirstskému vyslanectví odepříti
nesmějí; hr. Toring na vývody jeho vůbec neodpověděl. Ale Marie
Terezie, neohlížejíc se na to, nemeškala déle a poslala ještě v druhé
polovici února třetího volebního vyslance v. Brandau bez bavor
ského glejtu do Frankfurta.
Zatím usilovala Marie Terezie vším způsobem o vyrovnání
sporu se Saskem. Vyslanci její Vratislav a Khevenhúller podali
25. února saskému dvoru >Promemoria<, které hledí námitky a
nedůvěru, co se týče vznesení spoluvlády a administrace hlasu
Českého na Františka Lotrinského rozplašiti ubezpečením, že to
nikterak nemá a nemůže nárokům i právům případných dědiců,
v pragmatické sankci označených, uškoditi. Ale dvůr Saský stál
neúprosně na svém; vysvítá to nejlépe z >Promemoria<, jež saský
volební vyslanec Jindřich z Búnau ihned po svém příchodu do
Frankfurta poslal Muhučskému kurfirstovi. Prohlašuje se v něm,
že v protivě ke klamnému zdání, jež dvůr Vídenský snaží se rozšiřovati, jakoby Sasko námitky činilo jen proti administraci če
ského hlasu Františkem Lotrinským, ne však proti právu samému
Marie Terezie, kurfirst Saský a král Polský trvá na tom, že Marii
Terezii vůbec vykonávání českého hlasu nepřísluší, a že Sasko
přímo volební direktorium žádá, by prozatím žádné české volební
vyslanectví, ať jakkoliv legitimované, za takové nebylo uznáváno.
Toto prohlášení bylo podáno právě toho dne (4. března),1)
kdy přijel do Frankfurtu baron Brandau. Též ostatní volební
vyslanci sjeli se tam počátkem toho měsíce a ubytovali se ve
vykázaných jim místech. Brandau, jemuž kvartýr nebyl vykázán
okkupoval svémocně přes protesty bavorského, saského, falckého
i braniborského vyslanectví tak zvaný Braunfels, obvyklý to byt
české legace a nově zvolených císařů. 2) Potom představil se
u volebního direktoria a vyslanců, kteří jej v hodnosti českého
volebního vyslance uznávali; byli to vyslanec Mohučský, Trevírský
a Brunšvický. Volební direktorium přijalo též jeho plnou moc,
ale, jak podotklo, >sub debita reservatione«, totiž že kollegiem
bude schválena. Zplnomocnění jeho bylo dvojí, ježto Marie Te
rezie i její manžel z opatrnosti vystavili každý zvláštní doufajíce,
2) Toto datum uvádí se v Europ. Staats-Cantzley (sv. 79, str. 679
a násl.), kdežto Adelung (o. c. II. 292) datuje promemoria ono z 11. března
(podobně v Gesch, des Int. II str. 400). Datum 4. března zdá se mi býti
správnější, ježto z 6. března již datováno nařízení kurfirsta Saského, v němž
původní příkré stanovisko v záležitosti českého bydliště se opouští (viz níže);
zdá se býti tedy nepravděpodobným, že by ještě o 5 dní později saský vy
slanec byl podal ono vyslanci Brandauovi nejvýš nepříznivé prohlášení. Cestu
z Drážďan do Frankfurtu byl by mohl zajisté kurýr nové instrukce dobře’v 5 dnech
vykonati. — ’) Adelung, o. c. II. str. 292, Gesch. u. Th. Mar. Th., I. str. 526.
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že bude-li Sasko něco namítati proti plné moci velkovévodově,
uzná snad druhou, danou od Marie Terezie?) Dodati jest, že
oboje zplnomocnění vztahovalo se jen na volební jednání, ne na
předběžné konference, ježto ve Vídni tomu odpíráno, aby se vůbec
o českém hlasu jako sporném jednalo, i naléháno, aby právo
Marie Terezie nebo jejího manžela prostě bylo uznáno. — Shoví
vavé a celkem příznivé chování volebního direktoria k Brandauovi
budilo u vyslanců strany protirakouské nevoli; nespokojenost svou
dal na jevo též španělský vyslanec hrabě Montijo, který, přibyv
o něco později do Frankfurta, hned po svém s velikou okázalostí
slaveném vjezdu vydal proti Brandauovi veřejný protest.2)
Mezitím se podařilo úsilovným snahám Khevenhúllerovým vy
moci, že kurfirst Saský zaujal aspoň poněkud mírnější stanovisko
ve sporu o hlas český. Listem ze dne 6. března nařídil totiž
svému vyslanci v Mohuči, tajnému radovi Schonbergovi, aby do
rozuměl se s volebními vyslanci ostatních kurfirstů, chtějí-li dáti
svůj souhlas k vykázání bydliště pro české vyslanectví, a v pří
padě kladné odpovědi aby oznámil to říšskému maršálkovi hra
běti Pappenheimovi, který pak další zařídí.3) Bavorský, falcký a
braniborský vyslanec rozhodně odepřeli Brandaua aspoň provi
sorně českým volebním vyslancem uznati. Nicméně byla tato věc
znamením, že v této době počínal se na saském dvoře obrat,
snad proto, že August viděl, že jeho kandidatura byla by bez
výsledná, tak že mu na českém hlasu méně záleželo, což ovšem
pro rakouské snahy bylo s výhodou.4)
Též v Kolíně počínal se obrat k lepšímu ve prospěch Ra
kouska. Po dlouhém váhání uznal kurfirst notou z 9. března 1741
formálně Marii Terezii vládkyní českých, rakouských a uherských
zemí (čímž uznal neoprávněnost nároků svého bratra), když mu
zaručila integritu jeho zemí a zavázala se vymoci mu též garancii
mocí námořských (Anglie a Nizozemska).5) Avšak výslovně se
’) Gesch. des Interregni IV., 23, Adelung, o. c. II. str. 292. V Gesch. u. Th.
Mar. Ther. I. str. 526, odchylně od jiných pramenů se praví, že jedna plnomoc
vyhotovena byla od královny, druhá od Českých stavů. Avšak nikde není
zprávy ani zmínky, že by Čeští stavové nějakou plnomoc Brandauovi byli
vyhotovovali, nebo že by se s nimi vůbec kdy bylo jednalo. — ·) Má nadpis
»Regis Catholici in Regnum Bohemiae quod habet annexam praerogativam
electoratus, praetensio.« Vystupuje se tu nejen proti nárokům rakouským,
ale i proti saským a dovozuje se, že jediné Španělskému králi české právo
elektorální přísluší. Sammlung einiger Staatsschriften I. str. 984—998, Rochezang, o. c. I. str. 169. — ’) Europ. Staats-Cantzley sv. 81, str. 315 a n. —
4) Marie Terezie nepremeškala žádné příležitosti, aby krále Polského si
získala. Tak na př., když narodil se 13. března 1741 princ Josef, požádala
ho ihned za kmotra, a novorozený princ obdržel též vedlejší jméno Augustus.
Gesch. u. Th. Mar. Th., I. str. 485. — 5) Nota tato, adressovaná plnomocnému
ministru Kolínskému při dvoře Vídenském baronu v. Hennisch (který ji měl
dvoru tomu sděliti), datována jest v Europ. Staats-Cantzley (sv. 79, str. 682
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v listině té podotýká, že se věc netýká sporu o hlas český, v kte
réžto otázce uznává kurfirst jediné kompetenci kollegia kurfirstského. Přes to způsobil tento krok kurfirstův na dvoře bavorském
velké znepokojení, ve Vídni tím větší radost a naději.
Naproti tomu počal se v té době jeviti nepříznivý vliv Francie.
Nedlouho potom přijel totiž do Německa francouzský vyslanec
k volbě císařské maršálek Belle-Isle a zdržev se na dvorech du
chovních kurfirstů v Trevíru, Bonnu a Mohuči, přibyl v druhé po
lovici března do Frankfurta. O čem se zmíněnými kurfirsty vyjed
nával, lze se snadno domysliti; v Mohuči a Trevíru sice tentokráte
nic nepořídil, ale zdá se, že kurfirst Kolínský mu něco stran hlasu
českého slíbil, neboť v tom smyslu referoval Belle-Isle Bavor
skému l) kurfirstovi. Své vlastní smýšlení o otázce českého hlasu
dal obratný tento diplomat hned po svém příchodu do Frankfurtu
nepřímo, ale jasně na jevo tím, že neučinil Brandauovi obvyklé
návštěvy toho dne, kdy navštívil kurfirstské vyslance ostatní,
nýbrž až dne následujícího, kdy konal návštěvy u vyslanců cizích
států. Z Frankfurta odejel Belle-Isle záhy zase do Mohuče, kde
při slavnostní audienci 2. dubna 1741 zcela již otevřeně prohlásil,
že neodporučuje kandidatury velkovévody Františka Lotrinského,
a že v záležitosti českého hlasu nejlépe by bylo tentokráte hlas ten
pominouti, po případě vyloučiti, ježto beztoho dohodnutí o něm
očekávati nelze.2) Kurfirst Mohučský odvětil na řeč vyslancovu
vyhýbavě pravě, že o své újmě o ničem v záležitosti volební nechce
rozhodovati, aniž co slibován, že se však vším řádným způsobem
bude snažiti o zachování dobré shody říše Německé s Francií.
V Drážďanech jednalo se zatím dále o odstranění roztržky
mezi dvorem saským a rakouským. Úlohu prostředníka převzal tu
vyslanec anglický, neboť králi Jiřímu upřímně záleželo na tom,
aby spor ten po dobrém ve prospěch Marie Terezie byl vyřízen.
Saský dvůr navrhoval, aby dědičný princ Saský zasnouben by!
s arcikněžnou Rakouskou a pak na něho přenesena administrace
českého hlasu; Vídenský dvůr chtěl však ustoupiti jen potud,
aby administrace českého hlasu ponechána byla stavům českým.
Tento návrh podporoval také král Jiří II.; ale Sasko, mělo-li již
se vůbec českého hlasu vzdáti, chtělo za to získati aspoň nějakou
náhradu. Po dlouhém vyjednávání přišlo konečně 11. dubna 1741
a n.) z 9. března 1741; Heigel (Oest. Erbfolgestreit 102-103) uvádí však
18. březen. Toto datum vztahuje se snad na doručení garančních listin ra
kouských dvoru Kolínskému, jak vyplývá ze záznamu Adelungova na str. 403
dílu II. — ’) Das Tagebuch Kaiscr Karls VIL, str. 12—14. — 4) Odůvod
ňoval to slovy: >. . . mais au contraire on devoit regarder cette voix de
Bohéme comme vacante; puisque jusqu’ ä présent elle avoit toujours été
administré par un roi; et ainsi le meiller seroit, sans attendre quelque chose
de plus préjudiciable, de procéder a 1'Election d*un Empereur pacifique de
la part des huit Électeurs . . . .< Europ. Staats-Cantzley, sv. 80, str. 705.
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k tajné praeliminární smlouvě, v níž Saský kurfirst se zavazoval,
že vzhledem k poskytnutým zárukám a závazkům Marie Terezie
a jejího manžela, týkajícím se zabezpečení práv a nároků vyhra
zených pragmatickou sankcí dcerám Josefa I. a jich potomkům
ničeho namítati nebude proti vykonávání českého kurfirstského
práva Marií Terezií.1)
V.

Obrat po bitvě u Molvic.
Skoro v témž okamžiku, co podařilo se rakouské diplomacii
pohnouti kurfirsta Saského k smlouvě právě zmíněné, byl úspěch
tento rázem zmařen porážkou v bitvě u Molvic (10. dubna 1741).
Vítězství mladého krále Bedřicha II. povzneslo náhle Prusko v očích
Evropy mezi státy prvního řádu a způsobilo všude neobyčejný
rozruch. Celá říše Německá byla událostí tou jakoby omámena;
překvapení to proměnilo se však mžikem u nepřátel Marie Terezie
v jásot a dodalo jim odvahy k rozhodnějšímu vystupování.2)
Jedním z bezprostředních následků porážky bylo, že kurfirst
Saský zaujal zase stanovisko protirakouské, které již před tím byl
hotov zaměniti za protipruské. Jemu šlo o to, aby něco ze sporu
o rakouské dědictví vytěžil, ať již na újmu Marie Terezie nebo
na škodu Pruska. Sliby, jež bezpochyby Rakousko v tajné, shora
zmíněné smlouvě na útraty Pruska bylo učinilo, neměly po bitvě
u Molvic vyhlídky na splnění, a proto bez dlouhého váhání přešel
Fridrich August na stranu vítěznou, zejména když jej v tom lá
kavými kombinacemi podporoval Belle- Isle, jenž několik dní po
oné bitvě přijel do Drážďan. Kurfirst s počátku tento nový obrat
své politiky tajil, stále Vídenský dvůr svým spojenectvím ujišťuje.
Smluva obsahovala tři články, z nichž později rakouský dvůr uveřejnil
prvý a třetí. Tento v podstatě zněl: Nec minus promittit Sacra Maj. Poloniae
etc., quod ex sua parte Voci et dignitati Electorali, quam Regia Hungariae
etc. Majestas . . . sibi adserit et vindicat, locum relinquere (= místa dáti,
uznati) et illam omni modo tuen velit, ita tarnen, ut secretum, quod hocce
mementům, exacte observetur.« Tím vlastně s rakouské strany od admini
strace českého hlasu velkovévodova upuštěno. Jaké náhrady se Sasku za
jeho povolnost mělo dostati, to bylo obsahem článku druhého, kterým sli
bovalo se mu 13 millionů tolarů, Dolní Lužice a jiné territoriální výhody na
újmu Pruska v případě, že by toto bylo od Rakouska s pomocí Saska pora
ženo. Europ. Staats-Cantzley sv. 74—75, Böttiger-Flathe, Geschichte des Kur
staates und Kngr. Sachsen, II. str. 418 — 419. — *) Die Relationen der Bot
schafter Venedigs über Österreich im 18. Jahrh. (Fontes Rerum Austriacarum
XXXII. 1763) str. 232. Heigel, Oesterr Erbfolgestreit str. 110 — 111. Geschichte
des Int. IV. str. 121. Tady se o významu té události praví: »Es kann aber
der Preussische Sieg bei Mollwitz als die eigentliche und vornehmste Ursache
angesehen werden, welche dem Wiener Hof in seinen Negociationen auch in
Ansehung der böhm. Churwürde die nacht.heiligsten Folgen zugezogen hat.<
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Neupřímnost jeho však záhy počala se prozrazovat), když koncem
dubna vydán byl od saského tajného rady Le Coga spisek >Unpartheyische Prüfung etc.«, v němž se přímo útočilo proti Marii
Terezii a Františkovi Lotrinskému v příčině spoluvlády a českého
hlasu, Marie Terezie ratifikovala tajnou úmluvu Drážďanskou
24. dubna; když však naléhala pak na Augusta, by rovněž úmluvu
schválil, saský dvůr různými vytáčkami snažil se ospravedlnit! své
odklady.x)
Ještě důležitější byly účinky, jež vyvolala bitva u Molvic ve
Versaillích. Strana Belle Isleova měla již po ruce důkaz, že moc
Habsburská jest zviklána,2) a že přišel pro Francii vhodný okamžik,
aby byla oslabena trvale; tento náhled našel ve vysokých kruzích
Francie takový ohlas, že Fleury viděl se nucen povoliti a zjevnou
válku proti Rakousku zahájiti. Belle-Isle měl plné ruce práce:
jezdil po dvorech německých a všude snažil se získati Francii
spojence, nešetře nikde sliby sebe většími; vždyť útraty všeho mělo
zaplatiti Rakousko. V polovici r. 1741 byly již válečné přípravy
ve Francii v plném proudu.3) Za velitele armády, jež určena byla
na pomoc Bavorsku, ustanoven byl Belle-Isle. Tím však nevzdal
se svých diplomatických funkcí; naopak s úsilím ještě větším ope
roval na dvorech kurfirstských v záležitosti budoucí volby. Vliv
jeho na duchovní kurfirsty byl sesilován bázní před francouzskými
armádami, jež v nejbližší době mohly překročiti hranici. Kolínský
kurfirst nejdříve přešel zcela na stranu svého bratra; již 30. dubna
vrátil rakouskému vyslanci Colloredovi garanční listiny (které
18. března přijal) s významným doložením, že netřeba dvoru Ví
denskému namáhati se o vymožení podobných záruk od Anglie
a Nizozemska, ježto o bezpečnost jeho zemí již s jiné strany jest
postaráno.4) Podobný nátlak jako v Kolíně zkusil Belle-Isle i v Mohuči, žádaje od arcibiskupa, by slíbil svůj hlas buď bavorskému
nebo saskému kurfirstovi, a zároveň, by spor o český hlas před
ložil kurfirstskému kollegiu k rozhodnutí většinou hlasů. Kurfirst
odpověděl vyhýbavě, an stále ještě nepozbýval důvěry, že Marie
Terezie pomocí Anglie a rychlým dohodnutím s Pruskem nad ne
přáteli svými nabude převahy, a tím i volební záležitost pro ni
k lepšímu se obrátí.
Belle-Isle vyjednával zároveň s kurfirsty strany protirakouské,
aby shodli se na jednotné kandidatuře. Záhy se ukázalo, že kandi
datura kurfirsta Saského nemá valné vyhlídky, a proto kurfirst jevil
ochotu k slibu, že o korunu císařskou ucházeti se nebude, nýbrž
!) Adelung, o. c. II. str. 400—401. — *) H. Martin, Histoire de France,
tome XV. (Paříž 1860) str. 23 —237, Oncken, Das Zeitalter Friedrichs der
Grossen I str. 353. — ’) Criste-Porges Der oest. Erbfolgekrieg, IV. str. 80 a n.
—
Adelung o. c. II. str. 403.
č. Č. H. vin.
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že hlas svůj dá Karlu Albertovi.1) Vzhledem k tomu pak Karel
Albert, maje již zajištěny 4 hlasy (bavorský, falcký, kolínský a saský),
v prvních dnech července officielně kurfirstským dvorům ohlásil
svou kandidaturu.
Ač kurfirst Mohučský v únoru byl prohlásil, že budou se ve
Frankfurtě konati společné porady o otázce českého hlasu, přece
doposud — byl již červenec — ani jedna konference se nebyla
konala. Volební direktorium pro choulostivost té otázky, znesnad
něné ještě záležitostí vyslance Brandaua, se obávalo, že porady
by vedly snadno k hádkám a novým zápletkám. Také bylo svo
lání podobné konference bezúčelné, dokud nebylo jisto, že všichni
kurfisté aspoň v zásadě pro to neb ono stanovisko jsou rozhod
nuti, aby vyslancům svým ve Frankfurtě příslušné instrukce k vy
jednávání dali?) Tak na př. kurfirst Saský na venek stále ještě
trval na tom, že administrace českého hlasu přísluší jeho synu,
a přece se již vědělo, že vzhledem k pochybnosti tohoto nároku
do opravdy o jeho uznání namáhati se nebude. Na nečinnost ve
Frankfurtě ostatně nikdo si nestěžoval. Vídenský dvůrku poradám
zmíněným vůbec neměl důvěry, a protirakouským kurfirstům bylo
to také vhod, když chtěli pro volební jednání využitkovati ještě
vlivu válečných událostí mezi Francií, Bavory a Rakouskem, a ty
započaly se teprve 31. července přepadením Pašova vojskem ba
vorským.
Tu přišel náhle 1. srpna Belle-Isle do Frankfurta a důrazně
naléhal, aby se konečně s poradami započalo a volba déle se neodkládala.3) Příčinou tohoto jeho chvatu byla obava, aby snad
Marie Terezie, zaleknuta vpádem Bavorů do Rakous, v čas nezavřela
s Pruskem separátní mír a nevymínila si při tom braniborský hlas
pro svého manžela, který Fridrich II. za Slezsko vždy byl ochoten
dáti. To dobře věděl kurfirst Mohučský a proto Belle-Isleovu vy
zvání nevyhověl. A tak náhlý příchod jeho způsobil jen, že volební
vyslanci ze svého klidu poněkud byli vyrušeni a aspoň soukromě
horlivěji o otázkách volebních, zejména o českém hlasu počali
rokovati. Většina jich byla toho mínění, že spor lze vyříditi jen
rozhodnutím kurfirstského kollegia, ale rozcházeli se v tom, zdali
tu mají rozhodovat! všichni kurfirsté, či jen ti, kteří nejsou >pars
interessata«. Za interessované hlasy pokládali někteří hlas český,
jiní český a saský, jiní dokonce český, saský, bavorský a branix) Definitivní smlouva o tom učiněna byla však teprve 19. záři — a) Moser
praví o tom (Staatsh. Teutschlandes I. str. 19—20): »Indessen getrauete man
sich noch nicht die Sache in einer förmlichen Conferenz in Ueberlegung zu
bringen, weil man zum voraus wusste, dass höchstens nur drey Vota pro,
drey aber Contra seyn, und die übrige sich nicht determiniren, oder eine
dritte Meinung hegen, mithin keine Majora Collegii herauskommen würden.«
— *) Jung, Vollst. Wahldiarium str. 190, Adelung o. c. II. 425.

Spor o český hlas před volbou císaře Karla VIL v I. 1740—1742.

19

borský. Brandau hájil stanovisko svého dvora, že hlas český vůbec
nemá býti předmětem rozhodování kollegia, nýbrž že prostě se
má Marii Terezii přiznati; naproti tomu bavorský a falcký vyslanec
chtěli, aby beze všeho rozhodování nároky Marie Terezie byly
ignorovány. Část zástupců německých knížat (nekurfirstů) projevo
vala náhled, že rozhodování této otázky jest v podstatě interpretací
říšských zákonů, zejména Zlaté bully, a že tedy přináleží říšskému
shromáždění, ne toliko kurfirstskému kollegiu.x) Ale kurfirstští
vyslanci s názorem tím se nesrovnávali.
Obavy Belle-Isleovy se nesplnily; Marie Terezie nemohla
se odhodlat! k postoupení Slezska, a král Pruský dal 27. srpna
úředně vyslancům ve Frankfurtě oznámiti, že hodlá voliti Karla
Alberta, připojiv k tomu vyzvání, by se neprodleně k volebnímu
jednání přikročilo.2) A to nezůstalo bez účinku, an kurfirst Mohučský, jenž všecku naději skládal v uzavření míru Marie Terezie
s Pruskem, pozbyv již důvěry ve vítězství věci rakouské, stal se
pojednou k Belle-Isleovým slibům i výhrůžkám povolnějším; již
4. září prohlásil, že jest sám v případě nezměněných, pro kandi
daturu Františka Lotrinského nepříznivých poměrů hotov dáti při
nastávající volbě hlas kurfirstovi Bavorskému, a to jediné z toho
důvodu, aby nějaká pro říši neblahá roztržka v kollegiu kurfirstů
nenastala.3) Ať již byly důvody pro tento obrat ve smýšlení kurfirstově jakékoliv, prohlášení jeho znamenalo pro velkovévodu To
skánského definitivní ztrátu hlasu mohučského. A k dovršení všeho
vyvolalo válečné vystoupení Francie proti Rakousku povolnější
náladu i na dvoře Anglickém; král Jiří II. ze strachu, aby Hanno
versko nepřipraveně od pruských nebo francouzských vojsk nebylo
zaplaveno, povolil, aby jen získal čas, nátlaku a 14. září oznámil
v Mnichově, že slibuje odevzdati při volbě svůj hlas Karlu Albertovi.
Sasko oddalovalo se od Rakouska tím více, čím hůře Rakousku se
dařilo. Posléze dospělo jednání Augusta II. s Bavorskem a Francií
k tomu, že 19. září zavřel s mocnostmi těmi spojeneckou smlouvu,
v níž mimo jiné zavazoval se též, že voliti bude Karla Alberta.4)
VI.

Vyloučení českého hlasu.
Když bylo již nepochybno. že ze zápasu o korunu vyjde ví
tězně Karel Albert, a že spor o český hlas dobrovolným smírem
‘) Mínění toto, jež mělo do sebe dosti oprávněnosti, bylo v první řadě
diktováno také vlastním zájmem, správněji řečeno přáním. Neboť knížata
nekurfirstové byli by rádi též ze sporu těžili, a proto si přáli, aby před
celým říšským shromážděním byl projednáván. — *) Geschichte und Th. des
Keysers Karls VII. Cap. I. str. 5.; Moser, Staatshistorie Teutchlandes I. str. 23.
— ’) Adelung o. c. II. str. 467. — *) Adelung o. c. II. str. 468—469.
9»

20

Josef Růžička:

uklizen nebude, neměl kurfirst Mohučský příčiny k dalšímu od
kládání volebních konferencí. Že otázka českého hlasu musí býti
rozsouzena, bylo každému zřejmo; běželo jen ještě o to, který
říšský orgán jest v této záležitosti kompetentní. Většina kurfirstů
(až na Brunšvického a Českého) považovala za orgán k takovému
rozhodování oprávněný kurfirstské kollegium. Volební vyslanec
Marie Terezie, baron Brandau, se však tomu rozhodně vzpíral,
neboť netajil si nikterak, že rozhodnutí kurfirstského kollegia bude
v neprospěch jeho královny. Odůvodněnost jeho obav brzy se po
tvrdila; již 21. září doručili volební vyslanci Bavor, Braniborska,
Kolína a Falce kurfirstovi Mohučskému deklaraci, jíž oznamovali,
že kurfirstové jimi zastoupení jsou jednomyslného mínění, že pro
tentokráte má hlas český od kollegia kurfirstů býti suspendován.1)
Proti této deklaraci podal Brandau 3. října protest, v němž praví,
že jeho královna, podobně jako i jiní kurfirstové, nedá se zbaviti
svého práva prostým usnesením jiných kurfirstů.2) Protest ten
neměl žádného úspěchu; vyjádřením z 9. října 1741 dokonce saský
volební vyslanec prohlásil, že August II. neváhá přistoupiti k de
klaraci svých čtyř spolukurfirstů z 21. září.3) Přistoupením Saska
strana usilující o vyloučení českého hlasu nabyla většiny (5). Vzhledem
k tomu prohlásil kurfirst Mohučský 13. října, že, an nechce se protiviti mínění většiny, přistupuje také k návrhu na suspensi českého
hlasu a předloží jej k formálnímu rozhodnutí v praeliminární kon
ferenci, kterou za tím účelem co nejdříve svolá. Zároveň slíbil, že
českého vyslance ani k předběžným poradám nepozve a nepřipustí.4)
S rakouské strany učiněn byl ještě poslední pokus tím, že
Marie Terezie ve zvláštním memorandu, které Brandau, odjížděje
z Frankfurta, 14. října osobně kurfirstovi doručil, požádala za od
ročení volby do té doby, až cizí vojska (míněna jsou francouzská)
Německo opustí a tak svoboda volby proti cizímu nátlaku bude
pojištěna. V případě, že by stalo se jinak, neb že by dokonce
český hlas od volby byl vyloučen, pokládala by to za porušení říšshé
ústavy, a ihned by u celé říše proti tomu protestovala.5) Vyhrůžka
’) Příslušné místo deklarace zní: >. . . so sind wir befehliget worden^
vorläufig zu erklären, wie dass unsere gnädigste Herrn Principalen des ein
müthigen und ohnabänderlichen Schlusses seien, bey nächster Römischen
Königs- u. Kaysers-Wahl das Churböhmische Votum, jedoch nur vor dissmahl
und ohne künftige Folge, aus denen vorhin zur Gnüge bekannten Ursachen
zu suspendiren und einzuhalten.« Europ. Staats-Cantzley sv. 80. str. 317 a
násl. — ’) Europ. Staats-Cantzley sv. 30, str. 320. — ·) Tím vzdal se kurfirst
Saský definitivně nároků na český hlas, který ovšem neměl dále pro něho
valné ceny, ježto se byl kandidatury císařské dříve úplně vzdal. Ve vyjádření
saském žádá a navrhuje, aby v nejbližší volební kapitulaci jednou pro vždy
se stanovilo, co se má státi s českým hlasem v takovém případě, jaký právě
se vyskytl. Europ. Staats-Cantzley sv. 80. str. 326, Rochezang o c. II. s. 28.
— 4) Eurp. Staats-Cantzley sv. 80 str. 328. — fi) Adelung o. c. II. str. 491 a n.
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tato však nic nepomohla; kurfirst Mohučský dal odpověď, že odklad
volebního jednání nezávisí toliko na direktoriu, nýbrž na všech
kurfirstech, a těch prý většina že jest proti jakémukoliv protaho
vání volby.
Když se Brandau s nepořízenou vrátil do Frankfurta, zvěděl,
že nepřítomnosti jeho pokusili se využitkovati jeho protivníci, svo
lavše 16. října důvěrnou schůzi volebních vyslanců, kde snažili se
příměti i vyslance kurfirsta Trevírského a Brunšvického, aby při
stoupili též ku prohlášení o vyloučení hlasu českého. Ale zmínění
vyslanci vymluvili se, že nemají žádných instrukcí a nemohou o své
újmě ničeho podniknout!.1)
Konečně slavil kurfirst Mohučský 20. října svůj vjezd do
Frankfurta, a hned potom počaly se předběžné porady volebních
vyslanců, k nimž však Brandau připuštěn nebyl. V konferencích
dne 26. a 31. října jednalo se výhradně o formalitách. Teprve
3. listopadu podalo pět volebních vyslanců direktoriu připiš, v němž
žádali, by co nejdříve svolána byla veřejná praeliminární konference
za účelem rozhodnutí otázky českého hlasu. Direktorium tomuto
vyzvání vyhovělo a ohlásilo na 4. listopad do Römeru první ve
řejnou praeliminární konferenci, k níž pozváni byli a dostavili se
všichni volební vyslanci mimo českého. Po vyřízení některých for
malit přečten návrh na vyloučení hlasu českého (podaný 21. září),
načež bez rokování po řadě s krátkými vyjádřeními dali své hlasy
vyslanci Trevírský, Kolínský, Bavorský, Saský, Braniborský, Falcký,
Brunšvický a Mohučský. Šest hlasovalo pro návrh bezvýminečně;
Trevírský hlasoval proti návrhu, Brunšvický prohlásil, že nemá in
strukcí; oba však dodali, že hotovi jsou podrobiti se většině.2)
Potom diktoval předsedající kurfirst Mohučský do protokolu usne
sení, že český hlas pro tentokráte od volby má býti vyloučen.3)
Pak vznesl na shromážděné zástupce kurfirstů dotaz, co činiti, nechtěl-li by se Brandau tomuto rozhodnutí podrobiti; i bylo usne
seno, že má maršálský úřad, uzná-li za dobré, v případě takovém
vhodnými prostředky zakročiti.
Ještě na večer toho dne, kdy český hlas byl vyloučen, doru
čeno zmíněné usnesení Brandauovi do Braunfelsu. Druhého dne
dodán byl tamtéž rozkaz, aby do 5 dnů s družinou svou Braunfels
vyklidil; spolu vráceny mu obě jeho plnomoci, které v březnu
*) Přes to Brandau 26. října u volebního direktoria proti oné poradě
protestoval. Europ St. C. 80. str. 341, Adelung o. c., II. str. 494. — ’) Ge
schichte des Interregni IV. str. 208—211, Adelung o. c. II. str. 522, Rochezang
o. c. II. str. 28. — 8) Doslovně zní záznam usnesení toho v protokolu takto:
» . . beschlossen, dass die Churböhmische Wahl-Stimme, dermalen bewandten
Umständen nach, und ohne künfftige Consequenz zu ruhen hätte, mithin
gegenwärtiger Churfürstlicher Collegial-Schluss, von Directorii wegen dem
der besagten Chur-Böhmischen Wahl-Stimme halber sich eingefundenen Frei
herrn Hildebrand von Brandau zu intimiren.« Europ. St. C. sv. 80. str. 346.
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direktoriu byl podal.1) Ale doručitel jejich již Brandaua v Braunfelsu nezastihl, an hned o 7. hodině ráno tajně z Frankfurta byl
odejel,2) a uchýlil se do Hanavy, odkudž hned vydal proti usne
sení kurfirtského kollegia důrazný prob st Když zvěděl, že po jeho
odjezdu bylo mu nařízeno vykliditi Braunfels, protestoval také proti
tomu. Oba tyto protesty byly přečteny v praeliminární konferenci
15. listopadu a tu usneseno, že bez ohledu na ně zůstati má při
rozhodnutí ze 4. listopadu a že protestace Brandauovy pro četné ne
slušné výrazy (»ungeziemliche Expressionen«) nemají býti zapisovány
do říšských akt.3)
Ve Vídni mezi tím zhotoven byl obšírný protestní spis s titulem
»Actenmässiger Unterrichtf die Churböhmische Wahlstimm und deren
Ausübung betreffende jenž dodán byl zástupcům německých vlád
na stálém říšském sněmu v Řezné.4) Zároveň oznámil tam rakouský
vyslanec, že královna Marie Terezie již u kurfirstského kollegia
proti suspensi českého hlasu podala ohrazení s prohlášením, že za
takových okolností zamýšlenou volbu císařskou nebude moci uznati
za platnou; a že zároveň říšské stavy žádá, aby k ní na obhájení
říšské ústavy a práva se přidaly.5) Počátkem roku 1742 dopsala
sama Marie Terezie městskému kollegiu zvláště, aby k jejím pro
testům se připojilo a se přičinilo o zamezení volby císařské pod
nátlakem zbraní francouzských. Ale všechna tato vyzvání nenalezla
ohlasu.6)
Rozhořčení, jež z těchto neúspěchů na dvoře Vídenském
vzniklo, obracelo se hlavně proti kurfirstovi Mohučskému, který
tak náhle rakouskou stranu byl opustil; mezi Mohučí a Vídní
vznikla z toho velmi ostrá polemika. S rakouské strany kurfirstovi
vyčítáno, že jednal pod francouzským vlivem, že zneužil svého
úřadu, že zrušil svůj závazek, který na se přijal smlouvou z r. 1732
atd. Mohučský kurfirst vytýkal proti dvoru Vídenskému, že své
neúspěchy sám zavinil a že by zodpovědnost za to na jiného chtěl
uvaliti; on sám že neučinil nic jiného, než že podrobil se vůli
většiny kurfirstů.7) Při tom strana snažila se kompromittovati stranu
uveřejňováním rozmanitých tajných traktátů, korrespondencí atd.
Přese všecky protesty a námahy Vídenského dvora zvolen
byl Karel Albrecht 21. ledna 1742 císařem.8) Pozoruhodno jest,
’) Jung, Vollst. Diarium str. 191—193. — *) Zanechal tam však svého
tajemníka s většinou personálu vyslaneckého. — *) Europ. Staats-Cantzley
sv. 81. str. 276, Geschichte des Interregni IV. str. 227. — *) Europ. StaatsCantzley sv. 81. str. 225—270. — 5) Geschichte und Thaten Maria Th. 1. str.
537—538. — ·) Adelung o. c. III. str, 20, Gesch. und Th. Maria Th. I. str 639.
—
Sammlung einiger Staatsschriften sv. IV. str. 3—262, Rochezang o. c. II.
str. 29 — 30. — ·) Volba vykonána byla, ježto český hlas byl vyloučen, 8 kurfirsty. Té doby byl Karel Albert již korunovaným králem Českým a v sku
tečném držení značné části království Českého; kollegium kurfirstské za*
chovalo se však důsledně a netoliko že nevyhovělo nárokům jeho na český
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že ve volební kapitulaci, jak před zvolením jeho byla ujednána,
vůbec o vyloučení českého hlasu zmínky přímo se nečiní. V třetí
hlavé, kde jedná se o právech kuríirstů, změněno ustanovení pře
dešlé karolinské kapitulace (která vzata byla za základ), že »všichni
kurfirsti« ke korunovaci mají býti pozváni, tím způsobem, že vy
puštěno slovo »všichni«; bezpochyby chtělo se tím vyhnouti kurfirstské kollegium a volební direktorium novým rozmíškám o to,
kdo jako Český kurfirst ke korunovaci má býti pozván.1) A tak,
když slavena byla 12. února korunovace Karla VII., nebyl při
obřadech s tím spojených úřad nejvyššiho číšníka zastoupen/)

VII.

Polemická literatura.
Spor, jehož průběh byl vylíčen, vyvolal dosti četnou drobnou
polemickou literaturu. Zjev ten není ničím zvláštním, a setkáváme
se s ním při všech podobných událostech až do rozšíření novinářství; neboť co dnes zvídá veřejnost z novin, o tom tehdy musila
býti zpravována brožurkami, cirkuláři, letáky atd. Polemické spisky
byly též jedním druhem zbraně, jímž se bojovalo; měly získati
mínění obecenstva pro stanovisko té neb oné strany. Jest proto
pochopitelno, že většina spisků těch vyšla nákladem nebo aspoň
na popud vlád ve sporu súčastněných; představují nám tudíž jakousi
officiální publicistiku.
Většinou3) jsou to práce anonymní; nicméně lze jich původ
snadno zjistiti již z obsahu, ježto zpravidla se v nich zcela strannicky hájí stanovisko některého dvora ve sporu o český hlas
interessovaného. Nejvíce spisů podobných vyšlo z iniciativy vlády
Vídenské, mnoho též péčí dvora Drážďanského, Falckého a Mohučského.4) Jsou psány jazykem německým, některé též latinským,
francouzským, ba jeden i hollandským;5) český mi není znám
žádný. Co do obsahu všecky přinášejí výklad různých ustanovení
říšských zákonů, často i takových, jež k otázce českého hlasu
hlas, nýbrž i při veřejném ohlášení volby v kathedrále Frankfurtské odepřelo
mu titulaturu krále Českého. Adelung o. c. III. str. 50. — *) Adelung o. c. III.
str. 30 a násl. — ’) Tamtéž str. 63. — ’) Počet spisků těch jest značný; jen
ze současných sbírek a kronik bylo mi jich možno vybrati 24. — 4) Jeden
spisek s titulem »Refutation par les lois fondamentales de ľ Empire du Rescript
daté de Vienne le 27. Nov touchant 1' exercice actuel du Suffrage de ľ Electorat de Bohéme«, objevil se nejprvé na dvoře ve Versailles (Adelung o. c. II.
190, Gundlings Ausführlicher Discours II. str. 1038); nezdá se však, že by
pocházel z francouzské strany, spíše asi byl pro francouzský dvůr určen. —
Má název »Korte Verhandeling van het duitsche Statsrecht over de Keurvorstelykestcn en het Aartsschenkers-Ampt der Koninge van Böhmen.« Spiso
vatel jeho J. W. Marckart vykládá tu své mínění, jež blíží se stanovisku dvora
Vídenského. Gundlings Ausführlicher Discours L str. 1102.
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v žádném nejsou vztahu, pak událostí z historie kurfirstského práva
a přeplněny jsou citáty ze všelikých právních sbírek, listin, kronik
a j. Jsou velmi rozvláčné a nepřehledné; nezřídka táž véc několi
kráte se vykládá, odůvodňuje a přetřásá, takže při malém někdy
věcném obsahu spisek zaujímá 30—50 hustě potištěných stran.1)
Ježto pak k této rozvláčnosti a nepřehlednosti přistupuje oblíbené
tehdy vypisování dlouhých titulatur, nucené směstnávání vět v dlouhé
periody a strojený postup myšlenkový, jest čtení jich pro dnešního
čtenáře velmi unavující.2)
Neméně nudné bylo by probírati a kritisovati na tomto místě
všechny důvody pro i contra, jež v polemických oněch spiscích se
uvádějí, ač by nebylo nezajímavo zkoumati, jak dalece ta neb
ona strana skutečnému právu byla blízka. Obmezím se na srovnání
důležitějších důvodů a mínění jednotlivých stran i spisovatelů.
Ve sporu z r. 1740—42 obyčejně se vychází od Zlaté bully
Karla IV. a není ovšem pochyby, že třeba při řešení každé otázky
kurfirstského práva se týkající od zákona onoho vycházeti. Kapi
tola VII. zmíněné bully, která jedná o řádu nástupnickém v kurfirststvích vylučuje obecně ženy z nástupnictví a stanoví, že po vymření,
mužského potomstva kurfirstská země i hodnost jako uprázdněné
léno spadá na krále, hlavu říše; avšak ustanovení to obmezuje se
dále připomenutím, že nemá býti na újmu zvláštním právům krá
lovství Českého.3) Tato zvláštní práva sám Karel IV. dříve již byl
formuloval ve svém potvrzení privilegií českých, zejména listiny
Fridricha II. (z r. 1212) 7. dubna r. 1348; praví se tam, že český
trůn má se považovati za uprázdněný teprvé po vymření ženského
potomstva panujícího rodu, načež nastupuje právo stavů zemí če
ských voliti panovníka nového. Nepraví se však nikde výslovně,
‘) Viz na př. spisek »Deutlicher Unterricht etc.< otištěný v Sammlung
einiger Staatsschriften I. str. 483—555, nebo spisek »Unpartheyische Wider
legung etc.< otištěný v Geschichte des Interregni IV. str. 64—120. —
’) Ukazují to již jejich nadpisy, tak zní na př. titul spisku v předešlé
poznámce zmíněného: »Unpartheyische Widerlegung der sogenannten Unpartheyischen Prüfung, oder Gründlicher Beweis dass sowohl die Mitregie
rung über sämmtliche Oesterreichische Erblande, als die Administration der
Königlichen Böhmischen Chur von Ihre Majestät der regierenden Königin zu
Hungarn und Böheim etc. an Dero Herrn Gemahls, des Herrn Herrn Hertzogs
zu Lothringen und Grosshertzogs zu Toscana etc Königlicher Hoheit, so recht
mässig als billig und ohne mindeste Praejudiz deren künfftigen hohen Erbfolge
aufgetragen worden, die von dem Auctor der Unpartheyischen Prüfung vor
gebrachte Einwendungen aber ohne Allen Grund sind.« — \ Příslušné místo
zní; »Si vero aliquem ex huiusmodi principatibus ipsorum imperio sacro
vacare c ntingeret, tune imperátor seu Rex Romanorum qui pro tempore
fuerit de ipso providere debebit et poterit tamquam de se ad se et impérium
legitime devoluta, salvis semper privilegiis, iuribus et cosuetudinibus regni
nostri Bohemiae super electionis regis in casu vacationis per regnicolas, qui
ius habent eligendi regem Boe niae . ..« Harnack, Das Churfürsten-Collegium
bis zur Mitte des 14. Jahrhundertes 1883, str. 219.

Spor o český hlas před volbou císaře Karla VII. v 1. 1740—1742.

25

zda ženě na trůn český dosednuvši náleží též právo i hodnost
kurfirstská čili nic. Tato okolnost sloužila těm, kdo právo českého
hlasu Marii Terezii upírali, za základ jich argumentace; dovozovali
totiž, že zákonem tím není tedy dotčena obecná zásada, že ženy
kurfirstského práva míti nemohou. Zásadu tu odvozovali z toho,
že způsob, jakým bulla Karlova funkce kurfirstské stanoví a o nich
jedná, jasně ukazuje, že jsou to »officiaj virilia« t. j. funkce jen
pro muže se hodící. Někteří poukazovali též na listinu danou od
Rudolfa I. králi Václavovi II. v Chebu 4. března 1289, kde uznává
se právo krále Českého vykonávati české právo kurfirstské »ad
instar et similitudinem aliorum principům,«1) i vyvozováno z toho,
že v ohledu kurfirstských práv pro Čechy žádná úchylka neplatí.
S rakouské strany replikováno, že místo to vykládati třeba jen
se vztahem na obřady a vnější výkony, že jich však nelze vztaho
vat! na právní subjekt.’)
Strana, jež tvrdila, že Marii Terezii právo kurfirstské náleží,
opírala se především o výslovné ustanovení 20. kapitoly Zlaté
bully, že kurfirstská hodnost jest nerozlučně spojena s držením
země kurfirstské, v tomto případě tedy království Českého.5) Důraz,
jaký ve Zlaté bulle na toto ustanovení se klade, skutečné opravňuje
tvrzení, že Marii Terezii právo kurfirstské v podstatě nebo aspoň
virtuálně příslušelo; to uznával i kurfirst Saský a uznávala většina
současných spisovatelů. Ale rozdíl byl v tom. že jedni přiznávali
Marii Terezii právo kurfirstské neobmezeně, tedy i jeho vykonávání,
jiní, a to většinou, však soudili, že vykonávání (exercitium) jeho
l) Praví se tam: » . . - communi testimonio et assertione conperimus
assonante, quod rex supradictus ius ac officium pincernatus pariter et eius
heredes in Romano obtineant imperio, necnon in Romanorum regis eleccione
ad instar aliorum principům in ipsa eleccione habencium ius et vocem, quo ad
idem ius et vocem eligendi potestate parili paciantur, que iura ipsis com
petere profitemur«. Emler, Regesta II. str. 635. — a) To jest, dokazovali,
že může kurfirstská práva míti též žena, ale že u vykonání jich má si vésti
tak jako muž. - 8) Ve zmíněné kapitole Z1 b. se praví: >Cum miversi
et singuli principatus, quorum virtute seculares principes electores ius et
vocem in electione regis Romanorum in Caesarem promovendi obtinere
noscuntur, cum iure hujusmodi necnon officiis, dignitatibus et iuribus aliis
eis et cuilibet eorum annexis et dependentibus, ob eisdem adeo conjucti
et inseparabiliter sint uniti, quod ius, vox officium et dignitas, alia quoque
iura ad quemlibet principatum eorundem spectantia cadere non possint in
alium praeter illum, qni principatum ipsum cum terra, vasallagiis, feudis
et dominiis ac ejus pertinentiis universis dinoscitur possidere, praesenti
edicto imperiali perpetuo valituro sanccimus, unumquemque principatuum
praedictorum cum iure et voce electionis ac officio . . esse debere unitum
perpetuis temporibus indivisibiliter et conjunctum, quod possessor principatus
cujusbilet eciam iuris, vocis, officii et dignitatis . . . quieta debeat et libera
possessione gaudere, . . . ipseque et nemo alius per ceteros principes electores
ad electionem et omnes actus alios pro sacri imperii honore vel opportu
nitate gerendos omni tempore assumi sine contradictione«. Harnack o. c.
str. 232.-233.
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Marii Terezii jako ženě nepřísluší, a že ona musí býti v něm od
jiné mužské osoby zastupována. Než v tom, kdo k takovému za
stupování (administratio) českého práva kurfirstského jest oprávněn,
zase mínění se rozcházela.
Se strany saské bylo, jak víme, dokazováno, že případ, o nějž
šlo, jest analogický s případem, kdy kurfirstem se stane osoba
nezletilá, a že tedy administrace přísluší nejbližšímu dospělému
agnátovi, jímž prý jest syn kurfirsta Saského. Ale nehledě k tomu,
že vůbec analogie ta jest pochybná, ježto v právním ohledu mezi
ženou a nezletilým přece jest značný rozdíl, nebyl princ saský
vůbec v agnátském svazku s rodem Habsburským; byl sice nejbližším pokrevním mužským příbuzným Marie Terezie, ale toliko
kognátským.1)
Tím, že Marie Terezie vznesla administraci českého hlasu na
Františka Lotrinského, doznala nepřímo, že nepokládá se za
oprávněnu k vykonávání jeho, ale že náleží jí právo administrátora
českého hlasu volně jmenovati. Toto právo ovšem nikde výslovně
není stanoveno; ale přece nelze upříti, že tento krok dvora Víden
ského v celku byl správný a okolnostem přiměřený.2) Ale tím, že
spolu s administrací přenesena byla na velkovévodu Františka též
spoluvláda panství rakouského, šel rakouský dvůr snad zbytečně
příliš daleko. Neboť tím spletena byla otázka českého hlasu s mno
hem ještě choulostivější otázkou spoluvlády Františka Lotrinského.
Kurfirst Saský spatřoval v oné spoluvládě — a to, jak Arneth
praví, do jisté míry oprávněně 8) — porušení pragmatické sankce
namítaje, že věc ta může vésti k vážným komplikacím v tom pří
padě, že by Marie Terezie zemřela bez potomstva dříve než její
manžel, jehož spoluvláda by pak dědicům jejím (potomkům dcer
Josefa I.) mohla býti na škodu. Vídenský dvůr četnými reversy
a prohlášeními, že spoluvláda ta jest jen dočasná a obmezena právy
l) Nároky saského dvora za neoprávněné považují skoro všichni novější
spisovatelé; tak na př. Arneth (Maria Theresia’s erste Regierungsjahre, I.
str. 174), Böttiger a Flathe (Geschichte der Kurstaates Sachsen, Gotha 1870
II. str. 417) a Wetzer (Der oesterreichische Erbfolgekrieg 1. str. 997). Avšak
tvrzení saského dvora, že případ tento jest obdobný s případem nezletilosti,
zdá se tento spisovatel schvalovat!, neboť praví: »Wäre der Churfůrst von
Sachsen der nächste Agnat des Hauses Oesterreich gewesen, so stand ihm
gewiss ein näheres Recht auf diese Churstimme, welche von der Königin
als Frau nicht selbst geführt werden konnte, zu als dem Herzog von Toscana.
Er war aber nur ein Cognat dieses Hauses und als solcher stand Franz
Stephan v. Lothringen jedenfalls in seinem Ansprüche näher, sobald die
Königin denselben anerkennen wollte«. — *) Úplně správným jej ovšem také
nazvati nelze. B. Rieger ve svém »Příspěvku k dějinám českého kurfirstství
a arciČíŠnictví« (Právník 1893 str. 9.) vyslovuje se o něm : »Zamýšlené zastávání
hodnosti kurfirstské Františkem L. (třebas to byla pouhá administrace jménem
Marie Terezie, dočasně omezená právy exspectantů) byla ovšem otázka dosti
pochybná, zvláště beze svolení stavů.« — ·) Arneth, o. c. I. 174.
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zmíněných exspektantů, snažil se obavy a námitky ty rozplašiti;
než chyba se již byla stala, a protivníci Marie Terezie ukazovali
na to, že dvůr Vídenský sám doznal, že má li František Lotrinský
schopen býti administrace, musí býti aspoň spoludržitelem král.
Českého, jímž však bez porušení pragmatické sankce býti nemůže.1)
Zbytečný byl krok Vídenského dvora (aspoň vzhledem k otázce
českého hlasu) také proto, ježto tvrzení, že administrátor musí
býti v držení žerné kurfirstské, bylo na nejvýš pochybné; podmínka
ona platí pro právo kurfirstské samo, ale nemusí platit hned také
pro pouhou administraci, jak ukazuje na př. případ nezletilosti ně
kterého kurfirsta.2)
Ti, kdo Marii Terezii právo kurfirstské vůbec upírali, byli
většinou toho názoru, že právo kurfirstské jest samostatným lénem
říšským tak jako země kurfirstské; kdežto pak pro Čechy platí
zmíněný již zvláštní řád nástupnický, neplatí prý (tak dovozovali)
pro českou hodnost kurfirstskou, a tato tedy podle VII. kapitoly
Zl. b. spadá po smrti posledního mužského potomka jako uprázd
něné léno na panovníka říše Německé. Že názoru tomuto rozhodné
odporuje povaha práva kurfirstského jako práva od země kurfirstské
neodlučitelného, jest na bíle dni?) S některých stran bylo tvrzeno,
že neschopnost pro pohlaví jest podobné povahy jako neschopnost
v kap. 25. Zl. b. naznačená (»mente captus, fatuus seu alterius
famosi et notabilis defectus existentia«), an prý jest to také »notabilis defectus«; toto míněni ve svých důsledcích však samo se
vyvrací, neboť podle něho Marie Terezie buď vůbec nemohla býti
ani královnou Českou (což příčí se však zvláštním zákonům krá
lovství Českého) anebo nemohla, ač jsouc královnou Českou, míti
české právo kurfirstské, a toto stávalo se, ježto nebylo tu agnáta,
uprázdněným lénem, což zase odporuje zmíněné akcessorní povaze
kurfirstského práva.
') Takové mínění pronáší na př. Rochezang (Hist. und Geogr. Beschrei
bung des Kngr. Boheim I. str. 168 -169) a Olenschlager (Geschichte des Inter
regni str 415). — ’) Zejména jasně to ukazuje jeden příklad z dějin kurfirství Ba
vorského. Po dobu nezletilosti kurfirsta Ferdinanda (syna Maximiliana I.) byla
v 1. 1651 až 1653 regentkou matka jeho Marie Anna Rakouská, kdežto admini
strátorem Bavorského práva kurfirstského byl strýc jeho, vévoda Albrecht. —
’) Tuto neodlučitelnost ignoruje též mínění pronesené v anonymním spise »Die
Staats-rechtlichen Verhältnisse Böhmens gegenüber Deutschland und Oester
reich« (Litomyšl 1862). Spisovatel jeho (hrabě Thurn-Taxis) praví totiž na
str. 55.» že vyloučení českého hlasu před volbou Karla VIL stalo se právem,
»neboť kurfirstská hodnost neměla s Čechami nic společného, nebyla žádným
přívlastkem (Attribut» této neněmecké země a přináležela toliko osobě králově.
Tehdy však v Čechách nebylo žádného krále, a ženy do kurfirstského kollegia
připuštěny býti nemohly. Proto nesouhlasilo s právem, když po smrti Karla VII.
vyslanci královny České k volbě byli připuštěni«. Shledáváme se tu s náhledem
(ovšem nesprávným) častěji zastávaným, že poměr panovníka Českého k říši
Německé byl čistě osobní.
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Celkem vidíme, že žádné mínění a tvrzení ze shora uvedených
zcela bezpečné a logicky ze Zlaté bully a předcházejících zákonův dovoditi lze nebylo; jest tu jakási mezera v zákoně či spíše
jakýsi rozpor mezi ustanovením o neodlučitelnosti hodnosti a země
kurfirstské a mezi povahou funkcí kurfirstských, jež skutečně podle
říšských zákonů se nám jeví jako »officia virilia«. Rozpor tento
nebyl odstraněn žádným z pozdějších říšských zákonů po Zlaté
bulle vydaných, zejména ani readmissí z r. 1708 *) ani pragma
tickou sankcí.2)
Ani zřetel k praxi do té doby zachovávané (čili tak zvané
»říšské zvyklosti«) nepodává nám žádoucího doplnění. Neboť žádný
případ z dějin českého práva kurfirstského neposkytuje ani v pod
statě analogie s případem, o nějž nám jde; co se týče ostatních
kurfirství, též ne, a to již proto ne, že tam ženy práva nástupnictví
vůbec neměly. V listu dvora Vídenského z 27. listopadu 1740,
doručeném vyslancům říšských stavů v Řezně, jakož i v cirkulárním reskriptu téhož dvora ze dne 20. prosince 1740 dokazuje se
sice na obhájení administrace velkovévody Františka Lotrinského,
že při volbě krále Ludvíka r. 1314 královna Eliška dala se za
stupovat! manželem svým Janem Lucemburským; podobně při volbě
r. 1438 královna Alžběta (dcera Zikmundova) manželem svým
Albrechtem II. a r. 1531 při volbě krále Římského (za života císaře
Karla V.) královna Anna manželem Ferdinandem I.3) Tvrzení to
jest však nesprávné, neboť v prvém a třetím případě vykonávali
zmínění panovníci české právo kurfirstské ze své moci a ne jakožto
zástupci svých manželek.4) Co se týče případu z r. 1438, tedy by
svědčil spíše proti právu Marie Terezie (ježto tehdy, jak známo,
český hlas při volbě vůbec chyběl), kdyby Alžběta tehdy byla
bývala Českou královnou, jako dědička Zikmundova; ale za takovou
v Čechách uznávána nebyla, a vládu zemskou vedli v té době
stavové. Anglický král Jiří II. byl toho mínění (s nímž shledáváme
se též v některých polemických spiscích rakouské strany), že případ
z r. 1740 jest analogický s případy z let 1440 a 1519, a že tudíž
*) V readmissí stanoví se toliko, že co do pocty, hodnosti a obřadních
forem (Tractament, Rang und Ceremoniel) jest považovat! českého vyslance
kurfirstského za úplně rovna s ostatními kurfirstskými vyslanci. Europ. StaatsCantzley XIII. 1709 str. 410. Karel VI. byl na tuto okolnost upozorněn
a žádáno na něm, aby v čas stran českého hlasu nějaké opatření učinil. Ale
on mínil, že kurfirstské právo, jsouc sekundárním právem nerozlučně s krá
lovstvím Českým spojeným, nebude Marii Terezii upíráno od těch, kdo ji
uznávali budou královnou Českou. Heigel, o. c str 86 —
Sammlung
einiger Staatschriften I. 184—187, Geschichte des Interregni L 387-391.,
Histoire de la derniěre guerre de Bohéme I. str. 126—136. — 4) Správně se
na tvrzení to odpovídá ve spisku: »Refutation par les lois fondamentales de
ľ Empire etc.< slovy: Jean de Luxembourg fut invité en 1314 á 1’ Election,.. .
mais il n’y assista nullement au nom de la Reine, son épouse, íl y fut admis de
son chef en qualité de Roy de Bohéme. Geschichte des Interregni II. str. 420.
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podobné jako tenkráte náleží vykonávání českého hlasu českým
stavům; ale rozdíl jest tu přece jen značný, takže proti analogii té
leccos lze namítati.1)
V případech, kde nestačí na doplnění, po případě opravení zá
kona ani zřetel k stávající nebo bývalé praxi, dostavuje se potřeba
authentické interpretace. Tato v našem případě ležela německému
říšskému shromáždění ve shodě s říšským vikriátem, neboť tyto
dva organy představovaly v čas uprázdnění trůnu moc zákono
dárnou. Zejména právě Zlatá bulla předložena byla Karlem IV.
říšskému sněmu k schválení. Samo kollegium kurfirstské tu roz
hodně kompetentní nebylo, a námitky, jež (jak v V. kapitole bylo
uvedeno) s některých stran proti jeho kompetenci byly uváděny,
měly mnoho oprávněnosti do sebe. Vždyť vlastně ono kollegium
samo nepřímo své jednání odvolalo tím, že do volební kapitulace
přijalo ustanovení, že bez svolení kurfirstů, knížat a ostatních říšských
stavil nesmí žádný říšský stav práv svých v říšských kollegiích ani
prozatímně býti zbaven.2) — Ovšem, jak málo příslušní činitelé se
starali o právní povahu záležitosti a jak naopak převážně u nich
rozhodovaly ohledy politické, to nejlépe patrno z toho, že totéž
kollegium, jež r. 1741 český hlas suspendovalo, r. 1745, ač státo
právní stav věci se nezměnil, bez dlouhých okolků volební vyslanectví
Marie Terezie k volbě připustilo.3) Připuštění to bylo právě tak ne
správné jako vyloučení před 4 lety; nesprávné ne snad z důvodů
věcných, nýbrž formálních, totiž inkompetence kollegia kurfirstského. Zda věcně Marie Terezie byla oprávněna hlas český vy
konávat! či administrátora jeho jmenovati, to zůstává nerozřešeno.4)
l) Též Kalousek (České státní právo, 2. vyd. 1892, str. 62.) připouští onu
analogii, jak patrno ze slov: >. . . tomu však (že český hlas r. 1741 právem
byl vyloučen) musíme odporovati, majíce na zřeteli dva podobné případy
z let 1440 a 1519, které dokazují, že v nebytí krále měly právo volenecké
vykonávat! jiné osoby, jež k tomu z království Českého ustanoveny byly«.
Do jisté míry ovšem všechny tři případy (1440, 1519 a 1742) se shodují,
totiž potud, že nebylo tu plnoletého krále. Jinak však přece dosti liší se tím,
že v prvém z nich nebylo tu krále vůbec, v druhém tu byl král nezletilý a
v třetím královna zletilá. Proto můžeme pokládati právo Českých stavů v našem
případě za opřeno oněmi dvěma praecedencemi jen s jakousi pravděpodob
ností, nikoli však s jistotou. — *) Adelung o c. III. str. 30 a násl. — *) Toliko
kurfirstové Braniborský a Falcký s tím nesouhlasili. Jich vyslanci volby se
nesúčastnili, nýbrž podavše proti ní protest, odjeli před volbou z Frankfurta
do Hanavy. J. D. Köhler, Teutsche Reichshistorie, Frankfurt a Lipsko 1767
str. 649—651, Adelung, o. c. IV. str 422. — 4) Četný rukopisný materiál
k oběma volbám (1742 a 1745) obsahuje, jak dodatečně zvídám z pojednání
A, Frensdorffa, G. A. Münchhausens Berichte über die Kaiserwahl des Jahres
1742 (Nachrichten von der kngl. Ges. der Wis. zu Göttingen 1899. Phil. hist.
Klasse) universitní knihovna v Gôttinkách. Ale jak ze zmíněného pojednání
vysvítá, neobsahuje materiál ten (relace a diarie brunšvického vyslance) nic
důležitého pro otázku Českého hlasu.
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Max Dvořák:

Poslední renaissance.
Napsal Max Dvořák.

R. 1888 vyšly dvě podivné a důležité knihy v oboru dějin
umění. Je to fustiho, známého autora životopisu Winckelmannova,
velká dvoudílná monografie o Velazquezovi a Wölfflinova kniha
o počátcích baroku.1) Podivný je nebo spíše byl jich předmět.
Ne že by se o Velazquezovi nebo o barokním umění nebylo dříve
psalo. Velký moloch historické hyperprodukce nepominul žádné
periody, žádného jen poněkud zvučného jména. Neúnavná péra
lokálních badatelů nebo skromných katalogisátorů, která se spo
kojuj! se vším, co jim náhoda přinese, vypsala a sestavila mnoho
zpráv o velkém Španělovi a o opovrženém umění katolické refor
mace. Ale psalo se o tom jen s čistě historického stanoviska,
které »věnuje pozornost nejen době rozkvětu, ale i době úpadku«.
Co se psalo, byly katalogy a soupisy nebo biografie a kulturní
dějiny, na něž se lepila vigneta historické objektivnosti. Velké dílo
o Velazquezovi, které vydal po dvacetileté práci r. 1883 Charles
B. Curtis^ obsahuje jen soupis všech obrazů, které se kdy kde
Velazquezovi přičítaly, a reprodukcí, jež byly podle nich zhotoveny,
jakož i archiválie o jich osudech, cenách atd., ale ani slova o jich
umělecké hodnotě a o jich významu pro dějiny umění.2) A ještě
v úvodu· k velkému dílu Gurlittovu o barokní architektuře, jehož
prvý díl vyšel r. 1887, čteme tuto omluvu: »Aber ich hoffe, dass
mein Bestreben die Erscheinungen der Baukunst mehr aus den
geschichtlichen Verhältnissen zu erklären als sie von vorher ge
fassten Grundsätzen aus abzuurtheilen, die Anerkennung ernten
wird, eine möglichst objective Darstellung aller Erscheinungen
innerhalb des mir bekannten Gebietes erstrebt za haben.« 3)
Quod absit, abychom se posmívali slovům historická objek
tivnost, ale objektivnost, o níž mluví Gurlitt a mnoho jiných sou
časných historiků umění, má docela zvláštní význam. Velký rozvoj
historických věd v druhé polovici XIX. st. nezůstal bez vlivu na
dějiny umění. V prvé polovici století byly dějiny umění úplně
v rukou mnohomluvné a čistě abstraktní esthetiky nebo ve službách
reální archeologie, pro niž byly umělecké předměty v prvé řadě
jen starožitnosti. V druhé polovici století dostaly se do podruží
’) Carl Justiz Diego Velazquez und sein Jahrhundert (Bonn 1888), a
Heinrich Wolfflin, Renaissance und Barock. Eine Untersuchung über Wesen
und Entstehung des Barockstils in Italien (Mnichov 1888). — ·) Ch. B. Curtis^
Velazquez and Murillo. A descriptive and historical Catalogue (London 1883).
— ·) Geschichte des Barockstiles in Italien. Stuttgart 1887. S. X.
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historie. Zevní methoda historických véd se přenášela tale quale
na dějiny umění. Vyhledávala se v prvé řadě souvislost dějin umění
s kulturními dějinami (ve starém slova smyslu) nebo s literaturou.
Rozboru gotického umění úvodem byl vždy rozbor scholastiky,
umění Giottovo uvádělo se v přímou a kausální souvislost s vy
stoupením sv. Františka z Assisi, a životopis Michelangelův obsa
hoval politické dějiny Florence a Říma v prvé polovici XVI. st.
Taine dal této methodě filosofickou formuli v známé definici:
L’oeuvre d’art est determinée par un ensemble qui est ľétat général
de ľesprit et des moeurs environnantes. Meditace o kulturních a
sociálních poměrech vyplňovaly dvě třetiny a více každého spisu
z dějin umění. Odstrašujícím příkladem toho jsou ještě Müntzovy
dějiny renaissance. Vedle toho jevil se vliv historických věd v pra
covní methodě. Na Vídenské universitě byly dějiny umění vtěleny
do ústavu pro pomocné vědy historické. Jako v historii počalo se
s publikací uměleckého materiálu v seznamech a soupisech, buď
přímo ve formě katalogů nebo protkaných umrtvující nudou spoju
jících a zdánlivě vypravujících frasí. Současně uveřejňovaly se
archiválie a psaly se velké exkursy o hodnověrnosti jednotlivých
pramenů pro dějiny umění. V publikacích a v kritice historických
zpráv spočívá trvalá zásluha této periody. Ale kritika omezovala
se právě jen na historické zprávy, na zevní dějiny umění. Hlavní
a téměř jedinou formou zpracování uveřejněného materiálu byly
biografie a monografie buď ojedinělé, nebo spojené v řetězy, jež
spiala nahodilá lokální nebo časová souvislost. Co stálo ve vy
pravujících knihách mimo to, byly opět jen popisy a seznamy.
Tak vznikla nepřehledná literatura obsahu asi jako : Die Kunst
geschichte von Baden-Baden, nebo velká, absurdní a přes záplavu
zpráv, popisů a biografických dat bezobsažná díla, jako na př.
dějiny italského malířství od Crowe a Cavalcaselle. >Die Nebenbeziehungen werden zur Hauptsache und der künstlerisch sachliche
Inhalt, der unbekümmert um allen Zeitenwechsel seinen inneren
Gesetzen folgt, wird ignoriert« — těmito slovy karakterisuje dobře
Hildebrand programm starší literatury dějin umění.1)
V jednom směru se ovšem věci již v letech sedmdesátých
obrátily k lepšímu. Co se v předchozích letech psalo o starém
umění, bylo téměř všecko vypsáno z knih. Umění čisti z pa
mátek samých, jež ještě Waagen v poměru k nedostatečným po
můckám a cestovním obtížím doby ovládal v tak úctyhodné míře,
upadlo skorém úplně v zapomenutí; jenom u některých antikvářů
našla stará tradice poslední refugium. Znalectví úplně zaniklo, ba
bylo přímo v opovržení. Rozhodovalo-li se vůbec o authentičnosti
na př. obrazů, činilo se to na základě všeobecné a domněle ne
Das Problem der Form in der bildenden Kunst. S. 116.
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klamné intuice. Kdo psal o Raffaelovi, byl povznesen nad zkoumání,
zda všecky obrazy Raffaelovi přičítané jsou skutečně dílern jeho
ruky; v těchto otázkách se vyslovovala pouze kategorická »esthe·
ticky samozřejmá* rozhodnutí. V tom záleží velká, nyní často
zapomínaná zásluha Thaussingova^ že položil za základ svému
životnímu dílu o Durerovi rozbor kreseb Durerových. Thaussing
pomýšlel již na podobnou kritiku uměleckých památek, jakou
Sickel založil v nauce o listinách. Ale k nové methodě, jíž ne
bylo lze z historických věd převzíti, Thaussing nepronikl, tu nalezl
teprve Morelli. Senátor Morelli^ povoláním lékař, vychovaný na
německých universitách, dospěl téměř celoživotním studiem děl
italského malířství k přesvědčení, že obrazy obsahují objektivní
kriteria, podle nichž možno poznati rukopis určitého mistra. V řadě
krásných studií provedl s překvapujícím výsledkem podle této theorie
rozbor obrazů v nejdůležitějších evropských galleriích.1) Tím byl
dán základ k vědecké kritice uměleckých památek a k velké lite
ratuře, jež se jí obírá. Víc než polovice knih a článků z dějin
umění byla jí v posledních desítiletích věnována, a jí děkujeme,
že velká většina obrazů a soch má již pravé jméno.
Ale tato »pomocná věda« dějin umění se, jak se rozumí samo
sebou, rovněž vyhýbala všem esthetickým otázkám, jež nebyly jejím
úkolem, a v nichž aspoň v prvé době mimo to zřela, a vzhledem
k starší krasovědě právem, -»zdroj všeho planého mluvení o umění«
(Morelli).
A tak bylo po dlouhou dobu studium vývoje uměleckých
problémů jako nevědecké a náležející do oboru spekulativní esthetiky z dějin umění úplně eliminováno. Na esthetiku v jakékoliv
formě bylo dáno přímé vědecké anathema. Je to asi tak, jako
kdyby se z dějin náboženských vyloučil ideový vývoj theosofické
otázky.
Přihlédneme-li blíže, nalezneme, jak ani jinak není možno, že
za tímto jenseits vší esthetiky se skrývá tyrannie určitého aprioristického a absolutního esthetického názoru. Je to názor o vrcholení
vývoje umění ve dvou nepřekonatelných periodách. Byly dvě zlaté
doby umění; co předchází, bylo jen úvodem, co následuje, znamená
úpadek. Tato aurea aetas vznikla, jak známo, v V. st. před Kristem
v Řecku a v XV. st. po Kristu v Itálii. Názor o nepřekonatelnosti
řeckého umění povstal v přímé souvislosti se snahami o renaissanci
antického umění, jež se v Evropě od XIII. st. po kratších nebo
delších přestávkách stále opakují. Každá doba viděla antiku v zrcadle
svých názorů a pod zorným úhlem vlastní umělecké výše a vlastních
uměleckých cílů. Ve XIII. a XIV. st. dospělo umění na západě
’) Souborné vydání vyšlo pod titulem Kunstkritische Studien über Italie
nische Malerei r. 1890 a n. v Lipsku ve třech dílech.

Poslední renaissance:

33

k pochopení a k recepci základních problémů antického umění,
XV. st. sleduje antický naturalismus a dekorativní systém, XVI. a
XVII. st. obdivuje grandiosní sloh antiky, XVIII. a XIX. st. antickou
jednoduchost a ušlechtilost A rovněž předmět obdivu se stále po
sunoval. Až do XV. st. se zahrnovaly do antického umění starokřesťanské památky, a z nich především se umělci učili, v XV. st.
nastávají pouti k římským zříceninám, od XVI. st. je antický
barok hlavním pramenem inspirací, v XVIII. st. se klassicismus opíjí
slohem starších hellenistických prací.
Jako nutná reakce proti pompesnímu baroku vzniká již
v XVII. všude v uměleckých centrech touha po přesném a
jednoduchém slohu. Století doktrín a počínající vědy dalo otázce
brzo literární formu, a vynikající spisovatel proměnil touhu ve
velkou estheticko-historickou theorii. R. 1755 vyšly Winckelmannavy Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke,
v nichž poprvé se suggestivním zápalem bylo vysloveno pře
svědčení, že památky řeckého umění sáhají až k posledním
dosažitelným mezím lidského a božského krásna, a že se v nich
tudíž zachovala norma pro veškeré umělecké tvoření. Tehda byla
ražena mince nepřekonatelného idealismu řeckého umění. Nutným
důsledkem byl nový systém v dějinách umění, jenž byl proveden
v dalších dílech Winckelmannových: theorie vzrůstu, kulminace a
úpadku umění. Vliv Winckelmannových spisů byl, jak známo, ne
smírný. Jich obsah stal se programmem veškerého akademického
umění, které nevyhynulo až doposud. Z jasně plápolajícího ohně
upřímného nadšení doby, která dospěla ke klassicismu nutným
vnitrním vývojem, zbyl čmoud neurčitých idealisticko-esthetických
theorii, jimiž se přes sto let živilo filisterium školometů a vychovával
nevkus polovzdělané bourgoisie. Winckelmann znal jenom ne
patrnou část zachovaných památek, a středem jeho systému byla
hlavně díla hellenistické doby. Ale když r. 1816 byly skulptury
Parthenonu uloženy v britském museu, počal Canova a jiní hlásati,
že teď teprva byla nalezena opravdová zlatá doba řeckého umění.
Tu pozvolna vznikly ony dogmatické dějiny antického umění, jež
nalezneme do dnes v každé učebnici. Co je mimo Řecko, »erscheint
von ästhetischem und künstlerischem Standpunkte betrachtet so
beschränkt und gebunden, so mangelhaft und unvollkommen, so
sehr auf den Vorstufen der freien und idealen Entwickelung stehen
geblieben, dass wir zweifelhaft sind, ob wir sie nach dem eigent
lichen und höchsten Begriffe der Kunst mit diesem Namen be
zeichnen dürfen.« Řecké umění dospívá v 5. st. před Kr. svého
vrcholu a stává se »die Kunst im höchsten und specifischen Sinne«.2)
l) J, Overbeck* Geschichte der griechischen Plastik I. Einleitung. —
*) Tamze.
Ö C. H. VIII.
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Co následuje, je pozvolné klesání, a římské umění je jen poslední
smutnou kapitolou v dějinách řeckého umění. Tento neuvěřitelně
povrchní a nesprávný názor o vývoji antického umění se udržel
ve vědě tak dlouho, poněvadž i každá nová esthetická abstraktní
theorie, i klassická archeologie jej de facto brala za nezměnitelný
předpoklad. Ani esthetika, ani archeologie nevěnovala pozornosti
vnitřnímu formálnímu obsahu antického umění. V absolutní esthetice — a jiné nebylo — odpadal historický vývoj uměleckých
problémů vůbec, a pro klassickou archeologii celého 19. st. platí
totéž, co bylo řečeno o dějinách středověkého a novodobého umění.
Opanovala-li tyto úplně methcda věd historických, stala se klassická
archeologie úplně pomocnou vědou filologie. O čem se bádalo,
byla jakási nekonečná encyklopedie řeckých a římských starožitností.
V pragmatické souvislosti s touto spekulativní historií antického
umění vznikalo esthetické oceňování jednotlivých period v dějinách
umění moderního. Odloučíme-li blouznění o středověku a zápal pro go
tiku, který má původ v romantice a nehledá esthetického odůvodnění,
rozdílí se i v dějinách novodobého umění uznání a odsouzení p?dle
míry aprioristické, absolutní esthetiky. Docela analogicky k antice na
lezla se pevná vzestupná řada, která vrcholí v umění vlašské renaissance
a potom opět klesá až k úrovni barbarského baroku. Tento názor
vyšel z velké neblahé retorty eklektistických akademií a stal se potom
tisíckráte opakovaným credem celého XIX. st. V žádném století
před tím nebylo tolik z knih vyčteného a tak zvanými požadavky
všeobecného vzdělání vynuceného zájmu pro umění především staré,
a pro snobismus cestujícího publika byl žvast o nepřekonatelné
ideální kráse Raffaelových madon a o nedostižné harmonii Bramantových staveb jedinou cestou v bezcesté poušti umělecké sle
poty. Tato modloslužba na oltáři italské renaissance byla dovršena
v nejoduševnělejším směru ve spisech Burckhardtových. Burckhardt
byl velký spisovatel a filosof, ale vývoj umění posuzoval jako veškerá
jeho doba jen s hlediska určitých filosofických a kulturně histori
ckých dogmatických předpokladů; podřídil-li dějiny italského umění
docela své apotheose kultury italské renaissance, stojí tím úplně na
stanovisku téže absolutní esthetiky, která ovládala celé století. Spisy
Burckhardtovy daly starým názorům moderní formu a upevnily tím
jejich vládu, jak se zdálo, ad infinitum.
A tak ještě dnes každý klassický archeolog složí tváře k slad
kému úsměvu, mluví-li se o řecké skulptuře V. st. před Kristem,
a pokrčí rameny, zmíní-li se kdo o římském umění, a velké obe
censtvo dodnes zbožňuje Raffaela jako největšího z malířů, ví jen
málo o Tizianovi a s opovržením odvrací se od božského Berniniho.
A nyní vraťmež se k našim knihám.
Justiho monografie vznikla z nadšení pro jejího hrdinu. Toto
nadšení není knihového původu, nýbrž vyprýštělo přímo ze studia
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Velazquezových obrazů a neobmezilo se na prázdné superlativy.
Velazquez, »le peintre le plus peintre qui füt jamais«, jak jej nazval
W. Bürger, byl po stoletém zapomenutí znova objeven od malířů.
Jeden z předních apoštolů akademického klassicismu a eklekticismu
Raphael Mengs napsal r. 1761, šest let po uveřejnění Winckelmannových »Gedanken«, že Diego Velazquez v »přirozeném (i. e. na
turalistickém) slohu« převyšuje Tiziana a Rembrandla. A při tom
celkem zůstalo. V XIX. st. malíři sami počali opět všude malovat
v »přirozeném slohu«, ale nepsali již o dějinách umění. Historikové
pomáhali si z rozpaků frasemi o virtuositě ve vystižení přírody,
která »ovšem není úlohou malířství«, nebo o velkém talentu, který
se ve Velazquezovi uplatnil přes zavržení hodný manirismus doby,
ve které žil. Justi sám vyšel rovněž od absolutní Burckhardtovské
esthetiky a neměl užších vztahů k modernímu umění, jak často
z jeho spisů vyciťujeme, ale nespokojil se podobnými bezobsažnými
výmluvami. I nastal v něm zajímavý konflikt vžilého starého ná
zoru s poznáním a přesvědčením, že obrazy Velazquezovy jsou díla
nejen velkého malíře, nýbrž i velkého slohu. Justi je příliš jemný
a hluboký duch, aby rozřešení hledal v nové doktríně, nýbrž pátral
po vzniku konfliktu a přišel až do doby Velazqut-zovy. Tím byla
dána duchaplná vůdčí myšlenka knihy, a tím kniha ta se stala
počátkem nové ery v dějinách umění, v nichž konečně jednou
mimo biografická data a mimo popisy byla věnována pozornost
historickému vývoji vůdčích uměleckých problémů. Justi sám se
postavil jako spektator mimo spor, a jeho osobní vkus se klonil
stále ještě, jak se zdá, k umění klassické doby, ale vylíčením histo
rického vzniku Velazquezova iinpressionismu vznikla krásná re
habilitace neklassických malířů XVI. a XVII. st , pro něž Burck
hardt neměl slova lásky, a nepřímo a mimo vůli Justiho stkvělá
genealogie a s genealogií zároveň apologie illusionistického malíř
ství naší doby (tehda jí bylo ještě třeba). Aby uvedl přímo do sporů,
o něž se jednalo, sepsal Justi v roztomilém extempore dialog mezi
zastanci staršího a nového směru v umění, tak jak by jej asi byli
vedly jednající osoby r. 1631 t. j. v době mládí Velazquezova.
Eutifron (starý malíř): »Und alle die grossen Männer, die unser
Spanien gehabt hat von Alonso Berruguete bis auf Luis de Vargas,
die Glorie unseres Vaterlandes, nachdem sie während ihrer besten
Lebensjahre in Italien gearbeitet, erkoren sich, wie ihre Werke be
weisen, den Weg des Michel Angelo, des Raphael, der da voll ist von
Zeichnung, von Schmelz, Schönheit, Tiefe und Kraft, weit abgewandt
von der verworrenen und gesudelten Malerei, die weder die Art
der Alten nachahmt, noch die Wahrheit der Natur ... In ihnen
sollen wir wie in einem Krystallspiegel unsere Fehler betrachten.«
Trasimaco (mladý malíř): »Wenn es also ein Glaubens
artikel der Kunst ist, bei den Italienern in die Schule zu gehen,
3*
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gut, so sei es! Aber, warum nennt Ihr immer nur Michelangelo,
Raphael?«
Tatáž otázka vnucuje se čtenáři knihy Wölfflinovy. Její spiso
vatel je přímo žák Burckhardtův. Její programm navazuje úplně ještě
na onen pojem italské renaissance, jejž vytvořil Basilejský podivín.·
V knize stále se ještě mluví o úpadku, jejž přivodilo barokní
umění, o překročení mezí, o trapném neklidu barokních forem
atd., krátce absolutní esthetika stála jí rovněž ještě u kolébky. Ale
nalezneme v ní nejen vliv myšlenek Burckhardtových, nýbrž i mnoho
z jeho ducha. »Die Auflösung der Renaissance ist das Thema der
folgenden Untersuchung«, čteme v úvodu. »Sie soll ein Beitrag zur
Stilgeschichte sein, nicht zur Künstlergeschichte. Meine Absicht war,
die Symptome des Verfalls zu beobachten und in der ,Verwilderung und Willkühr* wo möglich das Gesetz zu erkennen, das einen
Einblick in das innere Leben der Kunst gewährte. Ich gestehe,
dass ich hierin den eigentlichen Endzweck der Kunstgeschichte
erblicke.« A co úvod slibuje, to kniha plní aspoň v jednom směru.
Jemným a krásným rozborem jednotlivých barokních forem a
typů a stanovením jich pozvolného vzniku vede Wölfflin čtenáře
k přesvědčení, že barocco nevzniklo jen disorganisací a dekadencí
renaissančního umění, nýbrž že jsou v něm nové umělecké snahy
spojeny jednotou nových uměleckých ideálů. Ovšem ani psycho
logickou genesi těchto ideálů ani původ a směr základního umělec
kého problému v nich obsaženého nevystihl Wölfflin dobře. Druhý
díl jeho knihy: Die Gründe des Stilwandels zanechává pocit nezod
povídaných otázek. Je pravda, kde básnil Bojardo:
Angelica je jak jitřní hvězda, jak lilie, jak růže . . .
tam mění Berni:
Angelica září jak jasná hvězda na východě, ba abych řekl pravdu,
jako slunce . . .
a ve všech zevních formách života nalézáme pojednou nový sen
timent, nebývalou lásku pro velké, pathetické, grandiosní, pro pohyb,
pro silná světla a stíny. Než, je to vysvětlení?
Právě tu vadilo žáku Burckhardtovu dědictví po učiteli ve
volném rozhledu a v nalezení pravé cesty. Ale jak velký pokrok
znamenala proti starším spisům kniha tím, že nalezla zákon tam,
kde se znala posavad jen membra disjecta, a že stanovila ve
>zdivočilém« barokním umění velké cíle, velký imposantní system!
Wölfflin považoval system ten stále ještě za zavržení hodný, ale
v nepředpojatém čtenáři mimovolně vzniká láska k mistrům, kteří
chtěli tak velké věci. Chápeme, proč po krutém zápasu s materií
a formou, který vybojovala renaissance, muselo nastati evoe konečné
jistoty v tomto směru, ale poznáváme zároveň již jasně, že tírn ni
kterak nenastává stagnace, nýbrž že vznikají nové úlohy, nové
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problémy, že vývoj jde dál a ku předu. Jedinou překážkou v úplné
rehabilitaci tohoto nového umění zůstávají »absolutní, antické ideály*.
A nyní prosíme laskavého čtenáře, aby si uvědomil, že již
r. 1875 zemřel Millet, r. 1877 zemřel Courbet, r. 1883 zemřel
Manet, že r. 1888, kdy vyšly knihy, jimž jsme věnovali věty
svrchu psané, bylo Israelsovi již 61, Whistlerovi již 54 let, že tehdá
již maloval Zorn a modeloval Rodin. Nejstkvělejší perioda moder
ního umění byla již dovršena. Z lidí majících umělecký cit a
otevřené oči nikdo již nepochyboval o oprávnění Courbetova
naturalismu, Milletova pleinairismu, Manetova impressionismu. Po
míjející episoda doktrinářského klassicismu v umění náležela již
minulosti; umění vrátilo se k cílům, pro něž bojovali Tizian a
Tintoretto, Rembrandt a Velazquez, Tiepolo a Fragonard. Zdá
se býti skorém neuvěřitelno, že v této době opravdu slavné a roz
hodné pro dějiny umění, jež oplývala vynikajícími umělci a vytvořila
úplně nový sloh, v dějinách umění a vkusu publika stále ještě strašila
absolutní esthetika, Winckelmannovské nazírání na antiku. Burckhardtovská adorace italské renaissance. Vysvětluje se to jen tím,
že kathedrová učenost a historické kramaření vytvořily propast
mezi uměním a jeho historiky, kteří psali o umění asi tak jako
humanisté v době Ariostově o poesii. Proto také nové posuzování
a oceňování minulých period umění nepočalo v historické literatuře,
nýbrž přímo v kruzích uměleckých. Velký vliv mělo v tomto směru
anglické umění. Prerafaelismus, poslední květ na záhonu roman
tiky, se vědomě odvrátil od klassického umění a počal studovati
trecento a quatrocento. Pro velké publikum na’ezl neúnavného a vý
mluvného věrozvěsta v Ruskinovi, jehož spisy dosti ploché, anglicky
přisládle sentimentální a časem nesne-itelně puritánské měly velký
vliv na cestující obecenstvo. Ale pokrok záležel tu přece jen v tom,
že stoleté modly byly nahrazeny novými, že přípravné studium
>k nekrvavé oběti v chrámu krásy« (Ruskin), kterou provedla re
naissance, se cenila více, se považovala za pikantnější než obět
sama. Umělecký proletariát mluvil o diskrétní hudbě linií Boticelliho
tak jako dříve o andělském oválu Raffaelových hlav.
Za širší nové zájmy a větší prohloubení děkujeme kontinen
tálnímu umění Mimo nejzarytější akademiky malíři téměř nikdy ne
přestali s úctou vyslovovat! jméno Tiepolovo, a v posledních desíti
letích se úcta ta proměnila v radostný enthusiamus. Velazquez a
Rnmbrandt se stali cílem uměleckých poutí, Degas počal hlásat slávu
Wateauovua Fragonardovu, a nejvřelejší slovo o Berninim a Fiamingovi pronesl Meunnier. Jako v malířství a sochařství i v architektuře
umělci vyhlásili válku klassické a vůbec veškeré historické tradici.
»Sloh v architektuře má býti výsledkem podmínek doby, místa,
účelu a materiálu« — možno-li ostřeji vysloviti se proti vší samo-
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spasitelnosti v uměni. Největší přímý vliv měla díla moderního
umění sama.
Nejedna, ale tisíceré ruce psaly Mene thekel na stěny učebnic,
v nichž se učilo absolutní esthetice.
♦

♦

♦

Tohoto úvodu bylo třeba k pochopení vzniku, významu a
účinku knih, kterým je věnován náš referát. R. 1895 vyšel v úvodu
k vydání Vídenské Genese Wickhoffův přehled dějin římského
umění.1) Je to kniha, která způsobila úplný převrat v názorech
o antickém umění. »Po době diadochů umírá umění«, tato slova
mohla státi jako hlavní článek archeologického vyznání víry nade
dveřmi každého archeologického semináře. Římské umění bylo,
jak jsme se již zmínili, v úplné exkommunikaci, a přesvědčení o jeho
inferioritě, o jeho naprosté odvislosti od řeckých vzorů náleželo
k základním kamenům, na nichž byla zbudována papírová budova
klassické archeologie. Wickhoff není archeolog povoláním, a jeho
studie byly až do té doby v prvé řadě věnovány dějinám novo
dobého umění. Ale ještě více padá na váhu, že přes vědecké
a akademické povolání si uchoval lásku a pochopení pro vývoj
umění v naší době. Co to znamenalo, je jasno z toho, co bylo
řečeno. Tak vznikla kniha, v níž poprvé intensivní studium památek
doby, která posud platila za umělecky sterilní, bylo spojeno s esthetickou nepredpojatostí. Pokusíme se krátce nastíniti její obsah:
Není pravda, že čtvrtým stoletím před Kr. končí vývoj řeckého
umění. V třetím století vznikají díla, jež uměleckou cenou úplně
se rovnají práčem čtvrtého a pátého století. V uměleckých pro
blémech stojí k oněm starším dílům v témže poměru jako cinque
cento ke quatrocentu. Až ke konci druhého století stupňuje se tento
vývoj v týchž drahách jako v XVII. a XVIII. st. Laokoon a Toro
Farnese stojí na konci vývoje antického baroku. Následuje tak
jako v nové době klassicismus a empir. Ale zároveň vznikají nové
úlohy. V Římě nebylo pochopení pro uhlazenou eleganci, stilisování a umělé posy Alexandrijkých umělců, a doba Augustova při
náší opět přísný naturalismus. Malují a modelují se květiny a plody,
genrové scény a dekorativní výplně a především portréty, ne idcalisující a theatrální, jako v předchozích letech, nýbrž snažící se
vystihnout! model pokud možno nejvěrněji. Kdož by tu nevzpomínal
na naturalism, jenž v moderním umění následoval po klassicismu
a empiru! Až do doby Augustovy vyvíjela se ornamentika stálým
l) Die Wiener Genesis. Hrg. von W. Ritter von Hariel und Frantz
Wickhoff. Beilage zum XV. und XVI. Bd. des Jahrbuches der kunsthist.
Sammlungen des öst. Kaiserhauses. Mit 58 Taf. und Textabbild. (Vídeň 1895).
Anglický překlad úvodu Wickhoffova vyšel r. 1901.
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přetvořováním určitých, počtem omezených schémat, jichž vznik se
dá, jak dokázal Riegel sledovati až do Egypta. V době Augustově
byla tato pouta, jimiž byla vázána veškerá dekorace, protržena
a louka, les a zahrada se otevřela umělcům. Ale nezůstalo jen při
tomto prolomení látkového tradicionalismu a při imitativním na
turalismu. V době Flaviův vzniká opět nový sloh, od řeckého
umění již tak vzdálený jako holandské umění XVII. st od umění
italského quatrocenta. Přesný, fotografický, možno-li tak říci, na
turalismus byl překonán. Snad nejpatrněji jeví se to opět v deko
rativních skulpturách. Několika málo údery dláta, několika tahy
vykouzluje sochař na př. na náhrobku Heteriů květy z kamene:
rozkvetlé růže a poupata, útlé větévky jakoby se jemně chvěly ve
vzduchu, a ptáčci a hmyz přilétají a usedají do listů a květů. Ani
po konvencionelní stilisaci doby hellenistické, ani po otrockém
nápodobení modellu Augustovského naturalismu není v těchto
květech památky, nýbrž illusionistické umění v nich dodává vý
tvorům lidské ruky života a svěžesti před tím nevystižené. Až do
naší doby nebylo lze těmto výtvorům dekorativního umění nic přirovnati, mirno dekorativní a ornamentální práce japonských umělců.
Kdyby se nebylo zachovalo nic jiného z římského umění, tato
illusionistická dekorace, jež prolomila úplně všecky tradice, znamená
triumf, že většího Římané málo kdy dobyli.
Ale nový illusionismus neobmezuje se jen na květy a plody.
Z doby Flaviův a Antonínů zachovalo se nám velice mnoho portrétů,
jež illusionistickými prostředky podávají karakteristiky, jakých nebylo
dosaženo v skulptuře snad již nikdy a v malířství jen od největších
illusionistů nové doby, od Velazqueza nebo Rembrandta. Rovněž
tak možno v monumentální plastice sledovati vývoj illusionismu od
prvých počátků až k nepřekonatelnému mistrovství. Zvláště jasně
jeví se nové problémy, jež jím byly dány, v přetvoření reliefu.
Cílem řeckého reliefu není illuse, že znázorněná scéna skutečně
se odehrává ve vzduchu a v prostoru, scény odehrávají se v jedné
rovině, a s účinkem světla a stínu v reliefu se nepočítalo. Od dru
hého století ovšem již řecké umění se časem pokoušelo znázornit!
uzavřený prostor nebo krajinu, v níž se odehrávaly scény, ale
dodati znázornění tomu jakýkoli stupeň pravděpodobnosti nedo
vedlo a ani se ve svém stilisování a epické obsažnosti o to ne
staralo. Tak je na př. znázorněna na malém Pergamenském frisu
krajina, ale osoby v ní stojící, vrhají stín na pozadí, na ptáky, vzná
šející se ve vzduchu atd., čímž je veškerá illuse zničena. V natura
listickém římském umění byla tato vnitřní nesrovnalost neudržitelná.
A tak možno již od doby Augustovy sledovati pokusy vytvořiti
v reliefech ne pouze konglomerát figur, lpících na mramoru jako
v starší době, nýbrž dodati scéně prohloubení a vzdušnosti. Obdivu
hodný Wickhoffův rozbor těchto jednotlivých pokusů nemožno tu
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opakovati: konečný výsledek je nám zachován v reliefech Titova
oblouku. Jednotlivé reliefy obkličuje rám, a jím otvírá se nám po
hled na průvod triumfátorův. Umělec nehledal krásných linií, nestilisoval. Jediným cílem bylo mu zachytiti pohyb průvodu. A aby
nám vykouzlil dojem skutečnosti, používá vzduchu, světla a stínu.
Relief má respiraci jako portréty Velazquezovy. Ale skutečný vzduch,
ne malovaný, obklopuje postavy, a sochař dovedl ho skupením
postav využiti tak, že prohlubuje relief, zvyšuje modelaci. Využití
přirozeného osvětlení k zvýšení illuse byla jedna z nejsmělejších
novot v dějinách umění, a experiment se vydařil tak, že až do
XVII. st. mu nelze nic přirovnati. Světlé, pleinairistické kolorování
skulptur ještě zvětšovalo illusi. »Zum ersten Male vielleicht, seitdem
Mensch nach dem Meissel gegriffen, um aus Stein Menschen zu
bilden, halte in diesem Relief des Titusbogens ein Bildhauer der
Welt einen reinen Spiegel vorgehalten.<
Zároveň s překonáním přežilé hellenistické stilisace emanci
povalo se římské umění od řeckých konvencionelních zákonů
komposičních. Řecké umění stilisovalo i v komposicích a seskupo
valo postavy podle určitých principů. Římské umění přešlo k jinému,
pokročilejšímu způsobu komponování. Způsob komposice nepred
pisuje tu zákon, nýbrž účel. Postavy a skupiny jsou sestaveny tak,
aby nejen nerušily illusi výřezu z přírody, nýbrž ji zvyšovaly. Tak
volí na př. umělec reliefů Titova oblouku scény tak, aby v prvé
řadě způsobil dojem prostorového prohloubení a pohybu v znázor
něném ději. I v tomto ohledu blíží se římské umění modernímu.
V reliefech sloupu Trajanova pozorujeme ještě další pokrok. V řadě
scén, které se vinou kolem sloupu, vypravují reliefy jednotlivé
příběhy dobytí Dacie. Tak jako v Shakespearovském dramatu
mění se rychle scenerie, a scéna přechází přímo v scénu, před
naším zrakem se objevují hory, lesy, města, a v krajinách, jež jsou
v nepřetržitý pás spojeny, valí se proud událostí znázorněných
nejraffinovanějšími prostředky illusionistického umění. A v každé
jednotlivé scéně tohoto výpravného kusu objevuje se znovu císař,
jako hlavní průvodce toho, co se děje, a jako hrdina, jehož divák
všemi těmi příběhy sleduje. Tento nový způsob historického líčení,
jenž se liší od mythologických řeckých komposicí asi jako Tacitus
od Homéra, a jemuž děkujeme v době Trajanově za díla nejpodivu
hodnější účinku, stal se základem všeho křesťanského historickodidaktického malířství a sochařství a udržel se až do XV. a XVI. st.
Týž vývoj jako ve skulptuře líčí nám Wickhoff v římském
malířství. Velmi krásná a po provedení skorém samozřejmá je
předeslaná rekonstrukce hlavního vývoje řeckého malířství, které
bylo až do té doby předmětem konfusních a fantastických do
mněnek. Z uchovaných památek a literárních zpráv dokazuje
Wickhoff, že až do doby Appellovy řecké malířství nezná konse-
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kventního užití skurza v znázornění postav — v novotách a mi
strovství v tomto směru možno nejspíše hledati zásluhy Appellovy,
že až do doby Hippeovy, t. j. do počátku druhého století před
Kristem, nepokoušeli se malíři znázorniti prostor, v němž se děj
odehrával, a nemalovali postavy v přirozených, lokálních barvách,
že v této době mění se staré, jen nejdůležitější výtah z děje na
značující kolorované kresby v rámové uzavřené obrazy v našem
slova smyslu, a že potom řecké malířství prodělává tytéž slohové
fase jako řecké sochařství. Opět následuje po bezuzdém. vášni
vém baroku v I. st. před Kristem chladný a diskrétní klassicismus,
z jehož hlavních, v antice slavených děl se nám posud uchovala
Timomachova Medea. Vývoj římského malířství možno potom
krok za krokem stopovati v Pompejí. Jako v skulptuře nastupuje
nejprve suchý naturalismus. Nástěnné dekorace znázorňují archi
tektury, krajiny, květiny atd. téměř s přírodovědeckou přesností.
Následuje krátká episoda slohu, který nápodobuje staroegyptské
ornamenty a dekorace; tedy egyptská renaissance. A potom vyvíjí
se nový sloh s illusionistickými cíly. Malířství, jež nedospělo k illusionismu, skládá obraz z většího nebo menšího počtu naturalisti
ckých studií, jež jsou kresleny a souvisle modelovány s předpokla
dem docela určitého, v přírodě skorém nemyslitelného osvětlení, bez
něhož podobná souvislá reliéfová modelace je nemožná. A nehledě
ani k tomu, malíř si neuvědomuje, že pro každou jednotlivou studii
bylo třeba jiné akkommodace zrakové a že celek naprosto neod
povídá dojmu, jaký činí předmět v světle a prostoru postavený na
diváka. Proti tomu snaží se illusionismus zachytiti předmět i s pro
storem jej obklopujícím tak, jak se momentáně zrcadlí v oku. Místo
abstraktní studované modelace klade bez umělých přechodů vedle
sebe barvy, světla a stíny tak, jak to odpovídá přírodě, a tak jako
v přírodě oko samo spojuje teprva tony a usuzuje z jednotlivých
valeurů na prostornost, na třetí dimmensi. K tomuto největšímu
rozmnožení malířské potence a sublimování požitku divákova do
spěla již antika. V posledních Pompejských malbách zachovaly se
nám počátky římského illusionistického malířství, jehož největší
rozkvět spadá až do 2. a 3. století po Kristu. Ale již obrazy, jimiž
je ozdobeno macellum v Pompejí, jsou díla, kterým možno jen krajiny
z pozadí portrétů Gojových přirovnali, a to je největší chvála, kterou
možno vyslovili. Co se nám ztratilo z pozdější doby, o tom svědčí
na př. Esquilinské krajiny ve Vatikánu. Teprve Manet snil opět
o podobných věcech.
To je asi kostra Wickhoffovy knihy. Její účinek byl veliký.
Polemika, která se tu a tam ozvala se strany skostnatělé klassické
archeologie, brzo umlkla, a dnes je římské uměni již všem, kdož
dovedou »umění se podívali do očí«, nevyčerpatelným pramenem
požitku a radosti. Tam, kam starší dogmatismus dekretoval nej
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větší úpadek a pouhý nabubřelý parasitismus na odumírajícím
kmeni hellenské a hellenistické kultury, objevilo se umění plné
života, vývoje a nových cílů. Již nebylo možno opakovati frase
o nesamostatnosti, o manirismu, o neporozumění řeckých ideálů,
° epigonském přehánění, o barbarské nevkusnosti autokratické
rassy. Jedna z nejdůležitějších doktrín absolutní esthetiky, nauka
o jednotném, v ideálních svých cílech, vzestupném a sestupném
vývoji antického umění, nauka, z níž se abstrahovaly analogie pro
moderní umění, se tím úplně rozpadla.
Ale ovšem zatvrzelé duše se přes to obraňovaly skleněným
štítem řeckého idealismu, tohoto »největšího daru bohů a závětí
umělecky vyvoleného národu·, který »nikdy neopisoval tupě a
slepě přírody, nýbrž v geniální selekci vytvořil věčně platné normy
krásy a ušlechtilosti«, a proti němuž pozdější naturalistické umění
značí přes to úpadek, třebas ne vnější, ale nepopiratelně vnitřní,
úpadek v cílech a v ethickém a pedagogickém významu umění.
Ale i tento štít byl rozbit. Nutným předpokladem všech idealisti
ckých theorií bylo idealisování přírody, tedy především lidského
těla v řeckém umění, a nutným předpokladem tohoto opět suve
rénní ovládání přírody a neodvislost od modellu. Již r. 1891 do
kázal Emanuel Loevy v malém spisu o Lysippovi, že tato neod
vislost je jen zdánlivá, či spíše naprosto vybájena, a že až do doby
Lysippovy, tedy až do počátku antického baroku, je řecké umění
vázáno v znázornění lidského těla ne vědomým idealisováním, nýbrž
tím, že nepřekonalo posud některých primitivních, archaických a
konvencionelních forem a že tudíž nedovedlo posud lidské tělo
věrně portrétovat.1) »Nejvyšší snahy« se rozplynuly ve všední zápas
s formou. »In der ganzen Zeit, in der die Kunst noch nach ihren
Mitteln ringt, gilt die Form nur dem Ausdruck der Idee. Hier aber
ist es umgekehrt: hier scheint das formelle Können den Ideen den
Weg zu weisen.« Loevy stál tenkráte ještě tak pod vlivem vládnoucího
názoru, že považoval za nutné, výsledky své práce zmírniti, a ke
konci podotýká: »Diese Schöpfungen (der griechischen Kunst) ver
mögen uns zu lehren, dass auch ohne Aufgebot aller Mittel der
Form die Kunst das Höchste, Unvergängliche schaffen kann« a
»Winckelmanns Wort von der stillen Grösse und edlen Einfalt
der antiken Kunst bleibt in Ehren.«
Neodvisle od Loevyho došel k podobným názorům o řeckém
umění Julius Lange, předčasně zemřelý přítel Brandesův, nad něhož
ovšem vynikal vkusem a duchaplností. Lange napsal dánsky dvě
obsáhlá pojednání o znázornění člověka v antickém umění, z nichž
jedno vyšlo r. 1892 a druhé po jeho smrti r. 1898. Německý překlad
*) Lysipp und seine Stellung in der griechischen Plastik. Hamburk 1891.
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obou spisů vyšel r. 1899?) Lange šel za velkým cílem: snažil se
rozborem uměleckých a literárních památek zjistiti vztahy mezi
světovým názorem určitého národu a určité doby se současným
uměním. Zdá se, jakoby do jeho spisů, které skládají kameny
k základům historické psychologie antických národů, bylo přešlo
mnoho z tvůrčí, hloubavé fantasie moderních nordických básníků.
V stejně stkvělých obrazech líčí Lange staré tisícileté umění orientu,
v jehož strnulé slavnostnosti, střídající se pouze se zobrazováním boje
a vítězství, zrcadlí se hybris vládnoucích kast a vzpupná tyrannie,
která neznala než pyšně vzpřímené a v prachu válející se postavy,
a pro niž umělci jsou jen podřízenými kronikáři, umění, v němž
člověk stále ještě hraje jen úlohu obrazného písma oslavujícího ma
teriální moc despotovu, a pro něž přísná architektonická Symmetrie
a uzavřenost je jediným pramenem esthetického požitku —jako vývoj
řeckého umění, v němž člověk pod vlivem politické svobody si
poprvé uvědomuje osobní cenu: nejprve v athletickém ideálu
archaické doby pouze fysickou a jako takovou neosobní, schema
tickou, později čím dále tím více individualisovanou a psychicky
oživenou, až potom nastává v 5. st. doba, ve které každý jednotlivec
v životě a umění žije svůj život, doba, v níž člověk propracovavší
se k právu sebeurčení dospěl k úplnému lidskému sebevědomí,
k úplnému objevení člověka. A téměř současně vzniká dramatické
básnictví, divadlo, opravdový dějepis, filosofické přemýšlení o lidském
životě a výtvarné znázorňování duší oživeného organismu. V posledních
závěrech knihy Langovy spíše přinášejí otázky než odpovědi, ale
nezáleží-li často největší zásluha knih v tom, dají-h nový směr lid
skému ptán? O těchto základních, nejdůležitějších věcech dříve nikdo
nemluvil, dnes se jim těžko vyhne každý, kdož jen poněkud hlouběii
myslí. Budiž nám dovoleno podotknout), že spisy Langovy všude
se opírají o profundní učenost a přinášejí mimo smělá nová hlediska
množství nových poznatků a detailního pozorování. S plným srdcem
opakujeme tu chválu Friedländcrovu: »Wie ein Garten mit blühenden
Blumen und saftigen Früchten, so erscheinen Julius Lange’s Schriften
zur Geschichte der antiken Kunst neben den öden Kohlfeldern der
gewöhnlichen archäologischen Literatur.«
Než vraťmež se k našim problémům. Locvy a Lange ukázali,
že ve všech archaických řeckých sochách možno zjistiti ještě týž
architektonický princip, který platil v starším orientálním a vůbec
v každém primitivním umění. Vertikální rovina, která je pro*) Darstellung des Menschen in der älteren griechischen Kunst. Aus dem
Dänischen übersetzt von Mathilde Mann. Unter Mitwirkung von C. Törgensen
hrg. von G. Furtvängler 1899. Překladu je předeslán francouzský výtah z oněch
částí spisů, které jednají o orientálním umění. Tento výtah napsal svého času
Lange sám. Dánsky vyšly spisy Langeovy v pojednáních dánské učené spo
lečnosti 1892, 1898.
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mítnuta figurou tak, aby procházela vrcholem hlavy, nosem, střední
linií prsou a zad a pohlavními organy, rozděluje každou sochu,
v jakémkoliv pohybu je znázorněna, ve dvě symmetrické poloviny.
Lange nazval tento princip zákonem frontality. Postavy se mohou
nakloňovat! do předu nebo do zadu, ale veškerý jiný pohyb, každé
znázornění určitého životního momentu odpadá. Esthetický ideál
primitivních dob nezáleží v zobrazování života, pohybu, nýbrž
v symmetrii, rythmu, geometrických zkamenělých formách. Řekové
vyplnili převzaté schéma novým obsahem, oblečené postavy nahradili
nahými, jež však neznázorňují určitého nahého těla, nýbrž jakési
vzorné tělo, vzniklé tím, že na převzaté architektonické figuře lidského
těla byly sestaveny ideální formy odpovídající představám nejvyšší
athletické síly a obratnosti: široká prsa přecházejí neorganicky
v úzkou, vosí taliji, silná lýtka v preštíhlé kotníky atd. Toto sche
matické spojování rovněž tak schematických částí lidského těla se
jeví zvláště jasně v době, v níž řecké umění prolomilo slupku
frontalitního principu a počalo v sochách znázorňovali pohyb. Je
to asi doba Perských válek. Ale nejprve opět to není určitý moment
individuelního pohybu, nýbrž jen schéma, excmplum pohybu. Jenom
hlava, nohy, ruce znázorňují akci, trup zůstává stále ještě přísně
symmetrický, frontální. Tím vzniká nepřirozené spojení trupu a okončetin. A to neplatí jen pro archaickou dobu. Ještě na sochách
Myronových nebo na skulpturách Parthenonu možno pozorovati,
že sochy nejsou pracovány s jednotného zorného bodu, pohyb
sochy odehrává se v profilu, kdežto trup je obrácen k diváku
plnou šířkou. Teprve Polyklet šel krok dále. Polyklet je, jak známo,
vynálezcem motivu uno crure insistere. Tento motiv, nám tak běžný
a všední, byl jednou z největších reform v dějinách umění. Neslýchaná
novota nezáležela ovšem v motivu samém, nezáležela v tom, že
jedna noha sochy stojí pevně na zemi a nese tíhu těla, kdežto
druhá je lehce nadzvednuta, nýbrž v tom, že Polyklet provedl
podmíněnou tím změnu v rovnováze celého těla. Pravý bok je
zvednut, levé rameno leží níže než pravé, a neúprosně vertikální
linie, jdoucí posud středem trupu, se proměnila v jemně zvlněnou
křivku. Poprvé se podařilo umělci znázorniti určitý moment v zjevu
a pohybu lidského těla; teprve tím se proměnila architektonická
strnulost v opravdový život. Polykletovy sochy stojí na rozhraní
dvou dob. Jak známo, byl a nazýval se Doryphoros v starověku
Kanón, to znamená, že v Polykletovi vrcholí snahy po znázornění
athletického ideálu. Ale tím, že dal svým sochám vnitřní individuelní
pohyb, postavil se na prah nové doby. Ale i po Polykletovi je zná
zornění lidského těla v řeckém umění v určitém směru omezeno. Již
Loevy upozornil na to, že i pozdní hellenské sochy, na př. Praxitelovy,
vykazují jen docela určité pohyby trupu, a sice jen takové, jež se
dějí v jedné rovině. Trup nikdy se nenachyluje do předu nebo do
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zadu a nikdy se netočí. Je to poslední residuum frontality. Jak již
bylo řečeno, teprve Lysipp, tedy umělec, který stojí na konci vlastní
idealistické periody, přetrhl poslední pouto, které zbylo z archaické
doby. Teprve jeho sochy se úplně volně pohybují.
Tímto nuceným, poněvadž dobou podmíněným omezením
v naturalistickém znázornění celkového z|evu lidské postavy po
ukazuje se již k vzniku domnělého idealisování v jednotlivostech.
Umělec chtěl ovšem znázorniti pokud možno athleticky nejkrásnější, nejvzornější lidské tělo, ale činí-li to do určité míry sche
maticky, nepochází to z vědomého idealisování modelu, nýbrž z toho,
že umění nebylo ještě tak daleko, aby dovedlo individuelní formy
znázorniti. Pro každou odchylku od přírody možno nalézti určité
non possum umělcovo a důvod a vysvětlení v relativní nevyspělosti současného umění v tomto nebo v jiném směru Tak je na př.
nápadný, přírodě naprosto neodpovídající zářez oddělující trup od
nohou nutným následkem nesrovnalosti v pohybu nohou a trupu
a ve vnitřní neoživenosti trupu, kterou umělec nahrazuje podobným
primitivním členěním, asi jako anatom na vzorné figuře. To, co
platí pro tělo, platí rovněž pro hlavu. Ideální řecká hlava nevznikla
idealřsováním přírody, nýbrž opět vývojem určitého schematu, jehož
původní formu dal athletický ideál, a jehož další vývoj byl diktován
podmínkami slohu a materiálu. V klassicistických stoletích se sou
dilo, že řecké umění dospělo v typech V. st. př. Kr. k absolutní,
ideální kráse, a zapomínalo se, že takový pojem absolutní, ideální
krásy byl z těchto typů právě tak časově podmíněných jako skulp
tury gotických domů teprva později abstrahován.
Roku 1901 vyšel nový spis Loevyho pod titulem Die NaturWiedergabe in der älteren griechischen Kunst. Je to kniha pedan
tická formou, ale radikální obsahem. Spisy, o nichž jsme právě
mluvili, zviklaly starší názory o řeckém umění téměř mimovolně,
rozborem památek a nekladou proto důrazu na cenu toho, co nalezeno,
pro posuzování všeobecného vývoje umění. Nová kniha Loevyho
se proti tomu pokouší nejen uvésti nové názory o řeckém umění
ve spojení se všeobecným vývojem umění, nýbrž i nalézti pro tento
vývoj v prvých jeho stadiích psychologické vysvětlení. Základem
jeho rozboru je, jak naznačuje titul, poměr uměleckých děl staršího
řeckého umění ku přírodě, k modelu. Při tom nevychází Loevy
tak jako v prvém spisu a tak jako Lange od statuární plastiky,
nýbrž od kresby a reliefu. I nalezl, že tu platí až do polovice
VI. st. bez výjimky tyto zákony. Figury, jich pohyb a jich části
jsou omezeny na několik málo typických forem. Jednotlivé formy
jsou schematisovány podle jistých zákonů Symmetrie a pravidelnosti
k určitým schematickým tvarům. Znázornění forem vychází od
obrysu. Kolorování je provedeno v jednotných plochách bez ohledu
na světlo a stín. Figury jsou kresleny tak, aby v každém dílu
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svém se jevily diváku v nejširším pohledu. Ve vétších komposicích
klade sochař nebo malíř postavy, které ve skutečnosti stojí za
sebou, vedle sebe nebo nad sebe, čímž se vyhýbá všemu vzájemnému
krytí se a přeřezávání figur. Prostor, v němž se déj odehrává, ne
znázorňuje se mimo nepatrné výjimky vůbec.
Vysvětliti lze tento podivný tak vázaný způsob vyobrazování
podle Loevyho tím, že archaické umění tak jako každé primi
tivní umění nenápodobuje přímo přírody, nýbrž vychází při všem
zobrazování od upomínkových obrazů. Předměty a celé scény
uchovají se v paměti podle určitých psychologických zákonů, jež
jsou ovšem tím určitější, čím naivnější pamět je v tomto směru.
Při spontánní upomínce vyvozuje si pamět na př. vždy obraz růžo
vého poupěte, ryby, čtvernožce se strany, obraz mouchy, ještěrky,
otevřené růže se shora. Necvičená pamět je velmi obmezena.
Většina složitějších předmětů zůstavuje jen velmi neurčitou upo
mínku celkového zjevu. Představujeme-íi si předmět, pomáháme
si tím, že si uvědomujeme jeho díly, které sestavujeme k celkovému
obrazu, ale ovšem ne podle přesné organické souvislosti, nýbrž
podle toho, jak si je v svém vědomí spojujeme, či spíše vedle sebe
radíme. O tom, co jsme si z předmětu uvědomili a co primitivní
umění znázorňuje, rozhoduje tedy v prvé řade upomínka a psy
chická associace upomínek. Proto je na př. v každém primitivním
umění člověk v kresbě nebo reliefu znázorňován tak, že hlava je
v profilu, trup proti tomu v plné šířce a nohy opět v profilu
(děti kreslí rovněž tak). A sledujeme li věc dále, nalezneme, že
svrchu vyčtené zákony, odvozené z archaických řeckých obrazů a
reliefů, odpovídají ve všem zákonům, které platí pro psychické
upomínky na předměty a děje a jich psychické spojování.
V dalších kapitolách snaží se Loevy dokázati, že totéž, co
pro kresbu a pro relief, platí rovněž pro statuární plastiku. V ně
kterých věcech rozumí se to samo sebou. Tak na př. u archaických
soch, u kterých je znázorněn jakýkoliv pohyb, nastává téměř vždy
tak jako v reliefu konflikt částí těla v profilu a en-face. Mluvili
jsme o tom již dříve. Ale ještě v jiném směru hledá Loevy vliv
upomínkového obrazu. Archaické sochy řecké jsou podivně ploché,
třetí dimense omezuje se na minimum, tak že v tomto ohledu
upomínají na perníkové panáky. U jiných soch je dokonce zadní
část vůbec nevypracovaná, tak jako by byla figura applikována
na pevné pozadí, což se jistě nestalo. Tento podivný sloh vysvětluje
Loevy tím, že se sochař řídil při práci opět upomínkovým obrazem.
Sochař vidí právě tak jako kreslič postavu, kterou chce znázorniti,
v duchu nejprve v jednom určitém pohledu. Chce-li ji přetvořili
k tělesnému obrazu, to jest k obrazu složenému z mnohých po
hledů, je třeba celé řady doplňujících představ. Tělesný obraz je
již sekundární, vyžadující značné zkušenosti, a proto má v koncepci
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primitivní skulptury plochý jednoduchý upomínkový obraz převahu.
Sochař provedl buď úplné jako v reliefu jen jeden pohled, a sice
z předu, nebo složil sochu ze dvou pohledů, ze předu a ze zadu,
a zakulatil jen přechody. Vliv tohoto způsobu koncipování soch
možno sledovati až do velmi pozdní doby. U pokročilých soch
možno pozorovati, že jsou nepřirozeně úplně čtyřhranné. To lze
podle Loevyho vysvětlit! tak, že socha vznikla sloučením čtyř
pohledů, ze předu, ze zadu a se stran. Ještě na př. Drážďanská
Athéna Phidiova nebo Polykletův Doryphoros mají kvadratický
průřez.
S touto zvláštností souvisí těsně jiná. Hlavní pohled na sochu
zůstává až do pozdní doby podivně plochý. U primitivních soch
tvoří úplnou rovinu, ale i u pozdějších soch pracuje sochař hlavní
pohledy, pokud jen možno, v jednom plánu. Ještě u velmi pozdních
prací možno sochu postavit! mezi dvě parallelni tabule, jichž se
v celé ploše dotýká. A mezi těmito dvěma tabulemi je socha
komponována téměř úplně v ploše, t. j. sochař vyhýbá se úzkostlivě
veškerému skurzu a kroutí raději sochu vším možným a nepřiro
zeným způsobem, jen aby diváku poskytl v nejširší ploše rozložený
pohled na každý díl těla. Ani jediná jednotlivost není odvrácením,
skrácením, zastíněním zakryta, nýbrž všecky jeví se plně fysickému
oku tak, jak je zná oko duševní. Vliv toho možno pozorovat, jak
již bylo dříve od Loevyho a rovněž od Langeho zjištěno, až do
Lysippa. V skupinách soch jeví se tento vliv ještě déle. Ale až
do konce hellenistické doby jsou všecky plastické skupiny kom
ponovány pro jeden pohled. Jenom zápasníci v Ufficiích tvoří
výjimku a znamenají takto v určitém smyslu poslední bod řecké
skulptury. Římské umění šlo potom mnohem dále.
Tento myšlenkový pochod podpírá Loevy velkým archeolo
gickým apparátem. Dvojí věc se mi zdá býti při tom pochybná.
Zdá se mi, že Loevy při vysvětlení psychologického podkladu pri
mitivní statuární plastiky úplně zapomněl na představy trojí dimense
předmětu rovněž spontánní, vzniklé na základě vjemů hmatových a
pohybu. Jen jimi možno si vysvětlili, že právě nejprimitivnější sochy
jsou většinou úplně plastické a teprve při složitějších úlohách jeví
se vliv plochého obrazu upomínkového vzniklého na základě zkuše
ností zrakových. To má z tohoto důvodu důležitost Loevy vychází
se stanoviska, že vylíčený vývoj prodělalo řecké umění tak jako
každé umění primitivní To není jistě oprávněno. Nejstarší památky
řeckého umění jsou již relativně velice pokročilé a shodují se ve
slohu s velkým předchozím uměním orientu, jež nás vede opět
původem svým do Egypta. V staroegyptském umění nalézáme
sochy s úplně akcentovanou třetí dimensí, jež jsou však přes to
daleko primitivnější než nejstarší řecké sochy. Nelze pochybovat!*
že umění se vyvíjelo jednotně, velkým proudem, jehož prameny
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se mohou sledovati až do Egypta, kdež mizeji v neprozkoumatelných končinách.1)
Nepopiratelnou a velkou zásluhou knihy Loevyho je, že nám
objasnila tento jednotný vývoj směrem nahoru. Shrnuje tím v mno
hém resultáty knih, o nichž jsme dříve mluvili, v jednotný systém.
> Vývoj jde směrem od duševního obrazu k fysickému, od upomínky
k obrazu vzniknuvšímu na zornici, k objektivnímu výřezu z přírody
se všemi jednotlivostmi a nahodilostmi.« Tam, kde se posud bájilo
o esthetických zákonech idealistické doby, nastupuje jen určitá
perioda progressivního vývoje, jehož cíle nebyly určeny esthetickými
ideály, nýbrž problémy, podmíněnými všeobecnými psychologickými
základy všeho uměleckého tvoření. Každý objektivní důvod cenit
jednu fasi tohoto vývoje, jenž jde v římském umění dále, více
než jinou, odpadá naprosto. Je to prolog ke knize Wickhoffově.
A jiná kniha tvoří epilog.
Nákladem ministerstva vyučování vyšel loňského roku prvý
nádherný díl velké publikace, kterou podnikl rakouský archeolo
gický institut, a která má uveřejnit! památky antického uměleckého
průmyslu z rakouských sbírek. První díl obsahuje pozdní římské
památky a je dílem A. Riegla.1) Publikaci samé je předeslán ob
šírný úvod, který obsahuje dějiny pozdního římského umění. Riegel
navazuje tam, kam došel Wickhoff, ale v mnohém, zvláště v archi
tektuře, se vrací rovněž k starším periodám. Napřed líčí Riegel
osudy západního antického umění aspoň v hlavních rysech až
do doby Karla Velkého. Kniha se tím pokouší postaviti most
mezi antikou a středověkem. Až posavad se odbývala tato doba
formulí: barbarisace antiky. Riegel proti tomu dokazuje, že ještě
za Konstantina a po něm se určité staré umělecké problémy anti
ckého umění přivádějí k novému dokonalejšímu řešení, a že mnohé
z toho, co se nazývá barbarisováním, sluší přičísti tomuto vnitřnímu
samostatnému vývoji antického umění. Ba jde dále a tvrdí, že
o úpadku nemůže býti vůbec řeči, nýbrž pouze o substituování
určitého vkusu jiným, jejž jen proto považujeme za barbarský,
poněvadž neodpovídá našim názorům o kráse a účelu umění, který
se však vyvinul přímo z antického umění a znamenal novou vlnu
pokroku. V universálně historickém smyslu není žádného úpadku ;
píše Riegel. »Niemand bezweifelt, dass die modernen Zustände auf
allen Gebieten, auf denen sich das menschliche Wollen bethätigen
kann, bestimmte Vorzüge gegenüber denjenigen der antiken Welt
aufweisen, so in Staatswesen, Religion, Wissenschaft. Damit aber
die modernen Zustände platzgreifen konnten, müssten die Vorx) Alois Riegel* Die spätrömische Kunstindustrie. Im Zusammenhänge
mit der Gesammtentwickelung der bildenden Kunst bei den Mittelmeervölkern.
Mit 23 Taf. und 100 Abbild, im Text. Wien 1901.
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aussetzungen, an welche die antiken Zustände gebunden waren,
zertrümmert werden und Übergangsformen platzmachen, die uns
zwar an sich minder gefallen mögen, als gewisse antike Formen,
aber dennoch in ihrer Bedeutung als nothwendige Vorstufen für
die modernen Formen nicht in Zweifel gezogen werden können.
Ganz ähnlich liegt das Verhältniss in den bildenden Künsten
offen zutage.« To je jisté pravda. Tak jako veškeré křesťanství
je ve svém vyspělém stadiu posledním plodem antické kultury,
tak vznikly v nepřetržité souvislosti s tisíciletým stoupajícím vý
vojem antického umění téměř již za podvečera antiky nové formy
a problémy, jež se staly základem, na němž potomní doba, středo
věk i novověk dále stavěly. Ale myslím, že je to omyl, vylučuje-li
proto Riegel vůbec úpadek z dějin umění. Výše uměleckého tvoření
nezáleží přece jen ve vyspělosti základních problémů, nýbrž zá
roveň ve formální dovednosti a v čistě formálně umělecké tradici.
Doklady proto možno nalézti vždy a všude. Riegl se ovšem domnívá,
že opovrhování formální krásou ve smyslu klassické antiky náleželo
do programmu a bylo vymožeností rovnou měrou umírající pohan
ské jako rodící se křesťanské antiky. Ale platí-li to pro V. a
VI. st., neplatí to jistě pro století VII. a VIII. a následující. Tak
možno na př. v době Ottonské zjistiti takovou ztrátu skutečných
uměleckých vymožeností, jimiž umění této doby naprosto neopo
vrhovalo, že i ve smyslu naprosté historické objektivnosti možno
mluviti o úpadku. Trvalo přes tisíc let, než mohlo křesťanské
umění s plným ovládáním uměleckých prostředků docela převzíti
to, co tvoří finale antiky. Těžko by bylo pro dobu, která leží
mezi tím, nalézti lepší jméno než stredovek.
K nejkarakterističtějšírn stránkám umění na sklonku antiky ná
leží obsahová tendence. Z uměleckých děl mluví všude novella nebo
pedagogická fabule. Je to týž úkaz, který možno pozorovat! na př.
dnes všude tam, kde se umění demokratisuje, nebo kde přijde do
vleku určitých sociálních doktrín. Ve smyslu technickém a formálním
je to jistě krok nazpět. Nepodávají si tu ruce sociální rozklad
římského impéria a barbarisace?
Ale to třeba ještě jednou opakovat!: krátce před vítězstvím
nových živlů a tendencí vede setrvační síla dávný vývoj antického
umění ještě k posledním triumfům. Pokrok pozdní antiky proti
klassické záleží v subjektivismu, v osvobození individuí. Subjek
tivní je pozdní antická literatura, a jen tak možno vysvětliti vznik
náboženství založeného úplně na subjektivních psychologických
sensacích. A tím směrem vyvíjí se rovněž umění. Rieglovi to
neušlo. Praví o pozdní antické skulptuře: »Die Figuren wurden
subjectiv richtiger, hingegen objectiv unklarer.« Přehlédneme-li celý
vývoj antického umění, seznáme, že postupovalo od epické sub
jektívnosti k objektivnímu a konečně k subjektivnímu naturalismu.
č. č. h. vin.
4
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Max Dvořák:

Odtud vyprýštěl illusionismus. Subjektivní naturalismus v umění
neznamená nic jiného než položení znázorňování prostoru a před
mětů v prostoru za základní úlohu všeho umění. Poměr člověka
k prostoru je v pozdním antickém právě tak jako v moderním
uméní hlavním pramenem uměleckého požitku. Jak bylo zjištěno,
reprodukovalo archaické řecké umění výtvarné upomínkový obraz
na předměty; klassické umění snažilo se vystihnout! plastickou
materiální skutečnost, kdežto římské umění znázorňuje zjev před
mětů vzhledem k divákovi, tedy ve světle a stínu a v určité relaci
k obklopujícímu prostoru. Pozvolný vznik nového umění, jež řeší
problémy prostorové, a jehož prvým objevitelem byl, aspoň pokud
se jeví v plastice a malířství, Wickhoff, sleduje Riegel znovu a dále
a přichází k výsledku, že úplně přemáhá poslední zbytky tradice,
která komponovala v optické rovině, teprve až po Konstantinovi.
Velkou důležitost má, že Riegel zahrnuje do tohoto vývoje
rovněž architekturu. Platí pro ni totéž, co pro výtvarné umění.
Řecká architektura neznala prostoru jako umělecky působícího
činitele Umělecká krása řecké architektury záleží v materiální
dokonalosti jednotlivých forem a jich vzájemné harmonii podmíněné
jednoduchými zákony symmetrie a určitých číselných poměrů. Proti
tomu vznikají v římském umění v téže době, kdy sochařství a
malířství počíná znázorňovat! postavy a děje v prostoru, velké sály,
v nichž je harmonicky omezený prostor hlavním cílem uměleckého
tvoření. Tak vznikl Pantheon. V Pantheonu je prostor ještě pevně
omezen, zdi nejsou prolomeny, prostor působí skorém jako mate
riální jednotka. A zvenčí působí ještě podobným, uzavřeným, na
působení jednoduché massivnosti vypočteným dojmem jako starší
stavby. Ale brzo potom nastává i v tomto směru pokrok, o němž
svědčí řada staveb ze III.—V. století. Tím, že se do zdí, jimiž je
prostor omezen, z uměleckých účelů prolamují okna, jakož i tím,
že se s hlavním sálem umělecky spojují vedlejší, vytvořuje se
umělecká souvislost mezi prostore m omezeným a neobmezeným,
jen od diváka projektovaným, a využívá se světla a stínu a urči
tého postavení mass a prostoru k docílení optických illusí. Tak
jako ve výtvarném umění přestává materielně plastický obsah
stavby býti základem krásna, a na jeho místo nastupuje subjektivně
optický vjem divákův. Křesťanství převzalo tuto prostorovou archi
tekturu v basilikách a centrálách. San Vitale značí její vrchol. Je
to snad nejkrásnější stavba, která se nám z antiky zachovala;
antická architektura v ní dospěla dále než moderní v sv. Petru a
v Gesu.
*
*
♦

Tím je kruh uzavřen. Celé antické umění se nám jeví v novém
světle. Již i nejzarytější archeolog doznává jako ponocný ze Zara-
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thustry udivenému auditoriu, že se názory o antickém umění od dob
Winckelmannových a Meyerových pozměnily.1) Nej vyšší, absolutní,
idealistická perioda řeckého umění změnila se v přechodní stadium
ve vývoji určitých naturalistických problémů. Římské umění bylo
nám znovu dáno jako další, v antice konečná etappa na téže dráze.
Absolutní esthetika bylay aspoň co se týče antiky nahrazena psycho
logicky-historickou. Ale z názorů o antice vznikly naše názory
o středověku a o novodobém umění, v řeckém umění se hledala
míra pro veškeré oceňování. Není třeba vyličovati, jaký převrat
musil nastati i v tomto směru. Starozákonní zápověď veškerého
neklassického umění byla zrušena, a dějepisec i publikum smí
se těšiti ze všeho krásného, co kdy a kde vzniklo. A již možno
všude slyšet slova obdivu pro umění a umělce, pro něž platil
posud esthetivký internát. Starý příkaz nebyl nahrazen novým,
nýbrž je to tak, jako bychom byli vystoupili z renaissanční zahrady,
ohrazené vysokými zdmi, do širé přírody.
Pojem renaissance v umění spočívá do jisté míry na histo
rickém nedorozumění, podmíněném překonanou absolutní esthetikou Bylo již řečeno, že od XIII. st. až do naší doby trvá nepře
tržitě či spíše stále se opakuje vliv antiky na vývoj moderního
umění. V XV. st. není vliv ten větší než v XIV. nebo XVIII. a liší
se od analogických proudů předchozí doby jen tím, že se počal
literárně odůvodňovati. Ale in merito opakoval se od XIV. st. vždy
týž process. Každá doba viděla antiku v zrcadle svého vlastního
umění a přejímala jen to, k čemu dospěla vlastním analogickým
vývojem. Parallelismus vývoje umění v antice a v nové době je jeden
z nejpodivnějších, nejdůležitějších dějepisných fenoménů. V XIX .st.
dospěl vývoj moderního umění tak daleko, že nám dovoluje pře
hlédnout! a pochopit! celé dějiny antického umění,jež tím slaví
nové vzkříšení. Je to poslední renaissance?
Budiž mi dovoleno na konci našeho referátu ještě jednou
citovati několik slov z dialogu o malířství, který uveřejnil Justi ve
své knize o Velazquezovi. Jsou to slova, kterými končí rozhovor
laudator temporis acti, starý malíř Eutifron:
»Aber ich will dem Genius keine Schranken setzen. Eines schickt
sich nicht für Alle. Wer weiss, was für Kräfte der Geist Gottes uns
noch erweckt 1
Aber wir sitzen ja schon fast im Dunkeln und die Glocke
des Angelus ertönt von San Pedro her. Seňor Felostrato, wie un
ermesslich sind wir Euch verbunden . . .<

’) Srovn. Kekule von Stradonitz, Die Wandlung der Anschauungen auf die
•antike Kunst im XIX. Jhdte. Berlin 1902.
4*
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Br. Jana Blahoslava spis
O původu Jednoty Bratrské a řádu v ní.*)
Napsal Nikolaj Vladimirovič Jastrebov.

I.
Jar. Gollovi, který vůbec vykonal tak mnoho pro objasnění
dějin Jednoty Českých Bratří, patří zásluha, že poprvé ocenil Jana
Blahoslava jako dějepisce. Ve svých článcích1) ukázal mezi jiným>
že Jan Blahoslav napsal historii Jednoty, kterou citují br. Jafet
v »Hlasu Strážného« (1600—1605), Regenvolscius (Wengerski)
v »Systema historico- chronologicum Ecclesiarum Slavonicarum<
(1652] a Martinius z Dražova v »Obraně . . . proti ohlášení starších
kněží bratrských« (1636), kteréžto dílo Blahoslavovo — není známo
ani, jakým jazykem bylo napsáno — by se však bylo ztratilo.
Na štěstí se mínění Gollovo, co se týče ztráty, nepotvrdilo: při
sbírání rukopisné látky k dějinám Jednoty Českých Bratří v knihovně
Musea král. Českého podařilo se nám nalézti v Cod. IV. H. 8.
traktát »O původu Jednoty Bratrské a řádu v ní«, který, jak bude
níže dokázáno, je patrně oním dosud ztraceným spisem Jana Blaho
slava. V traktátu samém není na to přímého svědectví; je zřejmo
pouze, že spisovatelem je mladý bratr, který píše pro svého přítele
— ale my máme positivní důkazy ve svědectvích vnějších, v po
zdější literatuře, která připisuje Blahoslavovi traktát, nám dosud
neznámý, o dějinách Jednoty a podává nám z něho úryvky, které
právě jsou vyňaty ze zmíněného traktátu v Cod. IV. H. 8.
Především br. Jafet ve svém »Hlasu Strážného« několikrát
cituje, kromě Blahoslavovy »Summy«, kterou jmenuje »Jan Blahoslav
menší«, ještě jiné dílo: »Jan Blahoslav větší« nebo určitěji: »O pů
vodu B. Jan Blahoslav větší«, v tomto případě dokonce uváděje
i první slovo titulu. Ze sedmi citátů Jafetových a jejich srovnání
s traktátem naším, uvidíme, že, ačkoli Jafet měl skutečně na mysli
toto nově nalezené dílo Blahoslavovo, přece citáty nepodávají nám
vždy doslovného jeho textu; často je to jen parafrase, učiněná
patrně z paměti anebo jen zběžně, protože i udávání kapitol ne
shoduje se vždy s originálem. Obraťme se k citacím Jafetovým
v »Hlasu Strážného«.
♦) Text spisu Blahoslavova, o nějž jde, bude mnou vydán v »Sborníku«
druhého oddělení petrohradské akademie věd. Stať tato je dílem výtah,
dílem překlad ruského úvodu k zmíněné edici.
B. J. Blahoslava »Spisy historické Č. Č. M.«, 1877, 325 a »Quellen.u. Unters.« I., 51—61.
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1. Fol. 89 ver.1) Jafet k slovům: »Řehoř, sestry Rokycanovy
syn, člověk vzácný i stavu rytířského a někdy bosák nábožný
kláštera Panny Marie« připisuje na okraj odkaz: >O původu B.
Jan Blahoslav větší«. Zatím však v šesté hlavě našeho traktátu
těchto zpráv o br. Řehořovi není.
2. Fol. 89 ver. *) Jafet, připomínaje, že bratří prosili Rokycanu,
aby opustil, co sám před tím zavrhoval, připisuje na okraji: »O pů
vodu B. Jan Blahoslav větší kap. 6.« Ani toho však v 6. hlavě
našeho traktátu nenajdeme: Jafet pravděpodobně přijal toto místo
z »Jana Blahoslava menšího« t. j. ze »Summy«, neboť tam se
praví: Tandem rogant, num velit Rochezana haec omnia, quae in
ministerio vituperabat, abjicere et purae veritati adhaerere (u Golla,
Quellen und Untersuchungen I. 115).
3. Fol. 90 ver.3) u slov: »Vidouce tedy bratří původové a
předkové naši, že M. Jan z Rokycan k tomu se nemá, aby to,
což zlého zhaněl a potupil, takéž ... i opustil (fol. 91), i pozanechali ho tak a neříkali již jemu o to nic více na ten čas« Jafet
odkazuje: »O původu Jan Blahoslav větší, kap. 5.« Také toho
v 5. kapitole našeho traktátu není — a ovšem velmi pochopitelně:
nelzeť ani předpokládat, že by Blahoslav dříve (t. j. v kap. 5.)
vypravoval o přerušení styků bratří s Rokycanou a potom teprve
(v kap. 6) ukázal na jejich první pokusy přivésti Rokycanu na
svou stranu! Vezmeme-li však z Jafeta celý úryvek, na jehož konci
je odkaz 5. kap. spisu »O původu«, uvidíme, že Jafet skutečně
reprodukuje text našeho traktátu, ale — z kap. 6. Bližší srovnání
obou textů pak ukazuje, že Jafet vypisoval skoro doslovně z na
šeho traktátu, jejž jmenuje »O původu« a který připisuje Blahoslavovi; ale toto srovnání vrhá také jisté světlo na literární práci
br. Jafeta a dovoluje nám nevěnovat zvláštní pozornosti těm případům,
kdy jeho udání čísla kapitol neshoduje se s číslem skutečným.
Tato poznámka platí také o dalších citátech Jafetových.4)
4. Fol. 107 5) Jafet vypravuje, kterak bratří působením Rokycanovým se souhlasem Jiřího z Poděbrad usadili se na Liticku, při
drželi se »dobrých« římských kněží a měli asi 20 svých »starších«;
při tom odvolává se na VIII. hlavu spisu Blahoslavova »O původu«.
Ani tu není v oné hlavě nic podobného. Za to fol. 91 Jafet zjevně
vypisuje zprávy z traktátu Blahoslavova o téže věci — ovšem
z hlavy sedmé a Blahoslava vůbec necituje.
5. Fol. 109 ver.6) Jafet odvolává se na 8. hlavu »Jana Blaho
slava většího«; ve skutečnosti jsou jeho slova vzata z kapitoly 9.
l? F. 114 opisu v knih Č. Musea (Sign. IV. A 6), kterého jsem užíval. —
·) F. 130. — s) Fol. 131. — 4) Ke karakteristice citátů Jafetových upozorňu
jeme na př. na to, že na počátku místi námi uvedeného Jafet odvolává se na
>J. Blahoslava menšího« t. j na >Summu«, kde není ničeho podobného. —
Fol. 150. — e; Fol. 152.
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6. Fol. 119 ver.1) Jafet praví, že staří Valdenští byli bratřím
bližší než současníci, a odvolává se při tom na 10. kapitolu >Jana
Blahoslava většího«; Blahoslav však mluví o tom v kapitole 9.
7- Fol. 121 2) Jafet sděluje, že »B. Jan Blahoslav v větším,
kap. 4. příčiny pokládá, proč bratří k Valdenským nepřistoupili
ani k jiným«; 4. kapitola traktátu Blahoslavova je však věnována
Rokycanovi, a o předmětu, jejž naznačuje Jafet, mluví se v kapi
tole 12.
Obraťme se nyní ke druhému, pozdějšímu spisovateli 17. sto
letí, k Martiniovi z Dražova a k jeho »Obraně
*
(1636).s) Spis je
psán se stanoviska protestantského polemicky proti bratřím, a tu
mezi jiným dokazuje Martinius, že nesprávné je tvrzení biatří, jakoby
byli žáky Husovými: Hus prý nepotvrzoval víry sny, nočními vidě
ními a jakýmisi neobyčejnými »příběhy«, jak to činí bratří: 1. »Pře
devším,« praví Martinius, při volbě losem prvních třech kněží Jan
Blahoslav sděluje ve své Historii Jednoty, že »někteří o nějakém
divu pravili, že by se stal.«4) Martinius pod jménem »Historie
Jednoty« myslil patrně náš traktát musejní Cod. IV. H. 8., neboť
v 10. hlavě tohoto čteme skutečně větu: >Tu někteří praví o divu,
že by se stal při tom.« — 2. Nalézáme u Martinia slova, která
jsou věrně přejata z konce 10 kapitoly traktátu Blahoslavova (zje
vení br. Řehoře o budoucích kněžích bratrských). — 3. Vypravo
vání o mučení Řehořově 5) Martinius vypisuje doslovně z 8. hlavy
našeho traktátu. — 4. Z téže hlavy je vzato také vypravování
o Matěji Dolanském.6) — 5. V polemice proti původu duchovenstva
v Jednotě Bratrské Martinius praví: »Nu, já posloužím jejich vzácnosti
a z Historie Bratrské od Jana Blahoslava, staršího jejich, sepsané
(z kapitoly 9.), co za podstatu a největší čest mají, poukáži.« 7)
Co následuje, není než volná parafrase konce hlavy 9. a počátku
hlavy 10. z traktátu »O původu Jednoty« a doslovná reprodukce
ostatní části hlavy 10. a hl. 11. Proč Martinius traktát jmenuje
»Historií bratrskou«, neznámo
Ale již další spisovatel ze 17. st., který znal náš traktát, nazýval
jej dosti správně: je to Regenvolscius, který ve své knize Systema
historico-ckronologicum Ecclesiarum Slavonicarum praví, že Jan Blaho
slav napsal: História de ortu et progressu Unitatis fratrum Bohe*)
morům.
ít Regenvolscius tím myslí právě traktát »O původu
Jednoty« je zřejmo z obsahu jeho spisu a z citátů. Na př.: když
vypravuje o volbě prvních tří kněží v Jednotě a připomíná slova,
která prý při tom byla slyšána: »Jest má vůle, již jest čas!«,9)
Regenvolscius odvolává se na >Joh. Blahoslaus« t. j. na 9. kapitolu
*) Fol. 166. — ’) Fol. 169 — *) Citujeme podle exempláře musejního.
(Sign. 37., 1 B, 13.). — 4) »Obrana« str. 84. — 5) Ib. 85. — 6J Ib. 86. - 7) Ib. 403.
— 8) »Systema« str. 319. — ’) Ib. 31.
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našeho traktátu. Vypravování o tom, co se ve shromáždění bratří
dálo po zvolení kněží, *) s týmž odkazem (*Joh. Blahoslaus«) není
než reprodukce 9. kapitoly Blahoslavovy. A rovněž, co se praví
o M. Dolanském 2) je pouhý překlad příslušného místa z 8. kapitoly
spisu Blahoslavova, který v odkazu se tu cituje »Joh. Blahoslaus
in Hist. M. S. de Fratr. Boh.<
Je tedy nepochybno, že spisovatelem anonymního traktátu
»O původu Jednoty« je Jan Blahoslav. A kdo jest onen mladý
bratr, kterému Blahoslav svůj spis adressoval? V pramenech ne
máme positivních dat k zodpovědění otázky — která ostatně histo
ricky je spíše jen zajímavá než důležitá. Totéž však nutno odpovědět
i na otázku vážnější: kdy Blahoslav spis ten napsal? Pravděpodobně
stalo se tak v 1. 1550 a 1551 buď pro bratra Kocourka nebo (ještě
spíše) pro br. Zachariáše ®) — tedy na Moravě (v Přerově, či
v Prostějově) pro Mladou Boleslav. Ať již adressát Blahoslavův byl
kdokoli, to je jisto, že neužil dovolení spisovatelova zacházet
s traktátem jako »se svým majetkem«4) t. j. opravovat a měnit
jej: v rukopise není stopy po podobné práci.
Máme v rukou opis původního t. j. nepřepracovaného traktátu
Blahoslavova, který byl, jak se praví v rukopise, »přepsán i skorrigován« r. (15)79 osobou neznámou. Ráz tohoto opisu lze poznat na
př. již z toho, co v 8. hlavě se praví: »Na ten jeho (t. j. Rokycany)
list bratři odpověď učinili dostatečnou, kterouž z zadu nalezneš« —
ve skutečnosti však odpovědi tam není. Opis byl kromě toho
zhotoven podle předlohy ne docela správné; jsouť v něm chyby,
které stěží lze přičítat spisovateli (Blahoslavovi). Na př.: »Pan
Vaněk Valečovský .. . sepsal drahný spis císaři Karlovi« (sic!)
v kapitole 4.; nebo: »Biskup Vratislavský (sic!) . . . bratra Jakuba
upáiiti u Výšková kázal« v kapitole 7. Omyly ty možno ostatně
přičíst i písaři našeho rukopisu a kromě toho také korrektoru.

II.
Obraťme se nyní k obsahu Blahoslavova traktátu.5) Z 13 ka
pitol kapitola 1. vypravuje o vzniku traktátu samého. Spisovatel
obraceje sek jakémusi »bratru a příteli milému«, připomíná, kterak
kdysi rozmlouvali spolu o možnosti, že by noví nepřátelé Jednoty
opakovali staré již tvrzení, že Jednota a její kněžstvo nejsou z Boha,
nýbrž z dábla; kterak k tomu cíli oni snažili se sebrati důvody
ve prospěch Jednoty, nepřišli však k ničemu positivnímu. Od té
doby spisovatel pečlivě vyptával se na minulost Jednoty, ale bez
’) Ib. 31. — s) Ib. 175 — 176. — s; Podrobněji o tom promluveno v stati
v »Sborníku« — 4) První kapitola. — *) S obsahem seznamuji jen všeobecné;
podrobněji udáno jen to, s čím poprvé se u Blahoslava setkáváme nebo co
jen u něho nalézáme.
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valného úspěchu, protože právě lidí, kteří věc znali, nechtěl se
z bázlivosti tázat. Počal proto sbírat a pročítat staré bratrské spisy
a potom teprve, co zvěděl odtud, doplňoval zprávami zasvěcených
lidí. Když tak upokojil svou zvědavost, všecko si zapsal. Tu si
však vzpomněl na svého tehdejšího besedníka a, chtěje mu sdělit,
čeho se dopátral, posílá mu svůj opravený rukopis s prosbou, aby
jej opravil nebo doplnil podle toho, čeho sám se dozvěděl z bratr
ských knih a z rozmluv s lidmi, kteří věci jsou znalí. — S nadějí
na brzké shledání spisovatel začíná hlavu druhou ve které na
značuje svou úlohu. Úloha ta, která spolu je myšlenkou, jež pro
niká celé dílo, je důkaz tvrzení, že Jednota a její kněžství po
cházejí od Boha. Od samého stvoření světa Bůh (praví) vždycky měl
lidi, kteří se mu líbili, jak je možno stopovat jejich pořad — lépe
ovšem ve Starém Zákoně než v Novém — podle Písma a kronik.
Každý nový vzrůst pravdy na zemi má vždycky Boha příčinou;
proto třeba vždycky hledět, na jakých základech se taková věc
děje — děje-li se na základech starých a dobrých, je z Boha.
Spisovatel slibuje, že dokáže takovéto znaky na Jednotě; a slibuje
dále, že vyloží, jak a kým dálo se v Jednotě obnovení pravdy
Boží, t. j. kterak bratří »se rozmáhat! počali, v řád jak uvedeni,
kde kněžství vzali« a také >co se jest zvláště osobám těm, kteří
přední byli, ano i vší Jednotě přiházelo, jak se dařilo, jaká po
kušení a zármutkové, ouzkosti i nebezpečenství, ba což více, k ži
votu sahání na ně přicházelo«. K vysvětlení, proč se Jednota od
dělila, a k dokázání, že její víra je starodávná, je nutno začít
dobou, která předcházela vznik Jednoty. — V hlaví třetí Bla
hoslav vypravuje dějiny protipapežského hnutí v Západní Evropě
od »více než dvou set let«, připomínaje Roberta Lincolnského,
Bernarda, Petrarku, z Cechů Miliče a Matěje Pařížského, Angličana
Viclefa. Potom zastavuje se u husitství: zmiňuje se o sporech na
universitě, o spálení knih Viclefových a o studentské demon
straci; vzpomíná Husa, Jakoubka, Drachovce, Kániše a Příbrama
(s prudkým citátem z tohoto Libri argumentoruni). — V dějinách
husitských pokračuje také hlava čtvrtá. Tu podává se nárys ka
zatelské činnosti Jana z Rokycan (uvádí se podrobně jeho srov
návání církve s rozbořeným městem a s loďkou na vzbouřeném
moři, vypravuje se o jeho polemice s kazatelny proti biskupovi
Joštovi >o té nové mši< a na konec je zmínka o upálení »bratří«
ve vsi Klokotech u Tábora, a také o Tábořích, o obojích s účastí.
— V hlav? páté vypravuje Blahoslav, kterak vznikl kroužek poslu
chačů Rokycanových, z něhož potom vzešla Jednota. »Bratr Řehoř
nějaký«, když byl pročetl písma sv. i knihy »mužů napřed připo
menutých a naposlouchal se kázání Rokycanových, počal hledat
cesty k spasení. Ačkoli požíval obecné úcty jako »správce« v jakémsi
klášteře Pražském, jaly ho nicméně pochybnosti o bohulibosti jeho
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života, i modlil se k Bohu, aby místo tohoto >se ctí a slávou spo
jeného« života vydal jej raději pohrdání lidskému. Spolu se stejné
smýšlejícími hledal rady u dobrých kněži, ale bez úspěchu; i roz
hodli se konečně obrátit se k Rokycanovi, a rozmlouvali s ním
potom často. (Rokycana říkal jim mezi jiným; »že lépe by bylo
kostel kolím zatlouci nežli zlého kněze pustiti... aby v něm kázal,
a též že jest lépe psa uvázati na faře nežli zlého kněze na ni uvésti«).
Následovalo čtení spisů Chelčického i »s ním mluvení« dle rady
Rokycany (který sám některých listů jeho »požíval«), z čehož tím
více se přesvědčili o zavedení v církvi. — O dalším osudu Řehořova
kroužku vypravuje hlava Šestá. Touha nalézti pravou cestu k spasení
přinutila jej obrátit se znova k Rokycanovi s návrhem, »aby spolu
s nimi se od Antikrista oddělil«, zvláště když král Ladislav (»jehož
se Rokycana nemálo strachoval«) právě zemřel. Rokycana vyhnul se
přímé odpovědi a, když bratří naléhali, »někdy se na ně i okřikl*.
I rozhodli se bratří nechat ho již v pokoji; Rokycana pak byl na ně
opět laskav a chválival je i na kázáních. — Hlava sedmá vypravuje
o oddělení se bratří t. j. o jejich usazení se na panství Litickém
v Kunvaldě. Výslovně jsou jmenováni: Řehoř krejčí, zemanského
rodu a stavu, Matěj mladý z Kunvaldu, Eliáš mlynář a jiní
z učených, Prokop bakalář z Jindřichova Hradce, Jíra Pětikostelský,
Veliký Vít a Tůma Přeloučský. »Někteří také do Chelčic se ode
brali a krátce mluvě: kdež kteří mohli místo míti při těch kněžích
pobožných«. Následuje historie bratří v Kunvaldě: kněz Michal,
farář Zamberský; žaloby na něho i bratří; zákaz Michalovi při
sluhovat svátostmi a pronásledování bratří, když Michal neuposlechl.
Pobouření lidu proti nim. Zatím i Rokycana se obrátil proti nim,
»lísaje se« se zase k církvi římské. Biskup Jošt a bosák Pavel
radili králi Jiřímu, aby bratří nevydávali na smrt a nečinili z nich
mučedníků — mučednictví je prý »pečenka neobhořalá« — ale aby
je dlouhým vězením trápili a pak z měst, městeček i vsí vypo
vídali. Nicméně bratra Jakuba u Výšková upálili. — V hlaví osmé
sděluje Blahoslav některé podrobnosti o pronásledování bratří.
Král Jiří věznil je v Praze i na Poděbradech. Vypravování o tom,
kterak bratr Jan a jeho tovaryš vyvázli z vězení Poděbradského
pomocí jakéhosi mnicha. Mnich vylezl po stěně, otevřel dvéře
(patrně otvor, jímž se shora spouštělo do vězení), dostal se na
půdu a provazem tam vytáhl tři vězně ostatní. Přivázav pak provaz
k oknu (věžnímu), spustil se dolů, dávaje příklad druhým. Aby si
neodřeli provazem rukou, poradil jim ovinouti si ruce rozřezanými
holinkami bot Jan a soudruh jeho spustili se šťastně; třetí, jenž
nebyl dosti opatrným, utrhl se a spadnuv zlomil nohu (mnich
tomuto již dříve předpověděl, že se nezachrání). Tři zachránění
dali se k řece, přepravili se na loďce a prchli. Z dvou hlásných
na hradě slyšel jeden šplouchání vody, ale když upozornil na to
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soudruha, dostal v odpověď »Čert se koupá 1« Michal Žamberský
byl uvězněn v Mostském hradě, ostatní bratří dlouho byli žalářo
váni v Praze na Staroměstské radnici. Podrobně se vypravuje o věz
nění Matěje Dolenského, který > seděl v Praze u vězení po dvakrát
— jednou šest let a po druhé půlčtvrta léta«; tu někteří dobří
lidé Pražští posílali mu jisti a zejména nějaká měštka, jejíž děvečku
on při tom získal, tak že ona potom k bratřím do Boleslavi šla.
(Vypravuje se také, kterak jednou kavka, když byl již v nouzi, při
nesla mu »červený zlatý«; rovněž o jeho snu, který mu předpověděl
smrt Rokycanovu i krále Jiřího, načež pak on i jiní vězňové a také
kněz Michal byli propuštěni). Následuje obšírné vypravování o spo
lečném uvěznění br. Řehoře s bakalářem Halarem, s jakýmsi
Korunkou, s Jírou Pětikostelským a jinými (r. 1461). Řehoř je tehdy
nabádal, »aby se skrovně měli a nejedli«; když pak druhý den byl
napjat na skřipec, omdlel a nic necítil (Někteří přítomní prý
s úžasem říkali: Dobré s ním krásti, umí trpětil«) i naříkal Rokycana nad omdlelým. Řehoř však zatím měl vidění o ptácích pa
soucích se na stromě s krásným ovocem, nad jejichž řádem mládenec
jakýsi bděl — jako symbol budoucího »spůsobu Jednoty«. Jíra
Pětikostelský však na mučení odvolal. Na svobodu propuštěni, usadili
se bratří opět v Kunvaldé, i psali o tud důtklivé psaní Rokycanovi,
z něhož se tento velmi rozhněval a napsal proti nim list pastýřský.
Nastalo nové pronásledování, za kterého se bratří skrývali po
horách a po lesích. Když pak »po nějakém čase« bratří s Rokycanou o tom mluvili, on z ničeho jiného je nedovedl viniti, než
»že se od nich oddělili«. Potom vypravuje Blahoslav, kterak král
Jiří na sněmích s pány »vždy proti bratřím, což mohl, nejhoršího
jednal« (»na jednom sněmě« bylo snesení již hotovo, ale jeho
provedení zabránilo obležení Viktorina v Třebíči; pokus opakovala
na sněmu v Kutné Hoře vdova po Jiřím Johanna, ale ji Bůh
»vyhnal skrze smrt z království Českého prvé nežli bratří«). Když
však bratří nijak neubývalo, hněval se Rokycana a to velmi a vždy
křičel: »Haste jiskru! Rozmůže-liť se oheň, pozdě bude teprv hasiti.«
Hradecký farář Vít napsal do Moravy, napomínaje všech stavů
a jednoho každého zvláště (ba i těch pastuch), aby s pikarty ne
obcovali, s nimi ani do lázní nechodili, ale pánům svým na ně
žalovali, aby jim místa nižádného nedávali; ba i to dokládal, »že
by menší škoda byla, aby všecka země popelem ležela, než-li aby
ti urvalí bratříkové měli svobodu.« Následuje historie J. Ležky
s jeho lživým svědectvím proti bratřím (»což vše někteří napsané
mají«); připojení se k bratřím »moudrých a učených«: Prokopa
bakaláře, Jana Klenovského, Jana faráře Táborského, kterýž potom
u bratří byl knězem, Tůmy písaře, latiníka dobrého, a Ambrože. —
V hlav? deváté vypravuje Blahoslav o tom, co předcházelo volbu
bratrských kněží. Ke konci desátého roku, »jakž bratří obzvláštnost
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svou začali vésti,« pocítili nedostatek »řádu mezi sebou« i kněží.
I pokusili se hledati na světě dobré křesťany, s nimiž by se mohli
sjednotit a od kterých by mohli brát kněží: měli proto rozhovory
(v Praze) s lidmi z Indie a s Reky; někteří i sami do krajin řeckých
zajeli a také na Rus mezi Armény a do Multanska; poznali však,
že odtud odnikud kněží vžiti nemohou. Obrátili se potom k Val
denským, stýkajíce se zvláště se Štěpánem, a ten jim mnoho vy
pravoval o původu Valdenských, s některými svými kněžimi pod
dávaje se bratřím, že by opravili, co by škodného bylo při nich
nalezeno A též bratří se jim zase poddávali, ale oni pak v tom
kněžím, s nimiž pře měli, se zjevili, a ti je z toho svedli; a tak jen
jeden starý kněz Valdenský přidal se k bratřím. Bratří, odkázáni
tak jen na sebe, odhodlali se přikročiti k zřízení vlastního kněžství.
Poradil jim tak přímo kněz Martin Lupáč, který ukazoval jim vý
stražně za příklad Táborské: Pohleďte na vaše předky, na město
Tábor, Domažlice. Vodňany, Stříbro etc., kteříž i mnoho kněží
ssebou měli, ba i válečně se proti nepřátelům postavovali a jim
odpírali s puškami a s děly velikými jezdíce; co jsou získali? Teď
pomalu zhynuli, a posledkové jich obrátili se v kyselý hrozen; když
v řád uvedeni nebyli, kněží jedni po druhých sešli, a lid obecný,
když správců neměli, rozprchl se, ačkoli více ho bylo než vás . . .<
I modlili se bratří k Bohu, až konečně »odvážíce se všeho i hrdel,«
umínili si té rady poslechnout!; i sešli se ti, kteříž k tomu povo
láni byli z Čech i z Moravy (počtu asi 60—70 osob ze všech
stavů) do vsi Lhoty u Rychnova k hospodáři nějakému Duchkovi.
Zde los a tajemný hlas řkoucí: »Již jest čas!< přesvědčily je, že
je to vůle Boží, aby se již do konce oddělili od přisluhování kněž
ského a jednotu i řád začali. — Hlava desátá líčí vlastní volbu
kněží. Po delším čase stráveném v modlitbách a postech sešlo se
shromáždění opět na tomže místě, i vybrali ze sebe 12 osob (sic, 20!)
a z těch zase 9, »aby z těch desíti dva neb tři neb jeden byl
knězem — nebo i žádný.« Udělali dvanáct cedulek, na třech na
psali >jest< a devět nechali prázdných; cedulky pak svinuté vložili
do nádobky a dali mládenci, aby bral po jedné a dával stojícím
na ruku. I modlili se opět všichni (»někteří praví o divu, že by
se stal při tom«), načež bratr Řehoř ke všemu sboru promluvil:
»Teď jsme se, bratří milí, svěřili Pánu Bohu svému, aby on, jestliže
jest svátá vůle Jeho, z těchto mužů devíti některé vyvolil k úřadu
a poselství na místě syna Svého milého Pána Ježíše Krista, buď
jednoho buď dva anebo tři aneb žádného; na všem že chceme
rádi přestátí podle vůle Jeho svaté!« I ukázalo se, že byli zvoleni
Matěj Kunvaldský, Tůma Přeloučský a Eliáš mlynář. Tehdy všichni
Pánu Bohu poděkovali a je za posly od Krista poslané přijímali,
přiříkajíce jim poddanost a poslušenství; tu hned i složili písničku,
kteráž se počíná: »Radujme se vždy společně . . .« Toto pak vše
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o těch třech mužích, na něž měl los spadnouti, ano i kdo by měl
z nich za prvního býti (Matěj), bylo bratru Řehořovi krátce před
tím zjeveno, nežli se stalo, ale on toho nepronášel, až se i stalo,
krom Matějovi . . .« V kapitole jedenácté vypravuje se o »potvrzení«
zvolených. Bratří zvolili k tomu »za starší« dva kněži: Valdenského
Štěpána a římského Michala, faráře Žamberského (který složil uží
vání kněžství podle řádu papežského, přijav požívání jeho podle
řádu Jednoty) — tohoto proto, aby ukázali, že ani což při Ří
manech dobrého býti znají, nepotupují . . . Michala pak (sama dru
hého) vypravili k Štěpánovi, aby od něho na to potvrzen byl, aby
jiných potvrzoval, — což bratří učinili, aby i řádem lidským ne
pohrdali, nebo slyšeti bylo, že by mezi nimi (t. j. Valdenskými)
»nějaký původ« byl, a že oni tehdáž nejbližší pravdy zdáli se býti
Štěpán je »potvrdil« (»ne jako někteří praví, že by ruce na ně
vzkládal a ku pokání je přijímal načež oni vrátivše se »potvrdili«
těch osob vyvolených vzkládáním rukou podle řádu první církve.
Michal později z požívání úřadu biskupského byl složen a tu prvotnost
svou vzdal bratru Matějovi; ano bylo mu odňato i kněžství, ale
potom zase mu bylo odpuštěno. Z Valdenských přiznal se k Jednotě
jeden kněz starý; druhý (Štěpán) vtom čase upálen byl ve Vídni,
protože nestál v poslušenství kostela římského. — Tím se vypravování
Blahoslavovo končí. »Co se pak potom dále dálo, jak Pán Bůh
bratřím vzrůst dával, jaká také pokušení na ně dopouštěl, jimiž je
jako syny své zdvihal a cvičil, o tom nemíním psáti, neb mi se
zdá, Že jest lépe nyní mně mlčeti než-li o věci té, kteráž širokého
mluvení potřebuje, příliš krátce mluviti.«
Nicméně připojil Blahoslav ještě dvě hlavy. Hlava dvanáctá
z^ý^k se otázkou, proč bratří se nepřipojili k žádné náboženské
»jednotě«, které tehdy byly v Čechách: k církvi římské nebo »české«
(k oběma z příčin částečně různých, částečně stejných; z těchto
připomíná se zejména kruté nepřátelství obou církví k bratřím,
které Blahoslav líčí dosti podrobně), k Valdenským, Táborským
nebo Vilémovským. Potom uvádí Blahoslav důvody »toho, že
v nutné potřebě mohli i měli sobě bratří řád vyzdvihnout!.« Ko
nečně v hlavé třinácté Blahoslav dlouze odpovídá na otázku: »Odkud
dověrnost býti má a jest, že původ Jednoty Bratrské i kněžství,
jehož se v ní užívá, z Boha jest?« Blahoslav tu mimo jiné ve pro
spěch Jednoty dovolává se i proroctví, které prý Matěj Pařížský
mluvil Václavovi IV., kterak prý za času krále Jiřího »povstane
lid bez meče a ten prospí váti a rozmáhati se bude« i přes všechna
protivenství. I řekl prý tehdy Matěj také, že jeden z přítomných
všech těch věcí se dočká. I stalo se tak, a ten pak i opravdu
bratřím o tom svědectví vydal. Praví se, že to byl »nějaký Paleček«,
Blahoslav však neodvažuje se to tvrdit.
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III.

Jaké místo zaujímá traktát Blahoslavův v dějinách literatury
česko-bratrské a zejména v historiografii Bratrské Jednoty?
Na konci jedenácté kapitoly Blahoslav právem poznamenal,
že »jakož o původu tak i o příčinách oddělení svého bratří v spisích
svých podle toho, jakož kdy k čemu příčina dána bývala, po kuších
onde i onde píší.« Slova ta upozorňují na dva význačné rysy bratr
ské historiografie : 1°. na nedostatek jediné celkové »historie« vzniku
Jednoty a jejího kněžstva, 2°, na závislost bratrských zpráv o těchto
zajímavých otázkách od různých, více jen příležitostných příčin,
zejména od nutnosti hájit se proti tomu či onomu odpůrci. Kniha
Jar. Golla, *) který snažil se objasnit zvolení a »potvrzení« prvních
bratrských kněží v souvislosti s poměrem bratří k Valdenským,
podává krásný obraz tohoto druhého rysu bratrské historiografie;
exkursy a přehledy pramenů, které týž přidal ke každé kapitole
své »Jednoty bratrské v 15. století«,2) potvrzují rys první. Je známo,
že i latinská Summa Blahoslavova (z r. 1556) vyznačuje se těmito
rysy: o čem se v ní vypravuje především, je poměr bratří k Val
denským a k německým protestantům, a před tím všechny ostatní
stránky bratrských dějin ustupují do pozadí; Summa právě byla
napsána jen ad hoc, proti Flacciovi Illyricovi, který tvrdil, že bratří
pocházejí od Valdenských. Náš traktát by tak byl první čistě
historickou a v pravdě vědeckou prací o origines Jednoty. Jeho
historický ráz nemění se tím, že je celý proniknut myšlenkou
o božském původu Jednoty a jejího kněžství, ani tím, že idea ta
staví se do popředí proti možným budoucím odpůrcům (v hlavě
druhé a třinácté) — idea podobná souvisí vůbec těsně s církevní
historiografií, a sám zakladatel církevního dějepisectví v prote
stantském Německu, Flaccius Illyricus, je toho nejlepším příkladem.
Idea ta nenutí tu Blahoslava zamlčovat fakta nebo si je v apo
logetických cílech upravovat (jak učinil na př. ve své Summě* kde
styky s Valdenskými pošinul až do doby po zvolení kněží na důkaz,
že organisace Jednoty je od Valdenských nezávislá) — dílo, které
tu máme před sebou, je (abychom tak řekli) »esoterické« t. j. není
určeno pro vnější svět, ba ani pro celou Jednotu. Práci Blahoslavově třeba přiznat i značný stupeň vědeckosti, zvláště máme-li
na zřeteli dobu, ve které byla napsána. Práce ta podává dosti
úplně a všestranně nejstarší dějiny Jednoty, a tyto dějiny malé
náboženské společnosti jsou zasazeny do obecného rámce světových
dějin vůbec a dějin latinské církve vůbec;3) vypravování je založeno
’) Quelkn und Unttrsuchungen I., Beilagen, str. 87—140. — *) Čas. Česk.
Mus. 1883--1886. — s) To stanovisko najdeme pak i v Catalogus Ustium
veritatis (1556) Flaccia Ulyríca: reformace není něčím docela novým.
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na studiu a do jisté míry i na probádání pramenů, které spisovatel
kombinuje často tak, jak by činil i moderní dějepisec Jednoty.
Odvažujeme se do konce tvrdit, že s tohoto stanoviska práce
Blahoslavova zaslouží spíše názvu »vědecké« než Historica Narratio
Joachima Cameraria (z r. 1605), který užil méně pramenů, ač ne
pochybně měl i traktát Blahoslavův.
Je velmi zajímavo, že Blahoslav, dějepisec z polovice 16. sto
letí, podává nám také seznam pramenů, ze kterých čerpal látku
pro své vypravování. To nám dovoluje podrobně odpovědět na
otázku: jaký je poměr jeho traktátu k starší literatuře bratrské?
A zároveň vidíme také, kterak Blahoslav o svém díle pracoval.
V cod. IV. H. 8 před nadpisem traktátu Blahoslavova čteme
tato slova: »Tyto knihy jsou, z nichž toto jest vybráno: 1. z spisu
B. Vavřince Krasonického »O původu B. Jednoty«;1) 2. Stará
Apologia bratrská psaná;2) 3. Spis proti odtržencům b. Tůmy Přelouckého;3) 4. Spis panu Holešovskému učiněný o tom, že bratrská
Jednota jest z Boha;4) 5°. Odpovědi a konfessí bratrské Rokycanovi a jiným;5) 6°. Odpovědi Jana Černého lékaře Doctorovi
Augustinovi na jeho hanlivou knížku proti bratřím;0) 7°. Listové
psaní od bratří starých pánům i mistrům;7) 8°. Z spisu o 12 letech; 8)
9°. Z spisu b. Jana Augusty na kázání o ustavení S° Matěje na
apoštola na místo Jidášovo;9) a mnoho jsem toho psal, co jsem
sám slyšel od těch, kteří něčemu sami přítomni byli a něco od
těch, jenž přítomni byli, slýchali.« Co se týče staré bratrské litera
tury, které tu bylo užito, je zřejmo, že Blahoslav kromě záhadného
»Spisu proti odtržencům« Tůmy Přelouckého, neměl ničeho, co
by i nás nedošlo (ačkoli některé názvy předpokládají celou řadu
děl). I je pravdě podobno, že sbírka pramenů, kterou si Blahoslav
pro svou historickou práci učinil, byla základem také pro ony
svazky archivu v Herrenhutě, které jsou označeny písmenami
J. B. P.
Srovnáme-li traktát Blahoslavův s písemnými prameny, na
které on sám odkázal, uvidíme, že se zvláštní zálibou užíval pole
mického díla bratra Vavřince Krasonického a spisu Tůmy Pře
louckého panu Holešovskému — fakt, který dobře svědčí o Blahoslavovi jako dějepisci i jako spisovateli . . .
h T. j. spis br, K Krasonického o svátosti těla a krve proti utrakvisti
ckému administrátorovi Caherovi (ok. r. 1525) v knihovně Zhořelecké (Cod.
Chart. 8. N. 15). Výtah podal Goll v ČČM. 1878, 390—404, karakteristiku
v Quellen und Untersuchungen I. 138—140. Sr. Regenvolscius str. 324. —
’) Která z apologií bratrských se tu mini, určití nesnadno.— s) O spisu tom
není nám ničeho známo. — 4) Je to vlastně celá řada spisů v Archivu Herrenhutském. — 5) Musejní Cod. IV. H. 8 a Archiv Br. III. 202—224. —
Arch.
Br. VI. — 7) Jako sub *). — e) O obnoveni církve br. Lukáše (1510) v univ. knih.
(17 E. 31). Sr. Jafetuv Hlas Strážného str. 115. — 9) Sr Hlas Strážného str 116
•a Osvědčeni (proti Vojtěchovi z Pernštejna) v ČČM. 1897, str. 441.
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Obraťme se k podrobnostem. Možno-li soudit podle úryvků,
které z Krasonického byly otištěny, lze říci, že v celku vypravuje
Blahoslav podle Krasoníckého o protipapežském hnutí v Západní
Evropě a také v Čechách (hlava třetí), jen že se drží přísněji
chronologie, tu a tam přidává (Robert Lincolnský, sv. Bernard)
a někdy ubírá (V. Valia, Jeroným Savonarola). Co se praví o Miličovi a Matěji Pařížském, je skoro doslovně přejato z Krasonického,1) podobně vypravování o Rokycanově kazatelské polemice
proti biskupovi Joštovi (hlava čtvrtá).2) Také obraz života pro
následovaných bratří na horách a lesích (hlava osmá)a) a popis
vášnivého boje slovem i zbraní mezi »Římany« a kališníky až do
Jiřího z Poděbrad4) (hlava dvanáctá) jsou založeny na Krasonickém.
Z traktátu Tůmy Přelouckého doslovně jsou přejata ta místa,
kde se mluví o »bratřích«, upálených v Klokotech, o Táboritech,5)
o radách, které králi Jiřímu dávali biskup Jošt a bosák Pavel,6)
a o pokusech krále Jiřího i jeho manželky Johanny vymoci na
sněmích snesení proti bratřím.7)
Přejímá-li Blahoslav v některých případech (jak bylo právě
ukázáno) doslovně vypravování některého ze svých předchůdců,
kombinuje zase jindy volně zprávy různých pramenů o tomže
předmětu; tak na př. v hlavě čtvrté kázání Rokycanova a části
hlav sedmé a osmé (o utvoření se Jednoty a jejích protivenstvích)
mohou být rozloženy na části, jak byly brány z děl předchůdců.
Při tom práce Blahoslavova byla dvojího druhu: on bud’ mecha
nicky stavěl zprávy vedle sebe (jako v hlavě čtvrté) nebo vybíral
z nich, řídě se větší důvěrou k tomu či onomu pramenu, pracuje
tak v pravém smyslu slova vědecky, s historickou kritikou; tak
učinil zejména při líčení poměru bratří k Rokycanovi — ovšem
v duchu Rokycanovi nepříznivém, jak asi byla tradice v pozdější
Jednotě. Ne zcela podařilo se Blahoslavovi vystihnout běh událostí
v čase: posloupnost styků bratří s Rokycanou po zřízení kněžství
(chronologie 7 listů bratrských k němu) jest u Blahoslava dosti
nejasna; zdá se také, že Blahoslav nerozlišuje dvou pronásledování
bratří (r. 1461 a r. 1468—1471), tu však nesmíme zapomínat, že
toto rozlišování i současným dějepiscům nebylo snadné a beze
sporné.
Konečně, když Blahoslav měl volit mezi prameny, které si
odporovaly, nesnažil se smiřovat je pouze vnějším a podmínečným
způsobem, nýbrž rozhodoval se pro některý z nich a to tak šťastně,
že i novější historiografie potvrzuje správnost jeho úsudku. Tak
S Sr. text Blahoslavův s ČČM 1878. str. 395—396. — ’) Sr. text 'Bl.
s ČČM. 1878, str. 403. — s) Sr. text BI. s ČČM. 1878, str. 399 — 4) Sr. text
Bl. s ČČM. 1878, str. 398. — 5) Sr. Bl. hlavu čtvrtou se spisem Přelouckého
(Mus Cod. IV. H. 8, str. 70 -71, 74 a totéž v Arch. Br. III.). — ·) Sr. hl.
sedmou (Bl.) a ib. str. 75—76. — 7) Sr. hl. osmou (Bl.) a ib. str. 76.
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na př. když vypravuje o stycích bratří s Valdenskými, Blahoslav
klade jejich počátek do doby, která předcházela zřízení kněžství
v Jednotě. V té věci jde on proti celé bratrské literatuře, vyjímaje
jediný, historicky ovšem důležitý traktát: »Jak se lidé mají míti
k římské církvi;« Blahoslav nejen přijímá tvrzení tohoto traktátu,
ale řídí se jím až i doslovně: text jeho spisu »O původu« je
přímou parafrasí textu »Jak se lidé« etc.1) Podobnou parafrasí je
asi i (Blahoslavovo) vypravování o přípravných shromážděních
bratři2) až do posledního, kde došlo konečné k zvolení knéží.8)
Co se týče popisu volebního shromáždění a cesty k Valden
ským za »potvrzením«, stojí Blahoslav na stanovisku tradice, která
vládla u bratří, zvláště v dílech bratra Lukáše4): on nezná prvního
»potvrzení« hned po volbě a uznává za dostatečné pouhé duchovní
• potvrzení« od Boha; »potvrzení« od Štěpána považuje jen za
ústupek lidskému zřízení a Michala má za prvního biskupa bratří.
Ani text jeho vypravování, jeho stylisace neodkazují na žádného
z předchůdců. I je pravděpodobná domněnka Gollova,5) že Bla
hoslav držel se tu ztracené »Odpovědi« bratří na »Obranu víry
proti Pikartům« (po r. 1479): vypravování Blahoslavovo připomíná
vyznání Michalovo při mučení, jež také »Obrana« uvádí; 6) v bratrské
»Odpovědi« nepochybně bylo popíráno tvrzení »Obrany«, že Štěpán
mluvil potom o pokání bratří, a to nalézáme také u Blahoslava.
Ostatně i sama vnější forma vypravování (»Toho Michala sama
druhého vyslali jsme*)1) svědčí o přejetí; jeť to jakoby doslovný
výpisek ze ztracené »Odpovědi·.
Druhým pramenem (kromě starší literatury bratrské) bylo
Blahoslavovi vypravování těch, »kteří něčemu sami přítomni byli
a něco od těch, jenž přítomni byli, slýchali.« Ti Blahoslavovi dali
»dosti slušnou zprávu, a příhody staré při počátku Jednoty zběhlé
vypravovali.« 8) Blahoslav tak zachránil nám část bratrské tradice,
a protože v jiných svých spisech jmenuje také její nositele, je nám
umožněno ocenit nejen její historický význam vůbec, ale i ty její
živly, kterých užil on a podle něho jiní pozdější spisovatelé. V listu
k Jiříku ísraelovi (z r. 1557) Blahoslav mluví o seniores, qui adkuc
vivunt^ quorum nonnulli senio confecti multorum certaminum et actionum vartarnm meminerunt;9) zvláště jsou to prý duo venerandi
patres. Fráter Daniel Senex et Fráter Venceslaus Wratecensis^ kteří
l) Sr. vůbec, co se vypravuje o vzniku úmyslu bratří zřídit si své vlastní
kněžství u Blahoslava (hlava devátá) s tímže vypravováním v traktátu: »Jak
se lidé« etc. (u Golla, Quellen und Untersuchungen L 102—103). — ’) Srv.
devátou hlavu BI. a »Jak se lidé« etc. v Gollové »Jednotě bratrské v 15 st.«,
Č. Č. Μ. 188, str. 58. — ·) Jsou ostatně i jiná ještě místa přejata. — 4) Goll,
Quellen und Untersuchungen I. 30—38, 46--48. — a) Ib. 61. — ®) Ib 104—105.
—
Viz hlavu jedenáctou Bl. — 8) Viz hlavu první Bl. — ’) Goll, Quellen,'
und Untersuchungen I. 131.
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non ita prídem in Domino abdormierunt. omnino dierum pleni. qui
<et primos auctores Unitatis nostrae noveratnS) Zajímavější zprávy
zachoval Blahoslav v bratrském nekrologu (v druhé redakci
br. Orlíka) jak o zmíněných právě bratřích Danielovi Starém a
Václavovi Vroutickém tak i o jiných bratřích. Za svého pobytu
v Prostějově (1540—1547) Blahoslav >mnoho slýchal od Vroutického (f 1552) o různých věcech, které se udály v Jednotě.«2) O br.
Danielovi (1553) pak zapsal: »Často sme ho mnozí poslouchávali,
když . . . vypravoval . . . Znal ten stařec všecky staré bratří v Jed
notě ... od Řehoře, Michala, Matěje.« ’) Br. Mikuláš Slánský
(f 1542) znal vedle slov Blahoslavových4) staré věci, t. j. původ
Jednoty a rád vypravoval mládeži.6) Konečně strýc (po matce)
Blahoslavův br. Š. Bezpéro (f 1565) výborně znal původ Jednoty,
bratra Matěje i jeho vrstevníky.6)
Od těchto všech přejal Blahoslav ty zprávy svého traktátu,
které u něho nalézáme poprvé v bratrské literatuře. Jsou to:
1°. některé podrobnosti o Rokycanovi, totiž: a) zmínka v kázání,
>co prý nyní na všecku Prahu prodávají masa, to (že) prvé na
samy kolyaty a studenty sotva stačovalo« (hlava třetí); b) kterak
Vaněk Valečovský z kázání Rokycanových pojal myšlenku k obrazu,
jejž si dal malovat na svém domě v Praze v Dlouhé Třídě (hlava
čtvrtá); c) připodobnění církve ke korábu na moři bouřlivém plo
voucímu (ib); d) jeho okřikováni bratří: »Tak-liž chcete míti hned
všecko pojednou?!« (hlava šestá); e) jeho mínění o nutnosti pro
následování bratří: »Haste jiskru! Rozmůže-liť se oheň, pozdě bude
teprv hasiti« (hlava osmá); 2°. podrobnosti o Martinovi Lupáčovi:
a) jeho řeč k bratřím o příčinách pádu Táborství (hlava devátá);
b) vypravování o jeho setkání se s jakýmsi člověkem na cestě
k nemocnému se svátostí (ib.); 3°. podrobnosti o bratru Řehořovi:
a) jeho pobyt v klášteře v Praze jako »správce« ; s tím spojená
jeho čest a sláva a pochybnosti, líbí-li se tak jeho život Bohu
(hlava pátá); b) podrobné vypravování o jeho mučení a vidění při
tom (hlava osmá); c) zjevení jemu osob, které budou zvoleny za
první kněží Jednoty (hlava desátá); 4°. zvláště četné podrobnosti
o pronásledování bratří: a) vysvobození bratra Jana s jeho tova
ryšem z vězení na Poděbradech (hlava osmá); b) vypravování
o Matěji Dolanském (ib); c) vypravování o uvěznění bratra Řehoře
spolu s Halařem, Korunkou, Jírou Pětikostelským a j. (ib.); d) od
padnutí Jíry Pětikostelského od bratří (ib); e) list Víta Hradeckého
proti bratřím na Moravu (ib.); 5°. jména některých starých bratří,
‘) Ib. 130.— f) Fiedlerovo vydání Todtenbuck der Geistlichkeit der böhm.
Brüder ve »Fontes Rer. Austr < V. 237. — ’) Ib. 238. — *) »Od některého
a sedmi desáte let mezi bratřími jest za bratra přijat« podle jeho vlastního
svědectví v předmluvě k »Listům a jednáním s Luteriány«. Goll v Č. Č. Μ. 1876,
•str. 742. — 6) Todtenbuck etc. 231. — a) Ib. 249.
Č. Č. H. VIII.
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Nikolaj Vladimirovič Jastrebov:

jako: Prokopa bakaláře, Jíry Pětikostelského, Víta Velikého a Tůmy
Přelouckého. kteří s bratrem Řehořem přestěhovali se z Prahy na
Liticko (hlava sedmá); jména téhož Prokopa, Jana Klenovského,
Jana Táborského, písaře Tůmy a Ambrože, kteří přidružili se
k Jednotě hned za prvního pronásledování (hlava osmá); 6°. některé
podrobnosti o volebních shromážděních bratří; a) zpráva, že i před
běžné shromáždění *) dálo se tamže jako poslední; £) místo shro
máždění: vesnice Lhota (ne Lhotka); ď) tajemný hlas; »Jižť jest
čas!< na prvním shromáždění (hlava devátá); d) řeč bratra Řehoře
na druhém shromáždění (hlava desátá); 7°. podrobnosti o proroctví
o bratřích ke králi Václavovi: a) že prorokem byl Matěj Pařížský
a £) že bratřím o tom pověděl očitý svědek, »nějaký Paleček«.2)
Většina těchto zpráv vrací se nám i v pozdější literatuře
o dějinách Jednoty: u Cameraria, Lasického a bratra Jafeta. Hleděla-li k nim však novější historiografie dosud nedůvěřivě — pro
jejich poměrné pozdní (v poslední čtvrti 16. a na počátku 17. stol.)
objevení se a také proto, že nebyl znám jejich první pramen —
dnes jejich historická hodnověrnost značně stoupá v ceně: Blahoslav
přejal je z dosti staré ústní tradice bratrské a předal je spisovatelům
pozdějším. Tím dostáváme se k otázce, jaký byl vliv Blahoslavova
traktátu na pozdější literaturu. Již v první části této práce bylo
ukázáno, jak jsou na něm závislí Jafet a Regenvolscius; tím se
však látka nevyčerpává. Chceme-li postupovat pořádkem chrono
logickým, můžeme především ukázat, jak Histonca Narratio (1574,
vyd. 1605) Joachima Cameraria těsně souvisí s naším traktátem.
Materiál pro Narratio i pro Proémium confessionis z r. 1573 opa
třoval Camerariovi Blahoslav prostřednictvím bratra Cepoly. Jaký
to byl materiál? Byly to: 1°. ústní zprávy Cepolovy pro Cameraria;3)
2°. jakési české historické materiály, které Cepola e bohemicis
latine consignabatf) 3°. Commentarius Lasického5) — scriptum^
quod senior (t. j. Blahoslav) obiter tum inspexit^ quaedam notavit'*}
4°. jakési breves istae Blahoslai notae seu annales nostri j) 5° Senioris (t. j. Blahoslava) Epitome. Že mezi prameny Camerariovými
byla i Summa Blahoslavova (patrně uvedené Epitome') a že měla
na Narratio veliký vliv, ukázal již prof. Goll.8) Ale je patrno, že
také z traktátu »O původu Jednoty« je v Narratio přejata celá
řada zpráv (dle ústních sdělení Cepolových, dle Blahoslavových
poznámek v exempláři díla Lasického a dle Cepolových latinských
překladů): obraz Valečovského (ve volné parafrasi);9) zprávy o životě
Blahoslav zná jen 2 shromážděni, ne tři. — *) Pravděpodobně byl to
sám Blahosíav, jenž v prvním díle bratrského archivu při traktátu »O dobrých
a zlých kněžích« učinil u slov »jeden člověk znamenitý« na okraj poznámku:
•Paleček to bratr pravil.« — ·) Gindely, Quellen^ 331 (»Fontes Rer. Austr.«
II., XIX.). - 4) Ib. 339. — 5) Ib. 328. — 6) 1b. 321. — ’) Ib. 328. — 8) Quellen
und Unitrsuckungtn I. 65 - 66. — ·) Historica Narratio 79
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bratra Řehoře do utvoření se jeho kroužku x) (kromě zmínky o klá
šteře); zprávy o věznění a mučení bratří v Praze2) — quorum
capita byli Georgius Quinqueecclesiensis et Halar quidam titulo
Bacalari ornatus (o mučení Řehořově Camerarius nevypravuje a
o odpadnutí Jíry Pětikostelského má jen obecnou frasi: quidam
extra hanc [x. j. Fratrum congregationem] permanserunt)\ Martin
Lupáč na cestě k nemocnému (doslovný překlad);3) rady, které
králi Jiřímu dávali biskup Jošt a bosák Pavel;4) historie Matěje
Dolanského (obrácenou je tu však ne služka, nýbrž paní, matróna'.
jména neuvedena).5)
Velká práce Lasického De origine et rébus gestis Fratrum
Bohemorum (po r. 1580) podstoupila patrně rovněž vliv Blahoslavova traktátu. Když Lasický poslal Blahoslavovi svůj Comméntarius
s žádostí o nový materiál k dějinám Jednoty, Blahoslav Cepolovi
poslal ea, quae ad materiam illam requiruntur et haberi poterant, při
čemž Cepola osobně měl Lasickému vyložit, jak má poslané látky
užit, a kromě toho sdělit mu, co ještě bylo třeba.6) Cepola setkal
se s Lasickým ve Wittenberce 28. srpna 1571, praecipua tamen
capita ex animadversionibus senioris ei exposuit, notata však podržel
u sebe, protože Lasický chystal se do Francie a na cestě mínil
zajet i k Bratřím na Moravu.7) Lasický byl potom skutečně u bratří,
ačkoli nevíme, co si od nich pro svou práci odvezl. V každém pří
padě však jeho spis De origine et rébus gestis Fratrum Bohemorum 8)
jeví vliv Blahoslavova traktátu »O původu Jednoty«. Tu jsou některé
příklady: vypravování o životě bratra Řehoře9) jest jen parafrasí
(ostatně originálu velmi blízkou) toho, co čteme na počátku páté
hlavy u Blahoslava; vypravování o mučení a vidění Řehořověl0) je
pouze překladem z osmé hlavy Blahoslavovy; ve vypravování o vo
lebních shromážděních bratří Lasický více se řídí traktátem Blahoslavovým než jeho Summou (o prvním shromáždění: místem vesnice
Lhota, sešlo se: LXX. circiter. clerici, nobiles. cives. agricolae\ hlas:
»Jest má vůle«; o druhém shromáždění: řeč bratra Řehoře k shro
mážděným, píseň: Gaudeamus omneš — veskrze fakta, kterých
Summa nemá, která však najdeme v traktátu >0 původu Jednoty«.11)
Končíce svou studii o jedné z nejrannějších prací Blahoslavových, můžeme plným právem přiznati jí velký význam jak v celé
literární činnosti Blahoslavově tak i v literatuře o dějinách Jednoty
’) Ib 80. — *) 1b. 85—86. — ’) Ib. 89-90. — 4) Ib. 113. — 5) Ib. 115
až 116. — ·) List Blahoslavův Lasickému ze 14. července 1571 (Gindely,
Quellen str. 327; sr. zprávu Cepolovu ib. 321. — 7) Ib. 330. — 8) Text chová
se v Herrenhutě; v Praze není bohužel opisu, proto nezbylo mně než užívat
výpisků, které z něho učinil prof. Goll ve své »Jednotě bratrské v 15. století«.
— ·) Text u Golla v Č. Č M. 1884, str. 168. — 10) Ib. str. 452. — ") Sr. texty
Lasického v Liber octavus 193—195 a u Golla v Quellen und Untersuchungen
I. 133—136 s texty Blahoslavovými v traktátu *O původu Jednoty« (hlavy
deváté a desáté) a v »Summě« u Golla I. c. 117—118.
5*
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Bratři Českých. A na základě toho můžeme soudit o velikosti oné
ztráty, jakou utrpěla historická literatura česká i současná česká
historiografie tím, že neobdržely od Blahoslava jiných, zralejších
a větších plodů jeho historiografické činnosti. Od klidné historio
grafické práce odvedlo Blahoslava především a na prvním místě
ono smutné postavení, v jakém žil on i celá Jednota pod tlakem
náboženské politiky tehdejší vlády.

DROBNĚJŠÍ články.
1. Naučení p. Albrechta Rendla z Oušavy synům dané. Albrecht
Rendl z Oušavy, spisovatel prvního českého zřízení zemského, je osobností
pro ústavní dějiny české doby Jagellonské tak důležitou, že zajisté za
slouží zvláštní monografie.1) Zde chceme podati zajímavý příspěvek
k jeho životopisu, který jsme nalezli v rukopise c. kr. universitní knihovny
Pražské sign. D. XVII. 34 na str. 31. Jest to naučení, které Albrecht
Rendl 29. září 1520, tedy dvě léta před svou smrtí (f 9. září 1522),
dal čtyřem svým synům, jak se v životě veřejném mají chovati, a v němž
vykládá své zásluhy, které si získal o stav rytířský. Zní pak takto:
>Já Albrecht Rendl starší z Oušavy, kterýž sem držel ouřad nejvyššího
písařství království Českého *) a ouřad podkomořství krále JMti s) a ouřad
purkrabství hradu Pražského 4) a k tomu jsem sedal ve všech pěti soudech
zemských, napřed v soudu větším zemským a potom v soudě menším
zemským a v soudu dvorským královským a v soudu komorním královským,
a v soudu purkrabství hradu Pražského soudíval jsem, v radě královské
skoro vod třicíti let sedal sem, a to mi pán Bůh všemohoucí z své mi
losti takové poctivosti dávati ráčil, a co mi jest jiného jeho svátá milost
dávati ráčil, to sem vám milí synové kšaftem dal a po sobě všeho
zůstavil, toť vám milí synové Jene, Albrechte, Vilíme, Mikuláši Rendlové
z Oušavy, toť vám poroučím, vodkazuji, radím a prosím: Bojte se pána
Boha a služte jeho svaté milosti, rádi milujte spravedlivost a čiňte ji,
u víře křesťanské vobecní stůjte, krále se věrně a právě pána svého
držte, statku bez potřeby neutrácejte, chcete-li za poctivé lidi držáni
býti, řádem a právem se spravujte a od toho neodstupujte, a tak své
cti zachováte, a u kterých pánův budete sloužiti, služte jim věrně a
*) Srov. Palackého, Děj, n. Č. V, 2 str. 383 a Archiv Český V. str. 5,
Tomkovy Děj. m. Prahy X. str. 486 a RybiČkův článek v Riegrově Slovníku
Naučném VII. str. 320. — *) V 1. 1509—1510 (Tomek u. m. IX. str. 255). —
1515—1516 (Tomek u. m. str. 258). — *) 1494—1496 (Tomek u. m. str. 256).
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právě, pány ouředníky a soudce zemské z panského a rytířského stavu
u veliké poctivosti mějte a jim rádi služte a jich se přidržte, a proti
obci se nepostavujte a jich věcí také nevyvozujte, neb jest staré a velmi
pravé přísloví, kdo vobci slouží^ žádnému neslouží; toho sem já svědom
a dobře sem skúsil. Budete-li to činiti, milí synové, což nahoře psáno
stojí, u pána boha i u lidí dobře se bohdá míti budete. Já rytířskému
stavu s velikými nemocmi a nebezpečenstvím, náklady svými, bez jich
všech pomoci jim sem sloužil; jak sou mi se mnozí odplatili, toť pán
Bůh všemohoucí nejlípe ví a lidé napořád to také vědí. Tyto služby
sem činil znamenité rytířskému stavu: S některejmi vosobami dovedli
jsme stavu rytířskému, že jsou se pány spolu vobecně, jak náleží, v sněmích za právo nalézali, ješto sou toho nikdy předkové naši nečinili,
než sami páni vůbec za právo nalézali, a to všichni stavové držeti museli,
a to najde, kdo chce, ve dskách, ve všech starých nálezích vůbec za
právo nalézaných. Ale již stav rytířský se pány spolu svých práv mohou
přičiněti a ujiti. Druhé toho sme dovedli, že král ouřady rozděliti ráčil,
který panskému stavu a který rytířskému dávati má, ježto rytířstvo
s těžkém kdy který ten ouřad držívali. Třetí toho jsme dovedli, že
všecka práva naše a nálezové vobecní, kteříž sou různo při dskách byli,
že jsou všickni vyhledáni i to, což za právo jest, poháněti, právo vésti
i vod desk bráti i platiti, jest to také sepsáno, v jedny knihy složeno
a dáno tisknouti, aby to všichni vůbec věděli, aby se věděli, čím spravo
vat! ; ještě jest toho rytířský stav málo věděl, ješto to bylo všecko
v moci a v pamětech pánů ouředníkův zemských, větších i menších.
A toho jsme také dovedli, že práva obhajovat! a dopomáhat! všickni
jsou povinni, pode ctí a pod věrou se zavázali, ješto prve na králi a
na páních a ouřednících a soudcích zemských bylo dopomáhání práva,
by na tom nyní [nejbylo, a toho závazku ode všech kdyby pode ctí [a] pod
věrou nebylo, již by tato země popelem ležela, ano mnozí přes ten
závazek rádi by přeskočili, kdyby pro svou čest směli. A také sme
toho dovedli, že všecka privilegia na Karlštejně a svobody zemské
jsou přečteny, přepsány a ve dskách přípisové jich leží, že rytířský stav
tak dobře můž věděti, co jest v nich psáno jako panský stav, ješto
vo tom prvý rytířský stav málo slýchal, a že páni na Karlštejně k koruně,
klenotům, k privilegiům, k svobodám nemohou bez rytířského stavu,
neb jest jeden ouředník z pánův, a druhej z rytířstva na Karlštejně,
že páni s králem mohli ke všem věcem na Kařštejně, nevolajíce k tomu
rytířstva, ale již to nyní bejti nemůže bez rytířstva. Mně se zdá, že to
malé služby nejsou rytířskému stavu, u moudrejch a spravedlivejch lidí
nemohou lehce váženy býti, kterýchžto služeb já sem původ byl na svůj
vlastní náklad, s velikým nebezpečenstvím, s některejmi osobami, ale
těm osobám z krajův peníze na stravu dávali, ale mně žádný. Prosím
vás, milí páni rytířstvo, pro takové mé služby buďte na mé děti laskaví
pro jiné, aby vašemu stavu hleděli sloužiti. Ve všem, což tuto píši, milí
synové, můžte to dskami a listy provésti všecko a to sem vám jinde
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psal, co kde k důvodu máte najiti, a toto dejte po mé smrti tisknouti
česky, latině, německy a rozdejte to po všech zemích. K tomuto listu
na svědomí dal jsem svou vlastní a přirozenou pečet přitisknout!. Datum
na Tejné léta tisícího pětistého dvacátého tu sobotu na sv. Michala
archanděla božího.«
Podotknout! ještě sluší, že naučení toto zapsáno je v rukopise, jenž
obsahuje rodokmen a listiny pánů Čabelických ze Soutic, jimž v XV. a XVI.
století Týn nad Vltavou náležel, a že v něm na str 3 je vymalován erb
Prokopa Čabelického z Soutic na Tejně nad Vltavou, Komoŕicích a Bre
znici a vedle tohoto erbu znak manželky jeho, pod nímž čte se podpis
rukou XVI. stol.: »Katheřina (slovo to je přeškrtnuto a pozdější rukou
nad ním připsáno Johanna) Čabelická. rozená Rendlovna z Oušavy,
p. Albrechta Rendla, nejvyššího písaře v království Českém, dcera.« —
Dle str 4 tohoto rukopisu byl pak jich synem »Jan Čabelický z Soutic
na Tejně Vltavě, Komořicích a Břežnici, JMské radda« a tím se vysvětluje,
že naučení Rendlovo v pamětech Čabelických se zachovalo.
Jaromír Čelakovský.

LITERATURA.
Josef Kalousek, Obrana knížete Václava Svatého proti smyšlen
kám a křivým úsudkům o jeho povaze. V Praze 1901. 144 str. 8°.
Kalouskova Obrana s-'. Václava vyšla r. 1872 v prvním vydání,
v novém vydání a zpracování bezmála po 30 letech vzrostla z 41 strá
nek na 144. Co spisovatele pohnulo k této práci, ke které přistoupil
s velkou chutí, ba zápalem hned poprvé a ke které se rád vrátil po
tak dlouhém čase, vyloženo v úvodu k prvnímu vydání, který přešel
do druhého přepracovaný. Úcta k sv. Václavu bývala v dávných Čechách
mnohem větší, než jest nyní — tak se počíná úvod obojího vydání.
V posledních dvou stoletích (pokračuje vydání první) musel sv. Václav
některou část své bývalé slávy a obliby postoupit! sv. Janu Nepomuckému . . . Jest tedy zmenšení této úcty část tak zv. protireformace,
jakož jest úcta druhého svátého výraz její positivní. Ale věc nabývá
ještě širšího významu. Velmi pěkné to pověděno skoro stejně v obojím
vydání: »Bývalať úcta k sv. Václavu netoliko větší, ale i mnohostran
nější, nežli jest ta, která nyní spojuje se s jménem sv. Jana Nepomuckého . . . Spravedlivě může se říci, že sv. Václav byl snížen (v 1. vy
dání: degradován) s národem svým, jehož dědicem se nazývá . . .« Máť
tedy úcta sv. Václava jakýsi význam symbolický, a vyložiti její dějiny
je úkol pro historika velice lákavý.
Lákavá je též revise historické literatury novější. I tu se ukazuje,
že třeba vyjiti od Dobnera; muž ten, na něhož pozornost nyní obrací
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též jeho literární tak neobyčejně hojná pozůstalost, zasluhuje monografii.
Mnoho z toho, co on vyslovil poprvé, bylo přijato od pozdějších a
udržuje se dosud v historické literatuře, někdy i bez revise; Dobner,
nemýlím-li se, má význam ještě větší pro české dějepisectví, nežli se
mu obyčejně přikládá; on netoliko »mentiendi finem fecit«, ale také
mnoho pověděl positivně. Co se týče sv. Václava, upozorňuje Kalousek
na místo v 3. svazku Annálů, které zní: »Boleslav a jeho pomocníci
tím se očišťovali před lidem ze zabití sv. Václava, že tento poddal se
Jindřichovi, králi Německému, nově zavázal se mu k ročnímu poplatku
a přílišným přátelstvím s ním spojen byl.« Ohlas tohoto mínění na
pramenech nezaloženého (t. j. prameny nic podobného nemají) najdeme
nejen u Palackého, ale také, a to s větší určitostí, u historiků německých;
Kalousek uvádí v 1. vydání svého spisu Schlesingra, potom následovali
jiní, nejurčitěji se v tom smyslu vyslovil Hauck (srovn. ČČH. I. str.
85—6). Revise literatury sama sebou vede dále k otázce, jaký byl sv.
Václav skutečně, co lze historickou kritikou o něm zjistiti. I k té úloze
láká novější literatura, zvláště německá. Spis Kalouskův sám se hlásí
již svým titulem k té literatuře, jejíž nejdůležitější kus je i dnes ještě
Tomkova Apologie nejstarších dějin českých. Že ona německá literatura
není bez tendence, o tom nelze pochybovat; ale jsou tu také skutečné
záhady a obtíže dané povahou pramenů, na které jsme odkázáni.
O mnohé otázce nejstarších dějin českých lze psáti zcela klidně a ob
jektivně, i když se jí byla starší polemická literatura dotkla.
To platí hned o otázce, jež se ozývá na začátku první hlavy
»Historie sv. Václava«, kdy totiž a jak se počalo zjednocování Čech
pod vládou jednoho knížete. Že potlačení (vypuzení — v 1. vydání)
oněch 14 vojvod, r. 845 v Řezně pokřtěných, je jen domněnkou, bylo
by radno čtenáři naznačit. Prameny zde neposkytují dosti světla. Že
však zjednocování se počalo záhy, lze připustit, třeba z důvodů částečně
jiných, než které vytkl Tomek, a jež se podle něho ozývají ještě i v 2. vy
dání spisu Kalouskova. Tekst teto první kapitoly přešel z prvního vy
dání do druhého bez značnějších změn; některé rozdíly se vyskytují
v letopočtech, tak smrt Vratislavova a tím nastoupení Václavovo se
klade na r. 921 (místo 920) a výprava krále Jindřicha do Čech na
r. 929 (místo 928) ; větší, a to vítanou změnu shledáváme v tom, že
v novém vydání přibyly poznámky, namnoze velmi cenné, na př. k leto
počtu 921.
Druhá hlava jedná »o pramenech k životopisu sv. Václava«. I zde
přibyly poznámky;1) než také v tekstu samém, značně rozšířeném, nax) V. zvláště pozn. na str. 24 směřující proti Bachmannovi o úctě sv.
Ludmily, kde legenda Gumpoldova se pokládá za dostatečné svědectví, že
se tato úcta počíná právě jako sv. Václava hned v 10. století, a ne teprv ve
12. Ostatek jde Bachmann (Gesch Böhmens 1251 ještě dále, tvrdě, že za
vraždění Ludmily se Drahomiře přičítá teprv po Kosmovi — jako by Gumpoldovy legendy ani nebylo.
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jdeme proti 1. vydání změny patrnější. S Gumpoldcm naloženo něco
milosrdněji, tak že se mu dostává poněkud i obrany proti naprosto ne
příznivému soudu Büdingrovu ještě určitěji nežli již dříve. Ještě více
přepracována a rozšířena je v novém vydání část týkající se legend ostat
ních. Z novější literatury se tu v pozn. na str. 30 cituje pojednání
Vondrákovo »Zur Würdigung der altslovenischen Wenzehlegende«;
co v něm řečeno, nesrovnává se ovšem s tím, co u Kalouska o stránku
dříve čteme o poměru obou tekstů této legendy (Vostokovovy) a
o biskupu »Notárovi«. Legendy Svatováclavské spojeny jsou vůbec se
záhadami daleko většími a těžšími než Svatovojtěšské.
Hlava druhá výčtem a rozborem pramenův připravuje třetí, vlastní
již apologii, nadepsanou »O povaze sv. Václava« a rozdělenou ve 4 části.
Obraz sv. Václava tu nakreslen ne podle legendy Gumpoldovy, nýbrž
spíše namnoze proti ní. Jisté postava sv. Václava v slovanské legendě
(Vostokovové) je individuálnější a tudíž i historičtější, v legendě biskupa
Mantuanského šablonovitější: nicméně myslím, že Kalousek ve svém od
poru proti latinské legendě, kterému se dostává někdy výrazu velmi
drastického, šel ještě dále, než jeho předcházející kritika nutně vyža
duje. Co u Gumpolda je typické, odpovídá přece nebo spíše právě proto
také duchu času; rozdíl mezi oběma legendárná nezdá se mi býti tak
velký, aby z legendy latinské nemohlo k obrazu, jejž poskytuje slo
vanská, přibráno býti více. Co se nám jeví logicky sobě odporným,
skutečně se v povaze lidské často přece vyskytuje vedle sebe. Askese
křesťanská nevylučuje tou měrou vlastností panovnických, jak se Ka
lousek obává. Asketický rys najdeme na konci století, kterému náležel
sv. Václav, také u Oty III., přítele sv. Vojtěcha; sv. Václav jeví se nám
jako předchůdce obou. Kalousek ostatek sám připomíná, že Gumpold
a legendisté jemu podobní sami nikde nepřičítají Václavovi žádné zba
bělosti ve věcech světských, spíš naopak.
Hlava jednající >o povaze sv. Václava« — šíře v 2. vydání —
dotýká se též otázky, z jaké příčiny byly spáchány obě vraždy v kní
žecí rodině, Ludmily a potom sv. Václava. Mínění Dobnerovo, co se
týče Václava, zamítnuto již v úvodě; že pak v tom nebyl zápas mezi
křesťanstvím a pohanstvím, o tom pojednáno v této kapitole. Kalousek
i tuto pohnutku právem zamítá. Zbývají tedy jen »pohnutky světské«,
panovačnost členů rodu a špatný vliv »bojarů«. Mohli bychom přibrat
k vysvětlení podobné vraždy v rodě Meroveovcův, o kterých vypravuje
Řehoř Tourský, jehož historii by se doporučovalo čisti se stálým zře
telem k dějinám starších Přemyslovců. Že způsob vlády Václavovy a
život na jeho dvoře, v němž se zračilo jeho náboženská smýšlení a ná
lada, nebyl »bojarům« po chuti, v tom se shodují i při nestejných
barvách, které se v nich vyskytují, legendy všecky: v tom smyslu byl
Václav mučenník, a tím »liší se jeho smrt cd pouhé politické vraždy«.
I tu nám může k porozumění těch věcí přispěti vše, co z pramenů.
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velice spolehlivých víme o Vojtěchovi jako biskupovi, což zde také
Kalousek sám právem připomíná.
V třetí části hlavy >o povaze sv. Václava« se dokazuje, že Václav
králi Jindřichovi se nepoddal bez boje. Výprava měla podobný průběh
a konec jako později za Boleslava I. a za Břetislava; mír nastal, až
když panovník německý pronikl do středu země. Hlavní místo o vý
pravě Jindřichově r. 929 čteme u Widukinda. O Widukindovi bylo
mnoho psáno, a některá místa dotýkající se dějin českých jsou již bez
pečně vyložena, na př. o zázracích. Méně bezpečný je výklad jiné věty
(též ve vypravování o výpravě r. 929), kterou lze vztahovat! bud
k Václavovi buď k Boleslavovi. Kalousek (zde je nové vydání širší)
praví: »Widukind chválí Václava, že od té doby, co byl donucen poddati se Němcům, dokud žil, vždy zůstal králi Jindřichovi věren a užitečen.«
Než lépe je tuto větu vztahovat! k Boleslavu, ke kterému Widukind
jeví patrnou sympathii, a interpungovati: > Fráter tamen erat Bolizlavi,
qui (Kalousek se přidržuje interpunkce: Bolizlavi; qui), quamdiu vixit,
imperátori fidelis et utilis mansit«. Kalousek k této větě potom při
pojuje domněnku, že Václav později pomáhal Jindřichovi proti Maďarům,
podotýkaje však sám, že kladných zpráv o tom nemáme žádných. Jaké
byly styky Čechů s Maďary před r. 955, na to vůbec prameny ne
dávají žádné odpovědi. Chtěli bychom ovšem věděti, jakou cestou se
brali Maďaři ve svých výpravách na sever před r. 933 a zvláště
tohoto roku.
Část 4. (od str. 77 do konce) je věnována úctě sv. Václava,
která se počíná hned s jeho smrtí a byla potom základem tradici, ve
které se sv. Václav jeví jako patron a dědic české země, jako symbol
Českého státu. I zde je tekst prvního vydání velmi značně rozšířen
(v 1. vydání stačilo 7 stránek) i poznámkami opatřen, a k tekstu při
bývají illustrace, od miniatur ve Wolfenbuttelském rukopise Gumpoldovy
legendy začínaje. Tato ikonografie sv. Václava končí se (vlastně zahajuje)
obrazem před titulem, představujícím Schnirchův návrh sochy, která
měla (netřeba vykládati, jak to míním) býti postavena na náměstí
Václavském.
Na denárech českých se vyskytuje nápis a často i obraz sv. Václava
hned od 11. století začínaje; také pečeti knížat a potom králů mívají
na zadní straně obraz sv. Vaclava a rovněž pečeť zemská a nejstarší
pečeť města Prahy a pečeť university. Při pečeti Pražské Kalousek při
pomíná, že němečtí osadníci rychle se vpravili dq názorů své nové
vlasti, přijímajíce dědice českého za ochránce řádů městských . . .
Z ostatního velice hojného obsahu této části knihy Kalouskovy vytýkám
ještě zvláště, co tu pověděno o písni Svatováclavské, jejíž vzrůst a
změny se tu stopují od počátku, kdežto první vydání nepřináší než
krátkou zmínku. Známý verš >Vyžeň Němce cizozemce« se tu klade
do doby husitské (nejspíše); nové zpracování jej přikazuje teprve sto
letí 19. Pro dobu husitskou, určitěji pro 2. polovici století 15., najdeme
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však něco tomuto verši podobného v kancionále Kutnohorském, totiž
obraz sv. Václava, na jehož korouhvičce čteme: »na Némce, na zrádce
boží« (v. Chytilův Vývoj miniat. malířství str. 15). Zajímavo je, že v 6.
sloze, kde se vypočítávají »všichni svati«, v žádném vydání Šteyrova
Svatováclavského kancionálu (1683 — 1764) Jan Nepomucký se nevy
skytuje. »Teprve někdy později vypustili v 6. strofě verš: sv. Václave,
a vzali na jeho místo verš nový: sv. Jene Nepomucký.« — Kniha
Kalouskova je jednou ze základních prací pro české dějiny 10. století.
Jar. Goll.

Gustav Friedrich, O zakládací listině kapituly Litoměřické.
Prolegomena k české diplomatice I. (Rozpravy české akademie cis.
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Ročník IX. Třída I.
Číslo 2.)
Pojednání Friedrichovo vzniklo z prací pro českomoravský diplomatář, jehož vydání Friedrich připravuje. (Sr. jeho článek Český diplomatář a jeho programm v Č. Č. H. VI. 233 sl.). Má-li chystaný diplomatář
vyhovovati moderním požadavkům edičním, musí mu předcházet! kritické
prozkoumání všech listin a rozřešení pochybností v příčině jejich pravosti
a spolehlivosti. Pokud výsledky tohoto zkoumání budou vyžadovat! ob
šírnějšího výkladu, hodlá je Friedrich uveřejňovat! v samostatných po
jednáních jako Prolegomena k české diplomatice. Prvním číslem jest
práce o zakládacích listinách kapituly Litoměřické.
Friedrich nepíše o tomto předmětu první. Sám v úvodě vypočítává
své předchůdce. Nehledě k bezvýznamným téměř pokusům P. Athanasia
a S. Josepho a děkana Vavřince Slavíka ze sedmdesátých let stol. XVIII.,
jsou to Dobner a Ealacký. Dobner, jenž věci té dotýká se ve svých
Annales Hajeciani V., znal všecky tři texty zakládací listiny Litoměřické,
ale o jejich poměru a ceně měl mínění zcela nesprávné: padělek XIII.
až XIV. stol, pokládal za originál, skutečný originál však za mandát
vydaný od dvorského sudího. Palacký věnoval zakládacím listinám Lito
měřickým zvláštní obšírné pojednání s názvem »Kritická úvaha i výklad
základných listin kollegiatního chrámu Litoměřického« (vyšlo původně
v Čas. čes. musea 1836 str. 323 a násl., potom znova v Radhosti II.
str. 188 a násl. a nejnověji v Nováčkově vydání Drobných spisů Palackého II. str. 123 a násl.). Palackému právě nejdůležitější, protože pů
vodní text zakládací listiny Litoměřické (Friedrichův text A) znám byl
pouze z nesprávné a kusé zprávy Dobnerovy. Jeho článek jest psán
toliko na základě ostatních dvou textů, z nichž jeden jest obsažen v po
tvrzovacím privileji krále Přemysla z r. 1218 (text B), druhý v do
mnělém originále t. j. v listině, jež sama za originál se vydává (text C).
Rozborem těchto dvou textů došel Palacký takového výsledku: 1. Li
stina C není pravý originál z kanceláře Spytihněva II. (r. 1058), za
nějž sama se vydává, nýbrž padělek mnohem později, podobně teprve
ve XIII. stol, vzniklý, z několika starých listin složený. 2. Text B
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(v konfirmaci z r. 1218) jest mnohem starší, sáhát skuteční do XI. stol.,
»ačkoli také z kanceláře knížecí nevyšel, jelikož sám v sobě nic není
nežli stará pamět o založení a nadání chrámu Litoměřického.«
Friedrichovi bylo možno užiti zase všech tří textu. Kolik již tím
práce jeho získala proti Palackého, vysvítá z toho, že právě onen text A,
Palackému nepřístupný, podrobným zkoumáním objevuje se býti původní
formou zakládací listiny Litoměřické. Důvody toho čerpány jsou jednak
z písma a vnější formy listiny vůbec, jednak z obsahu. Ony lze kontro
lovat! na velmi zdařilém fotografickém snímku, jenž k rozpravě jest
přiložen, tyto jasně vynikají parallelním otištěním všech tří textů ve
třech sloupcích. Text B, známý z konfirmace r. 1218, jejž Palacký
kladl do stol. XL, ve srovnání s textem A objevuje se značně pozděj
ším. Text A jest zcela nepochybně jeho předlohou, ale výčet darování
Litoměřickému kostelu učiněných jest rozšířen novými členy. Patrně
tyto vsuvky týkají se darování po vzniku listiny A během delší doby
kostelu učiněných.
Podle Friedrichova mínění vznikl nový tento soupis majetkových
práv kostela Litoměřického nejpozdéji ve třetí čtvrtině XII. věku. Text C
jest zase mnohem pozdější textu B. Slučuje obsah obou textů dřívějších
a přijímá formu listinnou, jíž ony dva starší texty nemají. Vypravování
o založení a obdarování kostela Litoměřického knížetem Spytihněvem
převedeno jest z osoby třetí v osobu první, jemu předeslána arenga
a k listině přivěšena pečet. Palacký v tomto textu správně poznal po
zdější padělek a soudil, že vznikl nejspíše ve XIII. stol.
Friedrich pokusil se se značnou pravděpodobností vznik jeho po
ložití do doby okolo r. 1319, kdy šlo o to, aby dokázáno bylo právo
kostela Litoměřického na ves Slatinu.
Výsledek Friedrichova zkoumání textů A a B od výsledků, k nimž
dospěl Palacký, liší se tedy tak, že Friedrich vznik obou klade do doby /v ; ty
pozdější než Palacký: vznik textu B posunuje ze stol. XI. do stol. XII.,
vznik textu C ze stol. XIII. do stol. XIV. Za to však podává nám
Friedrich textem A původní formu zakladací listiny Litoměřické, vzniklé
✓
V
buď současně se založením nebo o málo později. Tím dostává se nám
zároveň nejstarší v nepochybném originále dochované listiny knížat %
■českých. Pro českou diplomatiku plyne z toho důležité poznání, že nej
starší forma české knížecí listiny jest nepověřený, objektivně t. j. ve
třetí osobě složený záznam, jenž sám o sobě ani netvoří nového právního
stavu, ani nemá samostatné moci důkazné, nýbrž slouží jen k tomu,
aby zachována byla pamět vykonaného právního skutku, po případě
také jména svědků, a tím aby se, kdyby vznikla pochybnost, usnadnil
důkaz o platnosti onoho právního skutku. Česká knížecí listina té doby
stojí tedy na téže výši jako tehdejší soukromá listina v okolních kraji
nách říše německé a liší se podstatně od německé listiny královské,
která celkem vždy zachovává si samostatnou moc důkaznou. Ve vzniku
textu C zračí se již názor změněný, podle něhož knížecí listina, v listinné
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formě složená a pečetí ověřená, poskytuje sama o sobě dostatečného
právního důkazu.
Zakladací listina Litoměřická ve své původní podobě (text A) jest
však vůbec nejstarši v bezpečném originále zachovaná listinná památka
českého původu. Význam toho fakta vzhledem k obsahu listiny jest
samozřejmý. Podáváť se nám tu řada současných zpráv prvého řádu
o hospodářských poměrech českých v druhé polovici XI. stol., a zároveň
dostává se nám bezpečného základu pro posouzení podobných zpráv
obsažených v textech B a C.
V úvodě jmenované své rozpravy Palacký důrazně vytýká, že
»diplomatická kritika jest věc první a nevyhnutelné potřeby pro zkoumatele starožitností.« Dlužno přiznati, že této zásady u nás dosud příliš
málo bylo dbáno. Zatím co v sousedním Německu z diplomatické kri
tiky, pěstované s podivuhodnou důkladností a soustavností, vyrostla celá
nová literatura o starších dějinách právních a hospodářských, bylo těm,
kdo zabývali se podobnými otázkami z českých dějin, spokojovati se
stále s Erbenovými regesty, která ovšem požadavkům diplomatické
kritiky nikterak nevyhovují. Proto také všechny dosavadní pokusy o vy
líčení našich nejstarších dějin právních a hospodářských z valné části
stavěny jsou na písku. Práce Friedrichova dává nám jako předzvěst
kritického vydání českého diplomatáře naději, že konečně bude vyplněn
požadavek Palackého, vyslovený před 65 lety.
Kamil Krofta.
Fr. Mikolášek, Staré paměti osad soudního okresu Nymburského.
Nymburk, 1901. Stran 375. Nákladem vlastním.
Práce venkovského učitele, práce dilettanta, ale práce poměrně
dobrá a ovšem záslužná. Autoru šlo o to, aby v jedno shrnul histo
rická data, zprávy, paměti o jednotlivých obcích Nymburského okresu,
ale při tom byl bedliv toho, aby čerpal především z pramenů původ
ních, dále pak všímal si poměrů právních, hospodářských a kulturních.
Spisovatel užil starých knih gruntovních, urbářů (těchto mohl užiti ještě
vydatněji), archivu zemského (neužil však katastru josefínského) a místodržitelského, užil jich s patrnou snahou životu a poměrům posledních
tří čtyř století porozuměti. Tak zejména k historii poddanství a k práv
ním a společenským poměrům na českém venkově v st. 16—19. na
jdeme tu mnoho zajímavých příspěvků dokumentárních, poznáme roz
manitost poměrů, jak jevila se na malém prostranství dnešního okresu
dřív rozděleného v několik dominií, dovíme se mnoho o poměrech
hospodářských a poddanských na statcích královských (Nové Benátky,
Lysá, Poděbrady). Asi na 40 stranách předeslal autor část všeobecnou,
kde seznamuje stručně s poměry správními (v té kapitole mluví se
vlastně o všem možném: právu dědickém na gruntech poddanských,
správě vrchnostenské, poměrech agrárních), s poddanstvím, robotou,
soudnictvím a reformací; pak následuje část podrobná, řada monografií
o jednotlivých obcích v okresu, seřazených dle starých dominií. Část
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prvá ovšem v mnohém nedostačuje (škoda zejména, že autor neznal
práce Grünbergovy Die Bauernbefreiung), ale i v ní najde se leccos dů
ležitého.
V části podrobné jde spisovateli nejvíce o to, aby shledal pořad
vlastníků jednotlivých usedlostí vesnických. K vyššímu kladení otázek
(hospodářský a společenský vývoj osad, dominií, okresu) autor ovšem
nedospél, ale přinesl bezděky i k tomu mnoho materiálu. Zajímavo by
bylo, kdyby byl více pověděl nebo všímal si německé kolonisace na
královském panství Poděbradském a na Sporkovské Lysé (co tu ně
meckých jmén v českých vesnicích!) a provedení Raabova systému
v době Marie Terezie a Josefa II. na Poděbradsku. V té době na př.
založena celá německá ves Kovansko; autor vyčítá jmény prvé osad
níky Slezany, ale slovem se nezmiňuje o dalším vývoji národnostních
poměrů (dnes je ves úplně česká). Tu a tam zdá se čtenáři, že autor
vadně četl starou předlohu nebo neporozuměl interpunkci; v překladu
latinské listiny (spisovatel s porozuměním uvádí důležitější dokumenty
v textu in extenso) z r. 1361 (str. 115) je »ze Svěretic« ovšem >ze
Zvířetic« a »z Veslu« je: z Veselé. V textu najdeme několik repro
dukcí starých katastrálních map vesnických (z 18. st.) — vyříznut tu
bohužel jen plán osady samé, a vynechán obraz rozdělení polností.
Práce dosti objemná a velmi pěknou kolorovanou mapkou okresu
(s pečlivě vytčenými hranicemi katastrálních obcí), kterou kreslil autor
sám, provázená, vyšla nákladem vlastním. V úvodu nenalézáme nikde
poděkování okresnímu výboru, že vydatnou podporou finanční přispěl
k publikaci Bylo by mravní povinností našich samosprávných korpo
rací o práce takové, jež jsou okresu ke cti, více se starati.
5· Pekař.

Th. Antl, Popsáni starých písemnosti uložených v archivu města
Třeboně. V Třeboni, nákladem města ipoi. 108 str.
Vedle bohatého, všeobecně oceňovaného knížecího archivu v Třeboni
chová pro lokální poměry města zajímavé příspěvky archiv městský,
třebas že byl utrpěl nepoměrně více ztrát nepřízní doby a nevšímavostí
povolaných faktorů. Uspořádání zbytků jest hlavní zásluhou autora,
který s přispěním městské rady vydává v knižní formě výsledek své
práce, uveřejněný ovšem po kusech již namnoze v týdenníku »Třeboňské
listy«, kde Antl otiskl již hezkou řadu zajímavých pramenů a příspěvků
k dějinám starého Rožmberského sídla. Přítomná kniha podává většinu
toho v příhodnější úpravě; jest v ní vyčerpán skoro celý obsah měst
ského archivu, počínajícího se rokem 1371. Jsou to v starší době na
mnoze listiny, později množí se však též listy posílací, relace a výpisy
z pamětní knihy. Pro dobu až do konce 17. věku jest obsah archivu
plně vyčerpán; v 18. století podán jen výběr věcí důležitějších. Většinou
podán jest obsah kusů v regestech, pokud lze bez podrobné zkoušky
usouditi, velmi pečlivých; někde však otištěno původní znění, jako v za
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jímavých písemnostech, týkajících se věcí Třeboňských z počátku války
třicítileté. Vytknouti lze, že v starších kusech ne všude udáno, jakou
řečí předloha sepsána. Celá kniha poskytuje svým objektivním rázem
lepší příspěvek pro kulturní historii než obvyklá zpracování lokálních
příběhů, s anekdotickým zájmem psaná.
7. ·£

Julius Lippert, Bürgerlicher Landbesitz im if. Jahrhundert, Zur
Ständefrage jener Zeit. (Článek otištěný v Mittheilungen des Vereins für
Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1901, seš. 1—2). Str. 92.
Obšírný referát o J. Lippertové »Socialgeschichte«, napsaný J. Šustou
r. 1899 v tomto časopisu, končil projevem lítosti, že druhý díl Lippertovy
práce má býti dílem posledním. Zdá se, že autor od té doby rozhodí
se jinak a že dočkáme se přece pokračování. Lippert aspoň, jak patrno
z obšírne úvahy, jíž jc věnována tato recense, pracuje dále. Obsahem
náleží Lippertova studie o měšťanech statkářích (mohli bychom ji
nazvati i prací >o měšťanech držících svobodné statky zemské« nebo
>o šlechtě měšťanského původu«) ještě do dílu druhého jeho »Social
geschichte«, do výkladů o sociálním a hospodářském rozvoji a významu
německého městského stavu v Čechách. Co tam Lippert o měšťanech
zakupujících se na venkově vyložil, bylo jen příležitostné — nyní věnuje
otázce celou monografii. Ta však je založena jen na dvou pramenech:
knihách konfirmačních a erekčních, z těchto pak jen na pěti vyšlých
svazcích — materiálu z ostatních knih erekčních, vydaného Balbínem,
Lippert neužil.
Lippert sbírá z knih konfirmačních zprávy o kostelních patronech
měšťanech v zemi a o darováních měšťanů ke kostelům — z toho pak
konstruuje obraz měšťanského majetku na statcích svobodných a usu
zuje o příslušenství měšťanských rodin k tomu neb onomu městu. Vý
sledky by byly překvapující, kdyby byly nové (a ten dojem práce
Lippertova, na předchůdce v zpracování thematu se slovem neodvoláva
jící a o překvapujících resultátech mluvící,1) patrně chce vzbuditi) —
vskutku však celou otázku, a to na základě širším, užívaje listin i městských
knih, desk a urbářů a ovšem i knih konfirmačních a erekčních^ zpracoval
již Tomek v Dějinách Prahy (I. 314 sq., II. 262 sq. a pak zejména
418—435, v kapitole »Držení statků na zemi«). O tom Lippert slovem
se nezmiňuje a patrně o tom nevi^ neboť práce Tomkova, daty mnohem
bohatší, byla by mu poskytla mnoho vítaného materiálu. Praví-li Lippert,
žasna sám nad výsledkem svých studií, že Pražské rodiny měšťanské
během dvou století skoupily skoro všechen svobodný statek v okolí
Prahy, pokud nebyl majetkem mrtvé ruky, v průměru tří mil, praví již
’) Srv. na př. větu (str. 5): Wir werden im Nachfolgenden zeigen, in
welch ungeahntem Umfange das Bürgerthum der vorhussitischen Zeit von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, durch Erwerbung von Landbesitz aus
der Enge seiner Mauern herauszutreten .. . Srv. dále str. 6.
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Tomek (III. 418), že majetnost Pražanů na zemských statcích byla velmi
rozsáhlá — »nacházelať se rozložena ve více než 150 vesnicích a dílem
i městečkách v okolí Pražském, někde na dvě, někde na tři i čtyry
míle od města .. .< A to Tomek dále podrobně dokládá. A Tomkův
obraz statku městského na venkově je mnohem úplnější*} než Lippertův
a v jednotlivostech správnější·* jak netušené rozlehlý byl majetek měšťanů
Pražských v zemi, byl by Lippert dokonaleji poznal z — Tomka, a znaje
Tomka, byl by se uvaroval tu a tam nesprávné lokalisace jednotlivých
jmen místních (na př. Koloděje), byl by i o genealogii předních rodin
Pražských nabyl bohatého poučení.
Lippertovi nejde ovšem jen o poznání territoriálního rozsahu měšťan
ských statků v zemi, nýbrž i o zajímavý fakt ze sociálního vývoje če·
ského: chce ukázati, jak měšťané sedící na vladyckých statcích po venkově
splývali se šlechtou v jednu massu, jmenovali se a de facto stávali se
panoši, vladykami, rytíři, ano i pány, krátce jak původně německý živel
městský pronikal do české obce šlechtické. Bohužel i zde opakuje
Lippert zase to, co před ním (pokud jde o Prahu) již vyložil Tomek*
v obšírné kapitole druhého dílu >Dějin« »Měšťanstvo Pražské dle rodů
a jmen<. Český historik Tomek je dosud nejobšírnějšim a nejspolehlivějším
historikem německé Prahy — u něho by němečtí historikové, píšící
dějiny Němců v Čechách, nalezli podrobné, s mravenčí pílí sestavené
dějiny jednotlivých rodin Pražských a zprávy o jejich majetku v zemi,
nalezli by u důležitějších rodů i genealogické tabulky. Zde by byl Lippert
nalezl také panoše Pešlina ze Středokluk (z rodu Velfloviců), rytíře
Mikuláše z téhož rodu, slovutného Jana Dubce z Dubečka, seděním na
Vinoři z téhož rodu (městský původ tohoto Lippert nepoznal), slovutného
Jana z Klučová seděním ve Škvorci z rodu nejspíše Olbramoviců, slovut
ného panoše Jana ze Škvorce a rytíře Šimona Bohuslavova seděním na
Roztokách z téhož rodu, slovutného Ondřeje Štuka z Kamenice, stateč
ného rytíře Františka z Okoře z rodu Rokczanerů, jehož syn slove již —
»es ist erreicht«, praví Lippert — urozený pán Jan z Okoře, rytíře
Krištofa Bavorova a jiné, jež Lippert z části našel, z části nenašel, zde
byl by nalezl podrobná data o příbuzenstvu a majetku jejich, zde by
krátce pro thema své našel vše a uvaroval se bezpočtu kombinací
omylů a mezer, jimiž liší se výklad jeho od výkladu Tomkova. V četných
případech nalézá nebo tuší Lippert více šlechticů-měšťanů než Tomek
(na př. slovutný Jan z Krapic, Kršňák z Vysočan seděním na Újezdě,
Jimram z Dobré atd.), ale poznaná nedostatečnost jeho práce nedovoluje
nám již důvěřovat! mu tam, kde ho nepotvrzuje Tomek. V užívání
pramenů je Lippert ostatek opakem Tomka; kdežto tento neodváží se
povéděti víc, než co najde v pramenu, lze Lipperta častěji viniti z ne
správného reprodukování pramenných zápisů, souvisícího asi s příliš
x) Lippert má, pokud jsem mohl konstatovat!, jakési plus jen tam, kde
čerpá z Regest Emlerových, dílu IV., jichž Tomek ještě nemohl užiti.
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spěšnou prací heuristickou.1) Kdyby byl Lippert kontroloval své doklady
aspoň bohatým materiálem sneseným v Sedláčkových »Hradech«, byl
by se leckde omylu uvaroval.
Jakousi cenu budou tedy míti jen ty partie úvahy Lippertovy, kde
je řeč o svobodných statcích měšťanů měst venkovských, především
Kutnohorských. Podle zkušeností dosavadních musíme ovšem i tyto vý
klady míti za neúplné a ne ve všem spolehlivé. Má-li Lippert na př.
za nepochybné, že Jan Ptáček z Pirkštejna, jenž je r. 1369 patronem
kostelů v Ratajích a Míčkově, je potomkem onoho měšťana Kutnohor
ského, jenž si podle vypravování kroniky Zbraslavské vystavěl hrad Pirkenstein, mohl se pouhým nahlédnutím do Fontes IV. přesvědčit!, že
dotčený Pirkenstein byl u samé Kutné Hory a že nemá nic společného
s Pirkštejnem v Ratajích. Tedy rod pánů z Pirkštejna není zatím mě
šťanského původu. Také nemám za plně dokázané, že měšťanského něme
ckého původu jest, jak Lippert vykládá, rod Krabici z Veitmile (srv.
také zprávy Peřinkovy v Ces. Mat. Mor., 1901, 271); víc přesvědčuje,
co Lippert v tom smyslu vykládá o Kaplířích ze Sulevic. O pánech
z Jenštejna, z kteréhožto rodu pocházejí dva z prvních arcibiskupů
Pražských (Očko z Vlašimě byl strýcem Jana z Jenštejna), nechce to
tvrditi Lippert s jistotou; mám však za to, že by zde podrobným
zkoumáním původ z německé rodiny (ač možná i neměšťanské) bylo lze
konstatovat!, a mám za to, že by bylo možno to konstatovat! i u Arnošta
z Pardubic. Toto němectví vyššího kleni našeho v té době by nám ještě
dokonaleji než dosud pomáhalo vysvětlovat! české husitství. V Lippertově článku jsou zajímavé poukazy na to, jak tito němečtí nebo původem
němečtí duchovní páni za správce a zástupce své na jednotlivých panstvích
a statcích rádi ustanovovali osoby z německých měšťanských rodin. Tak
v středu země mezi statky měšťanů pražských ležel statek mrtvé ruky,
částečné také měšťany spravovaný.2)
Lippert shledává tuším nejcennéjší výsledek studie své v poznání,
že stará česká šlechta není ryze českého původu, že je v ní mnoho
krve německé. Upřílišuje jistě, má-li za to, že z každého měšťana, za*) Srv. str. 26. výklad zápisu knihy konfirm. r. 1369, str. 86 o Kosové
Hoře: ...quod nos ad present. Symonis militis de Roztok, dom. de Cleczano,
nec non Henrici, Mutyne et Johannis dicti Nyemeczek clientum de Cossova
hora... Jde tu patrně o společné právo patronátni dvou statků, dvou rozlič
ných rodů; Lippert však udělá ze všech jmenovaných bratry Šimona z Roztok
(jenž je vskutku měšťanského původu) a praví: »Er selbst (Šimon) wird als
strenuus miles titulirt, die jüngeren Brüder als clientes, und letztere führen
recht kennzeichnend alle zusammen den Spitznamen »NémeČek« — damals
musste der Prager Bürger auf dem flachen Lande noch als Deutscher er
scheinen.« Zajímavý závěr je hotov — a vskutku »Němečkové« nemají se
Šimonem z Roztok nic společného! Jak by ostatek mohlo jméno »Němeček«
náležeti jen mladším bratřím a nikoliv nejstaršímu! Zcela podobný případ ne
přesného užití zápisu je na str. 45 o praesentaci do Kbel. — ’) Vykládá-li
však Lippert pravidlem lat. cliens (panoš) jako »Wirtschaftsbeamte«, nemohu
s ním souhlasit!.
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koupeného na svobodném statku na venkově, stal se šlechtic. Mám za
to, že toho nebylo mnoho více, než kolik přiznávají šlechtické přídomky
z doby před válkcu, shledané u Tomka a u Lipperta — a to je celkem
počet rodin přec jen nepatrný. Revoluce většinu těchto statků původně
měšťanských vyrvala starým majitelům, a po válce, jak Lippert dobře
vykládá, nebyl již přechod z měšťanstva k zemanskému řádu tak snadný
jako dříve, kdy patrně (dodal bych) již pouhé držení svobodného statku
zemského opravňovalo držitele počítati se k zemanům. V staré české
šlechtě bylo krve německé zajisté daleko méně než později krve české
v šlechtě německé v Cechách a v šlechtě rakouské. Ostatek Lippert
i tam patrné upřilišuje, kde tvrdí, že nebylo v 14. st. pozdější příkré
protivy společenské mezi šlechticem a měšťanem. Stačí vzpomenout! jen
Dalimila (Fontes lil. 215—216), kde svobodné měšťany tituluje chlapy
— a německý překladatel »chlapa« překládá věrně v »burger«. Otázka
je vůbec složitější, než by se zdálo z výkladů Lippertových — rychty
v městech držívali i šlechtici (srv. Archiv Český, V. 393), a rozmanitost
poměrů byla taková, že k spolehlivým soudům o nich třeba práce založené
na všech přístupných pramenech a především solidní.
Jedna věc ještě je zajímava: jak rychle se německý měšťan 14. st.,
zakoupený na statku zemanském, počeštil! Zdá se, že někdy jen na
venek, jménem; pravidlem však i uvnitř. A byla to ovšem čechisace
dobrovolná; kdybychom tolik chtěli mluvit o kultuře, jak to činí nyní
Němci, mohli bychom říci, že rychlá čechisace bohatých německých
měšťanů-vladyků je dokladem vyšší české kultury té doby; co bylo
společensky lepší, bylo české. Poměry byly patrně podobné jako u nás
do nedávna, kdy zbohatlý Čech stával se Němcem, podléhaje vyšší
společenské kultuře německé. Je-li, jak naznačuje Lippert (nikoliv bez
schválnosti nechávaje si výklad víc napovídající než tvrdící na konec,
jeho pikantní pointu) pravdou, že i rod Lobkoviců. je městského (a ko
nečně tedy německého ?) původu, měli bychom v Mikuláši Augustinovu,
ovšem je-li totožný s Mikulášem zv. Chudým z Lobkovic, velmi vý
mluvný doklad, jak z vnuků nebo pravnuků německých přistěhovalců
stávali se tu a tam horliví, vlastenečtí Čechové.
Lippert má ostatek ještě jednu zajímavou zmínku, o sv. Janu Nepomuckém. Je o něm známo, že byl patrně z německé měšťanské rodiny;
Lippert má za to, že z rodiny Pražské (nikoliv z Pomuka). Ukazuje
přesvědčivé, že jména po statcích neb městech venkovských nejsou vždy
zárukou, že odtamtud nositel jména vskutku pochází.
Práci je přidána mapka, vyčítající měšťanské statky v okolí Pražském
a Kutnohorském. Pracována podle Tomka byla by úplnější a správnější.
Třeba litovati, že Lippert, jeden z pracovníků, kteří přinášejí nové my
šlenky a u nichž i omyly jsou úrodný, je tak nedostatečně seznámen
s hlavní literaturou o českých dějinách společenských. Omyly jeho byly
již a budou patrně ještě více denním tiskem zfruktifikovány — moderní
německá tradice o českých dějinách, jak se pod vlivem chauvinismu
č. č. H. vin.
·
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německého vyvíjí, je čím dál tím více vzdálena nejen védy a pravdy,
ale i jakéhokoliv studia (srv. úvodní článek v »Prager Tagblattu< 1902,
č. 3, kde zemské desky české, a to výslovné pro dobu po r. 1541, jsou
prohlášeny za »deutsche Rechtsurkunden«, za svédka »zušlechťujícího
vlivu německého živlu v Čechách« a za důkaz, že i před r. 1620 »většina
skutečné a bohaté šlechty náležela německému národu« . . . ! A t. d.).
7 Pekař.
Dr. Ant. Schubert, Urkunden-Regesten aus den ehemaligen
Archiven der von Kaiser Joseph II. aufgehobenen Klöster Böhmens.
4°, str. XXX301. Innsbruck Wagner, 1901.
Autor chce netišténý posud listinný materiál z archivů někdejších
klášterů českých, jež byly císařem Josefem II. zrušeny, podati ve formě
regestů. Obmezení obsahu knihy toliko na zrušené kláštery nemá sice
pro sebe žádného věcného důvodu, vzdor tomu by však mohla publi
kace tato míti dosti velkou cenu a historii zejména místní mohla by
nemálo prospěti, kdyby si vydavatel v tomto obmezeném programmu
svém byl počínal s náležitou svědomitostí. Ale již pouhé prolistování
každého přesvědčí o závažných nedostatcích, jimiž kniha trpí v míře ne
malé Vydavatel nezpracoval totiž ani všeho zachovaného materiálu zru
šených klášterů, nýbrž spokojil se pouze tím, co obsahuje sbírka listin
chovaná ve zdejší universitní knihovně. Listiny svého času státnímu
archivu Vídeňskému a jiným úřadům odevzdané citují se toliko v ne
dostatečných regestech zapsaných v inventářích, které byly při převzetí
archiválií pořízeny zrušovacími komissemi. Nedostatek tento dá se sice
vysvětliti tím, že vydavateli jakožto úředníku zdejší universitní knihovny
byl nejsnáze přístupen materiál uložený v této knihovně, ale vysvětle
ním tím nemůže býti omluveno, že nepoužil též materiálu uloženého
jinde. Ostatně je jisto, že nepoužil ani všeho materiálu universitní
knihovny. Knihovna tato chová totiž kromě sbírky listin pergamenových
ještě také řadu rukopisů, v nichž svázány jsou kopie i originály četných
listin zrušených klášterů. Některé z těchto rukopisů vydavatel sám na
několika místech své knihy uvádí, ale jenom nahodile. Pracné a, při
znávám, málo vděčné soustavné probrání většiny rukopisů těch vydavatel
si ušetřil, ač také tyto prameny byly by poskytly dosti neznámého
posud materiálu. (Tak na př. byl by našel v rukop. 2 A 10 sv. 1
fol. 32b a sv. 2 str. 21 neznámou posud listinu knížete Fridricha někdy
před r. 1180 danou klášteru Kladrubskému.) Z toho, co jsem tu řekl,
je patrno, že kniha neodpovídá tomu, co bychom podle titulu očekávali
— je tu podána jenom ta část materiálu podnes zachovaného, která je
nejsnáze přístupna.
Vizme však, jakým způsobem vydavatel materiál svůj zpracoval.
Listiny sebrané rozvrženy jsou tak, že kláštery stejné řehole pokaždé
tvoří společnou skupinu, v níž pak listiny každého jednotlivého kláštera
jsou zvláště pro sebe seřaděny v pořádku chronologickém. Jsou tu za-
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■stoupeny listiny celkem padesáti zrušených klášterů. Při každém klášteře
uvádí se napřed příslušná čísla z publikací, v nichž listiny z jeho ar
chivu pocházející byly uveřejněny. K těmto citátům přidány na str.
248 — 249 četné dodatky. Citáty vydavatelem podané jsou však ne
úplné. Namátkou provedené zkoušky ukazují, že ani z publikací, které
sám uvádí, nevybral všecko, co by sem náleželo. Tak na př. na str. 28
při kláštere křižovníků s červ, srdcem na St. městě Pražském ne
citován Tomek, Základy místop. I, str. 213, podobně při kláštere Zbra
slavském na str. 122 pominuty jsou listiny v Emlerových Regestech
IV., č. 762 a 772 nebo na str. 151 při kl. sv. Kláry v Chebu necito
vána Emlerova Regesta II., č. 1718. Proto bude dobře, když každý,
kdo toho bude miti potřebí, nespolehne se pouze na odkazy vydava
telovy a obrátí se přímo k příslušné literatuře.
Hlavní obsah knihy tvoří regesty netištěných listin. Na rozdíl od
jiných podobných publikací (ač v zevnější úpravě se jich přidržuje)
sdělával vydavatel svoje regesty tím způsobem, že částečně uvádí do
slovné výňatky z listin nebo aspoň jména v původním jazyce, jímž li
stina je psána, kdežto ostatní část obsahu vypravuje němčinou. Je-li
promíchání latinských a německých slov již samo sebou málo vkusné,
stává se četba regestů takto stilisovaných zvláštní těžkopádnou němči
nou, v níž si autor libuje, někdy přímo nesnesitelnou. Podržení původ
ního znění v některých případech bylo by konečně přípustno, ale ne
mohu se nijak spřáteliti se způsobem autorovým, jenž latinskonémecké
míchanice užívá i tam, kde toho naprosto není potřebí. Vyjímám na
zdařbůh malou ukázku (č. 732): Papst Clemens (VI.) bestätigt uber
Bitten von »Johannes Episcopus (!) Olomucensis« das von
»Nicolaus Rokzaner, civis Pragensis« letztwillig gestiftete
»monasterium... atd. A kdyby tato nestvůrná forma slovesná,
kterou autor svým regestům dal, znění listin aspoň správně reproduko
vala! Zatím však nacházíme tu množství chyb, které přímo ukazují,
že vydavatel neuměl textů, které regestuje, ani správně přečisti. Z ma
ličkostí, jako je na př. v č. 736 »imperialis ante (misto: aule) can
cellarius <, nechci ničeho dovozovati, připouštěje, že tu snad jde o pouhou
chybu tiskovou; poukazuji pouze k patrným chybám autorem zavině
ným, o nichž jsem se srovnáním s několika originály přesvědčil. Tak
na př. v č. 364 místo Nicolaus iudex má býti Nicolaus Episcopi iudex;
místo nesrozumitelného Adolphus pr. nr. má býti Ad. Perner; místo
filius Jesslini má býti fil. Jenlini (menších poklesků v tomto čísle ne
uvádím). V č. 366 místo Leodicensis čti Leodiensis; m. Ronczini čti
Ron^ani; m. civitatis čti communitatis; místo Ces. Ag. diocesis čti
Cesaraugustensis dioc. V č. 375 místo Znoymeti čti Znoymeri. V čísle
770 místo de Buscho má býti de Benescho; po slově Lekscheit vy
necháno consules (nejspíš proto, že v originále vyznačeno zkratkou
vydavateli nesrozumitelnou); místo Hauel má býti Huenel. V č. 868
místo Rembota čti Rembote; místo Clementer (dvakrát!) čti Clementis;
6*
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m. Habsardus čti Habardus. V č. 1152 místo Tyče čti Cyce. V čísle
1016 (dle sdělení p. kustoda Tadry) místo Jan Niklasuk má býti Já
Václav Niklásek; místo Syselu von Chodun má býti Hyserle v. Chodow.
V č. 1615 místo Prothica čti Prothina; místo Jarislaus má býti Jarisslaus (a ne Jaroslaus, jak vydavatel opravuje na str. 301 v seznamu
tiskových chyb!). V č. 1618 po slově Luticz vynecháno subcamerarius
Boemie.
V regestech jsou vynechány někdy věci podstatné, tak na př.
z č. 868 nedovíme se, že měšťan Jindř. Cigler a jeho manželka Gertruda byli zakladateli kaple sv. Anny v kostele svatohavelském, ač tato
okolnost vysvětluje, proč učinili darování, o němž jedná listina pod
tímto číslem uvedená. — Vysvětlivky, které autor občas přidává v zá
vorkách, svědčí při nejmenšlm o veliké zběžnosti; tak na př. v č. 130
k slovům: >in Castro Pragensi in Gegenwart Sr. Majestát < přidává
Maximilian I, kdežto přece je každému jasno, že se tu míní Vladislav II.
Jindy dělá zbytečné přídavky, jako na př. v č. 942 před Montis zby
tečné dodává: (nostri) a j. Naopak zase tam, kde by bylo potřebí po
známky, nedává jí, jako na př. v č. 935 bylo by třeba poznamenat!,
že bulla Jana XXII., o které se tam mluví, je Emler Reg. III., č. 762.
Také poznámky o pečetích nejsou vždy spolehlivý, tak na př. při čís.
939 poznamenává >Das einstige Siegel fehlt«, kdežto při listině visely
pečeti tři.
Uvedené zde konkrétní nedostatky zjištěny jsou toliko z několika
málo listin, jejichž originály jsem jen nazdařbůh prohlédl pro kontrollu.
Leč doufám, že k ocenění kvality knihy, o které zde podávám zprávu,
stačí úplně. Jde z nich tuším dosti jasně na jevo, že autor podjal se
úkolu, se který síly jeho nebyly a nad to prováděl úkol svůj zběžně.
Kdo knihy této bude nucen užiti, měl by vždy býti velice opatrný a
pokud možno raději sáhnouti přímo k originálům samotným.
Úvod, v němž autor pojednává o osudech archiválií ze zrušených
klášterův od státu převzatých, prozrazuje nad míru a slušnost nacionálni
zaujatost svého původce, která v díle podobného druhu, jako jsou tato
regesta, nejméně jest na místě. —
Kniha vyšla s podporou »Společnosti pro podporování německé
vědy, umění a literatury v Čechách« a věnována jest professoru Bachmannovi.
Gustav Friedrich.

P. Simon Binder, Die Hegemonie der Prager im Hussitenkriege
I. Theil. (Prager Studien VIII.) Prag 1901. — 153 str. 8°.
Kniha není, zač se vydává. Vypravuje se v ní o bouřlivých událostech
od r. 1419—1421, ale tak, že se předmět naznačený v titulu jejím,
hegemonie města Prahy, nedostává do popředí. Spisovatel si vybral
úlohu snadnou, maje pro tuto dobu vydatný pramen, kroniku Vavřince
z Březové, kterou třeba jen doplnit pomocí pramenů jiných, a maje
dále tak znamenitého předchůdce, jako je Tomek. Proti tomu, co čteme
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již v Dějepisu města Prahy, vypravování Bindrovo arci nemohlo přinésti
mnoho nového, leda tu a tam nějaký doplněk neb změnu, ať již opráv
něnou či nic. Tak události r. 1421 jsou proti Tomkovi doplněny zprávou
o vzetí Kadaně r. 1421 z Magdeburské kroniky, kdežto o této události
žádný český pramen nic nepřináší. Anebo: vysloveny ne bezdůvodně
pochybnosti, zdali některé věci se v tom pořádku časovém sběhly, jak
u Tomka čteme, zdali zejména Trutnov r. 1421 opanován po Jaroměři
či Jaroměř před Trutnovem, věc již méně vážná, na kterou ostatek
prameny nedávají uspokojivé odpovědi. Tím bychom mohli referát o knize
skončit, kdyby v ní nebylo cosi symptomatického. Odráží se v ní ná
rodní fanatisrws naší doby v míře, v jaké se ve vědecké literatuře
dosud přece ještě jen zřídka vyskytuje, a to ne skrytě nebo mimovolné,
nýbrž — v době, kdy radikalismus je v módě — s jistou okázalostí.
A dále: spisovatel oblíbil si, mírně řečeno, neslušný způsob polemiky
nejen proti Palackému, nýbrž také proti Tomkovi, ač jeho díla užívá
způsobem velice vydatným, v míře daleko hojnější, nežli čtenář poznává
podle poznámek na něho odkazujících; děje se to i v polemice o diffe
rence tak pranepatrné, jako máme-li r. 1420 datovati počátek obležení
Prahy 28. či 29. či 30. květnem, anebo zdali se r. 1421 hrad Pražský
vzdal 7. či 8 června. A to mne hlavně přimělo, že jsem o knize,
při níž by stačil referát několikařádkový, šíře promluvil v jazyku ně
meckém ve Věstníku Spol. Nauk na r. 1901, kam čtenáře odkazuji. —
Tak »objektivní« nemusí ani historik býti, abychom z jeho knihy jeho
národnostní nebo církevní smýšlení ani poznati nemohli. Než tato kniha
je povážlivý krok nazpět. A k tomu — jak je v ní všechno malicherné !
3. G.

Wilhelm Pfeffer, Die bohmische Politik unter K. Wenzel IL
Teil I. — Halle 1901. 88 str.
Že se dissertace v Německu vydávají tiskem, má své výhody i ne
výhody. K nevýhodám náleží, že se literatura, bez toho již nepřehledná,
zbytečně rozmnožuje. Vyskytly se ovšem i dissertace trvalé ceny, čet
nější jsou zcela bezcenné, většinou bývají ceny prostřední. Zcela bez
cenná Pfeffrova dissertace není. Mnoho se v ní opakuje, co bylo již
řečeno jinde, často téměř doslovně na př. v Redlichových Regestech
neb u Bachmanna. Někdy se dissertace proti novějším pracím vrací
k mínění staršímu, někdy přináší opravy neb doplňky. Tak si ani Palacký, ani Tomek, ani Bachmann nepovšimli zprávy (je v zápise urbáře
Roudnického vyd. od Emlera v Decem reg.), že r. 1278 Ota Brani
borský a Jindřich Vratislavský, oba hlásíce se k poručnictví a vladařství,
leželi s vojsky před Prahou. Ovšem najdeme to také již u Grúnhagena
(Gesch. Schlesiens). Zpráva není však zcela spolehlivá. Krále Václava II.
líčí dissertace jako člověka nesamostatného, stojícího vždy pod silným
vlivem cizím; tak se vysvětlují změny české politiky zvláště v poměru
k Habsburkům. Václav II. je — to lze připustit — pro historika po

86

Literatura.

dobný problém jako jeho vrstevník ve Francii Filip Krásný (sr. nové
Dějiny Francie C. Č. H. VII. str. 390). — Dissertace se končí r. 1296;
ohlašuje se jako díl I. Obyčejně takové dissertace zůstávají potom bez
dílu II. — Upozorňuji při té příležitosti na starší dissertaci z r. 1891:
/< Huvedessen, K. Albrechts I. Verhältniss zu Böhmen.
7· G.

Codex diplomaticus Lusatiae superioris II. enthaltend Urkunden
des Oberlausitzer Hussitenkrieges und der gleichzeitigen die Sechslande
angehenden Fehden. Im Auftrage der Oberlausitzischen Gesellschaft der
Wissenschaften herausgeg. von Richard Jecht. I. Band 1419—1428.
Görlitz 1896-1899, 645 str. 8°.
V úvodě se dává zpráva o rukopisných sbírkách, zejména Klossově
(f 1789) a té, kterou pořídila učená společnost v Zhořelci, r. 1779 zalo
žená. Sbírka ta, pro kterou sbíráno a opisováno od r. 1793 začínaje,
skládá se ze 7t00 čísel (až do 1637), k čemuž přistupují doplňky.
Tiskem vydána jsou regesta té sbírky (podle Jechta nedostatečná)
»Verzeichnis Oberlausitzischer Urkunden«. Pak následují tištěná vydání.
R. 1881 vyšel Kohlerův Codex dipl. Lusatiae superioris, 1. svazek do
r. 1846, který však byl až na něco málo exemplářů dán do stoupy ;
Jecht nepraví proč, ale týž G. Köhler je i vydavatelem 2. svazku 1. se
šitu a r. 1856 1. svazku v 2. vydání, ve kterém obsaženo více kusů,
než bylo v prvním vydání. O práci vydavatelově soudí Jecht velice ne
příznivě. Společnost, odkládajíc nové vydání na dobu pozdější, přikročila
nyní ku pokračování. Látku pro svou publikaci vybral Jecht z následu
jících pramenů: 1. Zhořelské městské účty (Ratsrechnungen, 2. Col
lectanea Sculteti v Milichově knihovně v Zhořelci, o nichž Jecht podo
týká, že jich Palacký neznal, 3. Codex 217 téže knihovny, známý již
Palackému, 4. Annales Sculteti (Scultetus f 1614), známé rovněž již
Palackému, a některé jiné prameny. Dále užito rukopisného díla Klossova
Der Oberlausitzische Hussitenkrieg.
Vydání je pečlivo a vší chvály hodno, ale pro nás přece nepřináší
tolik, kolik bychom snad očekávali, ježto nejdůležitější kusy byl vydal
již Palacký ve své sbírce Urkundl. Beiträge^ jejíž cena tím patrněji vy
stupuje na jevo. Z kusů dosud nevydaných nejvíce by nás zajímal jeden
(str. 103) z r. 1422, z něhož však tu podán jen regest; je to zpráva
podaná Vratislavským, která se dotýká bitvy u Něm. Brodu. Jiné kusy,
dotýkající se věcí českých, které nejsou u Palackého, byly většinou také
již vydány jinde. Mnoho místa zaujímají účty rady Zhořelské; kdo by
chtěl prozkoumat, jak městské vojsko té doby bylo složeno, zde by
našel k tomu pramen vydatný. A vůbec zde najdeme jakousi statistiku
o účastenství Zhořelce ve válce husitské. Tak na str. 34 — 37 při ob
ležení Prahy r. 1420 najdeme tu, co stálo opatření Zhořelských všeli
jakými potřebami, které se tu vypočítávají; podrobné účty najdeme též
pro r. 1421. Zvláště zajímavé jsou účty z r. 1426, totiž seznam škod
utrpěných od těch, kdo bojovali v bitvě u Ústí a jichž jména zde uve-
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děna. Někdy byla pak za škody dána náhrada aspoň částečná, někdy
nedáno nic, jak patrno z poznámky: nichil dabimus (ostatek jsou účty
německé). Zároveň se tu dovídáme, jaká kořist připadla vítězům; byl
to také mišál, ornát, přenosný oltář, zvoneček atd.
Publikace byla všude příznivé posouzena, uvádím na př. i jináče
zajímavý referát Loserthův v Gotting. Gelehrte Anzeigen 1899.
G.

Kazimierz Morawski, Historya uniwersytetu jagielloňskiego. Šrednie
wieki i odrodzenie. Z wst^pem o uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
Tom I.-II. Kraków 1900 (str. 467
472).
Z celé veliké literatury, která vznikla u příležitosti 4001etého
jubilea založení university Krakovské, jest dílo prof. K. Morawského
nejdůležitější — prosté již z toho důvodu, že souvisle vypravuje dějiny
university, která byla předmětem oněch slavností; leč spis tento má
i velikou cenu literární, a zdá se mi, že nebude nikomu ukřivděno,
jestliže právě jemu přiřkneme věnec vavřínový. Vynikáť nade všecky
ostatní jubilejní publikace svojí objemností, svým důkladným spracováním přesně vědeckým, zavírá v sobě nejrozsáhlejší dobu časovou
a zasahuje do velmi četných oborů vědeckých a kulturních — a mimo
to svým jazykem, slohem a celým způsobem vypravování a výkladu
jest to dílo opravdu umělecké. Jest to ovšem zároveň dílo lidské —
tedy ne bez vad a omylů; leč k tomu, abych chyby tyto vytýkal,
necítím se dosti povolán, a to tím spíše, ježto jsem přesvědčen, že jest
jich málo a že jsou neznačné v poměru k tomu ke všemu, co dobrého,
nového a vynikajícího nám Morawski podává.
Dílo Morawského vypravuje dějiny university Krakovské (obyčejně
Jagellonské nazývané) až do prvních desítiletí 16. století. Žádný určitý
rok nevzat tu za terminus ad quem — dějiny ve skutečnosti žádných
podobných mezníků nevykazují, a jestliže tu a tam z ohledů hlavně
didaktických se vyhledávají, v dějinách university Jagellonské bylo by
to věcLaesmírně nesnadnou. Morawski zastává názor (poměrně nejsprávnější), ke dějiny university jsou vlastně dějiny jejích členů, lidí, ze kterých
se »umVersitas studii generalis« skládá — a poněvadž učitelé jsou
»rozsévači* slova, jejichž setbou řídí se též žeň jejich žáků, možno
dospěti k poznání hlavních proudů a směrů myšlenkových na universitě
vládnoucích především důkladným obeznámením se s osobnostmi uči
telů. »Veliký ústav a jeho dějiny skládají se ze spousty drobných čini
telů a osobností často malých, které však společnou prací veliký život
vyvolávají. «^Ä universita Jagellonská mnoho měla mezi svými učiteli
»lidí«, ale málo »mužů«, zejména na počátku stol. 16., mužů, jejichž
působení bylo by znamenalo rozhodné vítězství nové doby, nových směrů,
nové práce. Byli mnozí, kteří duchem svým soukromé předešli dobu
svoji o několik desítiletí, ale po nich zase přišli jiní, kteří byli o několik
desítiletí pozadu. Tak končí vlastně spisovatel jakousi perspektivou do
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budoucnosti dosti vzdálené, neboť napíná duševní zrak svůj až k reformě
Górského, provedené teprve r. 1579.
Osoby, které universitou vládly, jí ráz svůj vtiskovaly, líčí spiso
vatel důkladné; jsou tu celé životopisy, ocenění literárního působení,
vědomosti bibliografické, episody politické a kulturní příspěvky, pokud
osob jednotlivých se dotýkají; spisovatel nevšímá si pouze vynikajících,
nýbrž obrací zřetel svůj ke zcela obyčejným průměrným osobám, neboť ty
právě jsou typické, určují ráz doby. Ale přece ne osoby, nýbrž proudy*
vůdčí idee vylíčiti — to jest hlavní cíl spisu Morawského. Poznání osob
jest pouze pomůckou, základem. Morawski chce nám vylíčiti hlavni etapy
rozvoje university Krakovské — a to se mu též plnou měrou podařilo.
Etapy tyto líčeny jsou důkladné do nejmenších podrobností, obsahují
množství episod — ale v tom jest právě umění Morawského, že přece
plynou zřetelné jako vrchní proud na povrchu hluboké spousty vodního
veletoku. I7 úvodě vypravuje se o založení první university, jež se
neudržela, t. Kazimírské. Kniha prvni obírá se založením a utvrzením
university Jagellonské — jest to doba vlády krále Vladislava Jagelly.
Jedná se o zjednání pevných základů hmotných i osvětných — doba
zakládání kollejí, dotací, benefícií universitních; doba působení professorů
z ciziny povolaných nebo v cizině se vzdělavších — doba přípravná.
Kniha druhá vypravuje dějiny období konciliárního, účastenství university
Krakovské v nejdůležitějším současném duševním hnutí evropském, úlohu
její v koncilu Basilejském — jest to doba kulturní dospělosti uni
versity* Polska, které zdatně konkurruje se Západem. Spisovatel nazval
knihu tuto Zbyhněv Olešnicki — ježto jednání osobnosti této jakožto
kancléře universitního a jako vlivuplného politika bylo z velké části pro
universitu směrodatné, ač mám za to, že i Morawski po příkladě jiných
historiků polských Olešnického přeceňuje. To jest obsahem dílu I. Díl II.
obsahuje též knihy dvé. Kniha třetí líčí boje a poměry za Kazimíra
Jagellovce a jeho synů — líčí se, jak odráží se v Polsku doba, abych
tak řekl konkordátová po koncilu Basilejském, a dále nenáhlé pronikání
snah a studií humanistických do Polska — i jest tato kniha vlastně
historií polského humanismu až do počátku 16. stol. Morawského, pro
fessura klassické filologie, tato otázka přirozeně zajímala snad nejvíce —
podal obraz plný, barvitý, snad až přesycený a vyplnil jednu z nej
citelnějších mezer polských dějin kulturních — totéž, a více než co
u nás Jos. Truhlář svými publikacemi. Kniha čtvrtá* obsahující líčení
Života scholarův a magistrův a příspěvky k poznáni universitní organisace* jest již jen jakýsi appendix* vymezeno jí místo poměrně skrovné
(str. 328—444J, a spisovatel sám se přiznává, že bylo by lze o tom
říci mnohem více, že nevěnoval knize této tolik péče, jako předešlým;
očekává však, že vyskytnou se záhy četné monografie, které doplní, co
on nebyl s to již vykonati.
Již před Morawským staly se různé pokusy vypsati dějiny Kra
kovské university, ale takové, které nikterak nelze postaviti po bok
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na př. Tomkovým Dějinám university Pražské. Jest však spis Morawského v literatuře polské téméř úplnou novinkou. Nemaje tedy dosti
předchůdců doma, kořistil Morawski tím hojněji z velké literatury západo
evropské, obírající se universitami středověkými vůbec. Co do speciel
ního rozvoje Krakovské university více nežli domácí spracování na
pomáhaly Morawskému četné a větším dílem dobré edice pramenů jak
k dějinám university (na př. Codex epistolaris univ. Crac.t Libri dili
gentiarum a Acta rectoralia\ tak k dějinám polským století 15. vůbec
{Codex epist. saec. XV.). Prameny tyto vyčerpal spisovatel dopodrobna;
lze říci, že mu neušla sebe drobnější zprávička. Leč ani to nestačilo ;
pro náležité vylíčení proudů myšlenkových a literárních nebylo možno
přejiti přes bohaté rukopisné sbírky university Jagellonské, obsahující
vlastně skoro úplnou literaturu polského ducha stol. 15. Vedle toho
/ však i četné jiné bibliotheky i archivy poskytly spisovateli hojnost
LlátkxJ
Jednou z největších předností spracování této látky jest široký
rozhled spisovatelův po rozvoji kulturního vývoje západoevropského.
Morawski srovnává neustále při vhodných příležitostech Krakov s jinými
sídly universitními, hledá a nalézá stejné nebo podobné příčiny urči
tého rozvoje kulturního, universitního, pokroku, úpadku nebo stagnace.
Rozvoj, dějiny university sleduje na širokém základ* historicko politickém,
a proto najdeme tam episody politické, církevně-historické a velmi mnoho
příspěvků kulturně-historických ze života národa polského. Je známo, že
se literatura polská v jazyku národním počíná velmi pozdě — teprve
od poč. 16. stol lze vlastně právem o ní mluviti. Všecek duševní a
literární život polský ve stol. 15. jest soustředěn skoro výhradně v uni
versitě — to jest vlastně sídlo, středišté polské intelligence. A tu právě
nejlépe můžeme viděti, z jakých lidí se skládala, že to byly osoby
duchovní, pro které na prvním místě vždycky byla církev — a pak
teprve stát a to ostatní Kdo nebyl duchovním, nebyl intelligentem a
tudíž neznamenal ani mnoho v ohledu politickém. Duchovenstvo, hier
archie jest ředitelem polské politiky. Nikde nebyla převaha duchoven
stva ve společnosti taková jako v Polsku, v tom je ohromný rozdíl na
př. mezi Čechami a Polskem a také jedna z příčin hlubokého rozporu
mezi národy a státy těmito od doby husitské počínaje. Pro husitství
nebyla v Polsku půda připravena — jen tam, kde církevně politický
tlak hierarchie byl slabší, setkáváme se s reflexem hnutí husitského —
ve Velkopolsku. Spis Morawského jest veliké okno do dvora duševního
života polského před reformací — a zdá se mi, že oknem tímto vnikl
i mocný paprsek lepšího porozumění také této nesnadné otázce dějin
polských. Mnoho zajímavého dozvídáme se o židovské otázce a o germanisaci do Polska pronikající a z něho opět ustupující. Konečně ob
zvláště kulturní styky českopolské přirozeně obrátily k sobě značnou
pozornost spisovatelovu, a ačkoliv mnoho již o té věci bylo psáno,
přece opětně dovídáme se mnoho nového. Tak na př. činí Morawski
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zajímavé přirovnání mezi Karlem IV. a Kazimírem Velikým — ukazuje,
jak Kazimír krok za krokem nápodobil našeho velikého krále — »založení
a vystavéní mésta Kaziméře jest téměř věrný otisk prací Karla IV., jenž
Novému Městu Pražskému dal počátek . . .« »Z Čech přicházely zajisté
ke Kazimírovi podněty k jednání v oboru zákonodárném« (str. 13.).
Arcibiskup Hnězdenský Jaroslav Skotnicki hraje vedle Kazimíra podobnou
úlohu, jako arcibiskup Pražský vedle Karla IV. (str. 15.). A tak i jinde,
pokud jde o počátky a prvotní rozvoj university Krakovské, Morawski
všude pečlivě všímá si Čech a Prahy. »Praha tedy byla opravdu matkou
university Krakovské« (str. 89.).
Co do povolání prvních professorův z Prahy měl rozhodující slovo
Matouš z Krakova, bývalý professor Pražský, který byl při založení
university Krakovské jedním z nejdůležitějších pomocníků a rádců.
Z professorů těchto nejvíce bylo Krakovských měšťanů, a to národnosti
německé, a dále Slezané, též národností Němci. O českých professořích
Krakovských dozvídáme se též leccos nového, nejvíce o těch, kteří
účastnili se konciliu Kostnického, na př. o Mauriciovi Rvačkovi, o jeho
účastenství v polemice s Falkenberkem a vůbec o solidárnosti Čechů
s Poláky v této příčině, o řeči Rvačkově na uvítanou pravoslavného
metropolity Camblaka, který přišel za účelem provedení unie s Římem atd.
Spisovatel nedosti správně jmenuje Pálče a Rvačku »představiteli bratr
ského národa« (t. českého). Morawskému bylo se dotknouti též otázky,
jaké stanovisko zaujala universita Krakovská k husitství — příčina, proč
postavila se proti němu, nebyla zajisté jen jediná. Jednou z nich bylo
nepochybně působení a vliv professorů z Prahy do Krakova se uchý
livších (srov. Č. Č. M. 1895, str. 256). V příčinnou souvislost s lite
rárním bojem proti husitství uvádí Morawski okolnost, že v Krakově
zjednal si v theologii průchod skotism čili realism, kterému právě holdo
vali čeští přívrženci realisty Wicleffa. Leč, jak se zdá, literární boj
protihusitský náleží dobám poněkud pozdějším — t. po roce 1420
(1422) a okolo r. 1431, kdy duševní rozvoj husitský přešel již svůj
zenit — zcela jistě není polemika protihusitská v souvislosti s pobytem
mistra Jeronýma v Krakově a v zemích polsko-litevských. Souhlasím
se spisovatelem úplně v tom, že rozšíření husitství v Polsku velmi
těžko jest vymeziti; spíše tu ostatek možno mluviti *o sympathiích českohusitských nežli o náboženském přesvědčení« (273) — a příčina sympathií společné nebezpečí se strany německé (ale ne jediná). »V oboru
myšlenkovém a vědeckém projevy husitství jsou řídké a neznačné« —
na př. kázání uveřejněná Brucknerem (276). Mezi protihusitskými
polemisty jmenuje Morawski Stanislava ze Skalměře, Mikuláše Kozlow-'
ského a Ondřeje z Kokořína — leč i Štěpán Páleč na půdě polské
psal protihusitské polemiky (viz Č. Č. M. 1895, 256, 450). Že se
z literatury této zachovalo více, toho zásluhu má professor sv. Jan Kanty,
který o polemiku tuto velice se zajímal a mnoho z ní opsal — ač sám
činně se jí neúčastnil. Kromě ojedinělého téměř případu Ondřeje Galky
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nikdo z členů university Krakovské neodvážil se projeviti ani svých
sympathií k husitství. Vystoupení Gatkovo náleží na sklonek 1. polovice
15. století — a tehdy také (v letech 30. a 40) jsou projevy husitství
ve Velkopolsku nejčetnější. Morawski uvádí několik dokladů toho na
str. 454 — 458. (I. dílu) podle Codexu epištol, a podle nevydaných ještě
materiálů, které dávno otiskl již, ale rejstříkem dosud neopatřil prof.
Ulanowski, tak že lze jich užiti cestou pouze soukromou. Skoro sou
časně s Morawským užil jich Ä Badeni (Stan. Ciolek — viz Č. Č,
H. VIL, 72 sl.). Odtud lze se tedy nadíti jasnějšího světla o sile
husitství v Polsku; z toho, co až dosud o věci té víme, lze říci, že
husitská progaganda v Polsku náleží hlavně do doby pokonciliárni (srov.
i doklady, které jsem uvedl ve své Jednotě bratrské str. 35). Není
pochyby, že jednou z hlavních příčin bylo účastenství Čechů ve válce
polsko-pruské a ovšem čím dále, tím více rostoucí opposice šlechty
proti hmotné i politické převaze duchovenstva. Není to snad také
pouhá náhoda, že teprve kol r. 1440 v Polsku nalezla svůj ohlas
Husova oprava českého pravopisu. Jakub, syn Parkošův, professor na
fakultě dekretů, sestavil podle toho »obecado« pro Poláky, ale ne
důsledně — a rádi věříme Morawskému, že Parkoše za to nechválí.
Morawski uvádí dále některé doklady, že styky university Krakovské
a Pražské nepřestaly úplně ani v 2. pol. 15. stol. V Krakově zdržoval
se český Pavel Žídek, v Praze studoval (ok. r. 1480) jeden z nej
nadanějších vzdělanců polských z poč. stol. 16, kronikář Matěj z Miechova, jenž jako rektor Krakovský vyznamenal se horlivou snahou
o provedení pokrokových reforem na universitě Krakovské ve smyslu
humanistickém. Český humanista Augustin z Olomouce, sekretář krále
Vladislava, v Krakově dosáhl bakalářství svobodných umění. Bezděčně
i různé jiné zprávy o Češích v Polsku se vyskytují — na př. o dětech
Čecha Jana Sokola z Lamberka, který zahynul r. 1410 — sám král
Vladislav Jagello vzal si na starost jejich vychování (str. 451, srvn.
Goll, Čechy a Prusy str. 122).
Z dějin university Krakovské lze čerpati leckterés poučení i pro
dějiny university Pražské nepřímo. Na str. II., 148 sl. líčí Morawski
Krakov v době největšího rozkvětu university, v době, kdy slynula svojí
literární činností, svojí autoritou na západě, kdy vyhledávána byla čet
nými cizinci z nejrůznějších končin Evropy — jest to hl. 2. pol. 15. stol.
Krakov v té době jest město úplně internacionální — jako Praha za
Karla IV. Polsko, jako kdysi Čechy, blíží se k vrcholu svého vlivu
politického — dynastie Jagellovská současně několik trůnů drží ve svých
rukou. Pak nastává politický úpadek Polska, a s ním jde ruku v ruce
všeobecný úpadek vysokého učení — vše to jest výslednicí mnoho
násobných složek — ale zajímavo, že asi od r. 1525, který úplně pod
kopal autoritu krále Polského u ostatních panovníků (II., 287), úpadek
university Krakovské pokračuje rapidně. Konečně dospívá tam, že (jako
kdysi universita Pražská) »okolo r. 1530 stává se školou převážně
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polskou; kdežto dříve byla ústavem mezinárodním, od té doby klesá
na stupeň ústavu zemského. Jest to zjev, který na mnoze i jinde se
vyskytuje.« U nás mnoho připisuje se na vrub bouří husitských —
v Polsku jich nebylo, a universita tamější prodělala tytéž fase jako
Pražská. Současně s >popolštěním« university Krakovské bývalá kommuna
německá, Krakov, stává se městem polským, a jako v Praze konečnému
vítězství živlu polského předcházejí národnostní třenice mezi Poláky
s jedné a Němci a Maďary s druhé strany. Okolo r. 1520 kolovaly
pověsti o »spiknutí« Poláků proti Němcům. »Všickni byli jsme na to
připraveni (píše Rudolf Agricola Vadianovi), král to upokojil, ale ne
úplně« (II., 288). A konečně podobné ozývají se nářky na úpadek mezi
národního významu university Krakovské jako svého času v Cechách.
Jakub Górski praví: »Ne jenom pro Poláky, Lvovany, Poznaňany škola
byla zbudována ... A co teď? Kde Uhři, Němci, kde jiní z krajin
vzdálenějších?« (II., 290). Nepřipomíná to žal našeho Ondřeje z Brodu
po dekretě Kutnohorském ?
V celku, co podáno jest ve spise Morawského o kulturních stycích
českopolských, jest dobré a poučné. Nemohu však nechati bez výtky,
že spisovatel užívá pouze německého vydání Palackého, nepoužil Tom
kova Dějepisu Prahy a, jak se mi zdá, ani jeho Dějin university Pražské.
Proč na str. L, 82 Václav IV. nazývá se >Wenzl«, nechápu. Rovněž
tak českého čtenáře uráží na str. II., 132 *ktal dobre* (/). Král Václav
mimo to posouzen jest úplně nesprávně.
Leccos analogického s kulturním vývojem českým najdeme i tam,
kde Morawski líčí rozvoj humanismu na půdě polské. To jest vlastně
obsahem celé knihy třetí. Na počátku jejím líčí se na základě hojné
literatury novější zajímavým způsobem prostředí společnosti polské v době
pokonciliární, prostředí, do kterého znenáhla začínají se vtírati nové
myšlenky a proudy. Líčí se řada zajímavých osobností, analysuje se
jejich složitá povaha a ráz, usuzuje se, pokud byli jednotlivci s to, aby
svému proudu myšlenkovému zjednali náležitý průchod, úspěch v širokých
vrstvách společenských. Neobyčejně zajímavá jest na př. postava S^dziwoje z Czechla, postava to o dvou duších či tvářích, z nichž »jedna
teskní nad řítícím se světem minulosti, druhá vítá jitřenku nové doby«.
Obsáhlá y. kapitola knihy třetí (>Na rozhraní dvou dob. Humanism
a universita«) obírá se bojem, který se rozvinul ve společnosti polské
a v universitě mezi starou scholastikou a novým humanismem. Spiso
vatel líčí to s opravdovým zájmem, podává veliké množství nových
vědomostí, neboť právě v tomto oboru měl před sebou prací před
běžných nejméně. Jest tu mnoho velmi zajímavých částí, ale přece tu
a tam čtenář ustává, nemůže sledovati spisovatele — není to však
vinou autorovou, neboť nelíčí boj oživený řadou dramaticky působivých
scén a situací, nýbrž vlastně jakousi vleklou krisí. »Boj byl dlouhý, ale
jen chvílemi zuřivý a to zpožďovalo konečné střetnutí dvou světů a roz
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hodný výsledek. Boj ten počal se ve 2 posledních desítiletích patnáctého
století a zuřil živěji a patrněji v první čtvrti století následujícího. To
však bylo pro universitu zlověstné, že se neskončil ani rozhodnou po
rážkou ani rozhodným vítězstvím; neboť nenalezl se v universitě člověk
vynikající a smělý, jenž by byl přispěl energicky a rozhodně k vítězství
pokroku . . . Duch času reguloval povlovně to, co duchové vynikajících
jednotlivců byli by provedli rázněji, pevněji. A duch času provádí
vždycky reformy méně významné . . . Ale doba boje sama byla plna
života, bujnosti zájmů a živlů. Jako ve velkém ústředí stýkali se tenkráte
v Krakově vůdčí duchové z ciziny, jichž představiteli byli lidé jako
Kallimach, Celtes a síla potulných humanistů příchozích z Němec, Švý
carska a z Anglie* (str. II., 282—283). Uvedl jsem zajímavé toto
místo v plném znění, ježto Morawským zjištěno v rozvoji university
Krakovské, tedy v jedné podrobnosti, to, co před tím vysloveno bylo
o rázu a průběhu dějin polských vůbec (Bobrzyňskí) — a může to býti
velikým zadostučiněním historikovi, který za vyslovení tohoto názoru
byl kdysi dosti kaceřován. Shoda jest tím pozoruhodnější, ježto úsilí
o reformy universitní mělo průběh analogický jako skoro současné re
formy politické.
Jako v Cechách a na mnoze jinde na západě, tak i v Krakově
humanismus měl místo hlavně mimo universitu. Ač mnozí členové uni
versity byli mu nakloněni, přece pro universitu jakožto korporaci, žijící
jistými tradicemi věky posvěcenými a řídící se pevnými řády a pra
vidly od nejvyšších autorit duchovních a světských zavedenými, rozloučiti se s tím, co pokládáno za základ její bývalé slávy, byla věc
téměř nemožná. Humanism znamenající značné uvolnění ducha spouta
ného dosud scholastikou volnost tuto projednával i ve volnějším způ
sobu života svých přívrženců. Humanisté Krakovští vyznačovali se hrubým
rušením discipliny universitní a přílišnou volností veřejné mravnosti. To
od nich odstrašovalo konservativní prostředí Krakovské intelligence,
která pro vnitřní obsah hnutí neměla ještě valného porozumění. A tak
reforma universitní především obrácena k utužení uvolněné kázně, již
humanisté rušili — rušili ovšem hlavně proto, že hleděli tím dáti výraz
své opposice proti starým směrům. A byl to především všeobecně
oslavovaný Celtes, jenž, působě kratičký čas na universitě Krakovské*
»zanedbával svoje povinnosti a vynechával bez příčiny hodiny a za
váděl tak nepořádek do organisace university* (II, 190) — a vedle toho
proslul v Krakově značnou svojí zhýralostí, tak že se tam stal ne
možným, jako před tím v Lipsku. Z milostných pletek jeho zajímavý
jest poměr jeho k jakési paní původu českého, jménem Hasilině, v Kra
kově provdané. Morawski vyslovuje se o významu Celtesově v rozvoji
humanismu polského dosti skepticky. Za to tím výše cení proslulého
Kallimacha, vlastně Buonacorsiho, jednoho z předních rádců krále Jana
Albrechta.
Jaroslav Bidlo,
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William Cunningham, Western Civilisation in its Economic
Aspects. L Ancient Times. 1898. II. Mediaeval and modern Times.
1900. Cambridge Historical Series.
Spisovatel není u nás již osobností neznámou. Jeho instruktivní
spis o moderní civilisaci byl nedávno do češtiny přeložen (Laichterův
Výbor XVI.) a ujme se nepochybně. Cunningham spojuje dovedně de
duktivní názory klassické školy národohospodářské s dějepisnou erudicí.
Jeho literární význam nezakládá se však tolik na theoretickém výkladu
hospodářských otázek, jako na poli čistě historickém. Ve dvoudílné
knize nazvané >The growth of English industry and commerce«, která
se již třetího vydání (1896) dožila, probral všestranně hospodářský roz
voj Anglie se zvláštním zřetelem k středověkým poměrům. Napsal
řadu učených monografií, v nichž ukazoval především na význam při
stěhovalých, cizích živlů v anglickém vývoji; vydal též důležité pra
meny pro dějiny zemědělství ve středověku. Výsledek svých prací
shrnul v kratší a lidovější formě knížečkou: »Outlines of English industrial history« (2. vyd. 1898), jež vyšla, stejně jako svrchuzmíněná do
češtiny přeložená práce ve sbírce »Cambridge Historical Series«. Posléze
doplnil svoje dílo dvěma svazečky, jejichž titul nahoře uveden a o kte
rých chci podati zprávu.
Cunningham rozšířil tu své hledisko od speciálních dějin Anglie na
větší kruh kulturní; snaží se vyložit rozvoj hospodářský západoevropské
vzdělanosti. Národů ostatních, také Slovanů, všímá si jen podle míry je
jich styků se Západem Proto počíná sice, drže se tradice všech světo
vých historií, v prvním díle Orientem, ale opouští jej brzy. Po krátké
předmluvě, objasňující některé hospodářské pojmy, uvádí nás do sta
rého Egypta, vykládá jeho hospodářské ústrojí, vyznačující se skoro na
prostou identitou politické a ekonomické struktury, a klade hlavní váhu
na jeho obchodní isolaci. Odtud obrací se do Palestiny a Sýrie, k země
dělskému Israeli a podnikavým Foeničanům, u nichž shledává první
vznik závodního kapitálu a spekulativního průmyslu. Protivou této orientálské podnikavosti, které postupný vzrůst bohatství jest vlastním úče
lem, jsou názorem svým Řekové, žáci to Orientu sice, kteří však
spojují záhy veškeru techniku s uměleckým vkusem. Oni budují pro
středkem obcí městských a peněžního hospodářství nové formy svobod
ného života a výroby. Důležitost jejich práce jest více kvalitativní;
neboť většímu vzrůstu kapitálu brání u nich smysl pro monumentální
stavby, které odvracejí získání bohatství od dalších výnosných investicí.
Hellenistická říše Alexandra Velkého přišla právě ve vhodnou chvíli,
aby vyprostila řeckého ducha z těchto malých lokálních poměrů a dala
mu větší jeviště.
Do vlastních krajin evropského Západu uvádí nás však teprve
zápas mezi Římem a Karthagem o vládu na moři. Karthago ukazuje
typický rozvoj kapitalistických tendencí Orientu, se svým závorným
systémem obchodním, svými velkostatky a plutokratickým zřízením.
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Rím naproti tomu teprve v boji tomto, přejatém jako dědictví od sicil
ských Řeků, vystupuje z prostoty naturálního zemědělství k větší hospo
dářské expansi. Vítězstvím pak a získáním svétovlády v Středozemním
okršku mění rychle svůj ráz nadobro. Následuje doba pozdní republiky
s vládou koterií, provincie vyssávajících. s koncentrací peněžního trhu
v optimátském Římě a s pauperisací Itálie. V rychlém tempu spěje
pak vypravování přes dobu císařského principátu k úpadku antického
světa v impériu římském. Nedostatek oběžného kovu vedle jiných pří
čin vede k opětné ztrátě hospodářské svobody, založené na peněžním
styku, a k nové naturalisaci poměrů. Svazek končí oceněním Carihradu,
posledního jádra opadajícího květu antiky.
Již z přehledu jest jasno, že tu nemáme soustavného probrání
látky se všech hledisek, nýbrž řadu kapitol, mezi nimiž mnohé vypadlo.
V nejstarších partiích pohřešujeme opravdu zmínku o staré vzdělanosti
mesopotamské, která pro následující měla ne menší váhu než Egypt;
podobně chybí ocenění institucí státu perského, které přes hellenism
až na impérium mocně působily. Řecké dějiny rovněž nejsou totožný
s dějinami Attiky, kterých si spisovatel hlavně všímal. Důležitost ptolemaiovského Egypta, odkud římské císařství svou byrokracii přejalo
není vytčena. Vylíčení římského císařství jest vůbec velmi plaché a ne
odpovídá ani rozměrem důležitosti předmětu. Pohřešujeme hlavně dosta
tečného vytčení rozdílu mezi všestranně kulturou nasycenou oblastí hellenistickou a latinským západem, kde městská vzdělanost stála namnoze ne
organicky ve svém okolí. Veliký rozdíl mezi ústavním císařstvím prvního
a druhého století s jeho rozsáhlou autonomií a mezi byrokratickým
absolutismem po vojenských revolucích a po Diokletianovi není vůbec
vyznačen, a tím též společný podklad středověkého západu a byzantinského východu nedostatečně založen. Celé vypravování spočívá více
nebo méně jen na všeobecné literatuře; monografický odborník popře
asi mnohý z uvedených údajů. Přidáno jest několik mapek; nejsou však
vzorné a nepřiléhají k udáním tekstu ku p. v ohledu obchodních cest.
Proti většině těchto výtek odpovídá však autor předem, označuje
v podružném titulu knihu jako essay. Vedle toho nelze přehlédnouti
mnohé přednosti, hlavně svižné vnášení hospodářských hledisek tam,
kde na ně bylo dosud málo váhy kladeno.
Více na vlastní své půdě stojí autor v díle druhém, obírajícím se
střední a novou dobou. Ani tu ovšem essayistický ráz knihy nemizí,
nýbrž jest spíše stupňován snahou po stručnosti při stoupajícím množství
zajímavých faktů. Líčení se tu stává všeobecnějším a namnoze aforistickým; autor ovládá s větší svrchovaností látku a tu již nepřevládá ten
dojem, jemuž se z prvního dílu jest tak těžko ubránit, že mu totiž sa
mému mnohé z napsaného bylo novým.
V první části, věnované vzniku středověké společnosti germánskoromanské, obrací se hlavní pozornost k církvi a jejímu všestrannému
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vlivu na život soukromý, hospodářský i státní. Západoevropská společ
nost vzniká především pod aegidou církve, proti velikému organismu
křesťanstva mizejí ostatní hranice a celky národní; církevní vzdčlanost
jest jednotná ve všech krajích a vyvolává jednotný hospodářský ústroj.
Vlastní středověk označuje přechod od naturálních poměrů ku peněžnímu
hospodářství; stojí tu proti sobě uzavřený, průmyslový a obchodní svět
městských korporací, na peněžní tržbě založený, a zvykovým zřízením
stabilisované statky venkovské. Styky křesťanstva západního s ostatním
světem ovládá nejprvé křižácký duch; v jeho stínu rozvíjí se obchod
levantský a objevy, na sklonku středověku. Rozvojem vzdělaných živlů
světských se počíná uvolnění kosmopolitické organisace církevní a vznik
svérázných národních celků. Přecházíme k novověkým poměrům. An
tická hlediska hospodářská a právní vybavují se renaissancí, počíná se
recepce individualistického práva římského; vzniká národní hospodářství
a závodění států o rovnováhu. Hlavní úlohu hraje pak stoupající vliv
volného kapitálu a peněžních trhů, těsně spojených se vznikem abso
lutní moci knížat a novověkým vojenstvím. Koloniální politika Portugalců
a Španělů zahajuje zápas obchodních rivalit, který po krátké hegemonii
Nizozemců se soustředil na dlouhý boj mezi Francií a Anglií; merkanti
lismus a ochranářské systémy stojí uprostřed státního zájmu. Vlastní
vypravování končí pak v 18. století dobou industrialisace a vynálezů,
kdy kapitál pronikne veškeru činnost hospodářskou. Spisovatel cítil asi,
že pak pojem západní civilisace již neodpovídá dalšímu spolužití evrop
ských národů, do něhož severní a slovanské národy potom stále mocně
zasahují. Co ještě následuje, jest tedy jen několik úvah o základních
proudech novověkého názoru hospodářského, o poměru jednotlivcově
k okolí a o ceně pokroku. Zvláštní své specialitě, projevované již v ně
kterých monografiích o dějinách anglických, vyhověl Cunningham při
pojením exkursu o přenášení institucí a umění z kraje do kraje přestěhovalectvím.
Také druhý svazek má několik mapek, nemnoho lepších nežli první.
Rozhodně však nutno přičísti mu mnohem větší cenu, jak svrchu již
bylo zmíněno; též širší kruh literatury monografickév něm užit a uváděn.
Spisovatel také zde ovšem ani zdaleka nevyčerpává veškerých důležitých
faktorů ve vývoji západní společnosti; jistě pak přeceňuje některé, jako
vliv církve v starších dobách, kde příliš generalisuje, a namnoze ani sobě
neuvědomuje volného a postupného vývoje církevní myšlenky, která plně
teprve v 13. st do hospodářských poměrů zasáhla. Technika feudálního
ústroje měla býti jasněji vyložena, stejně jako hospodářská uzavřenost
okruhů městských a jejich výsadní ráz; veliké rozdíly, jako vzdělaná
Itálie a agrární distrikty severu, neměly úplné splynout v jednotném
pojmu katolického křesťanstva. Proti výtkám těm ovšem hájí knihu i tu
namnoze její essaystický ráz; ona nechce býti učebnicí hospodářských
dějin, nýbrž počítá spíše na vzdělaného čtenáře, jemuž každá narážka
vyvolá příslušnou řadu historických zjevů. Není nikde rozvláčná a za-
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sloužila by snad stejné překlad jako theoretický spisek autorův, svrchu
zmíněný.
Jos. Šusta.
Auguste Molinier, Les sources de 1’histoire de France L Epoque
primitive, Mérovingiens et Carolingiens. Paris 1901. 288 str.
Každá bibliografie má smutný osud, že stárne, často hned mezi
tím, jak povstává. Vždycky se dříve nebo později dostaví potřeba
dodatků nebo nového, rozmnoženého vydání. Monodova Bibliographie de
1’histoire de France vyšla již r. 1888; od té doby nepřišlo žádné nové
vydání, a kniha, jak se zdá, ponechána svému osudu. Na její místo
vstupuje nové dílo Molinierovo.
Monod se přidržel jako vzoru Dahlmann-Waitzovy Quellenkunde
(ČCH. L str. 198), Molinier jde svou vlastní cestou; jeho kniha chce
býti více i méně, než jsou obvyklé bibliografie; méně již tím, že se
obmezuje na prameny výpravné. Je nesnadno vytknouti všecky její roz
díly od obyčejných bibliografií, lépe tu snad poslouží příklad. Kniha je
rozdělena, jak z titulu patrno, na epochy, každá epocha na kapitoly;
při každé kapitole předeslán úvod. Třetí kapitola má nadpis »Premiers
textes chrétiens« ; úvod vykládá o kontroverse, jejímž předmětem byl
a jest domněle apoštolský původ křesťanské církve staré Gallie. Až
do 7. století se vědělo a věřilo, že se křesťanství v Gallii ujímalo
a šířilo znenáhla od století k století; tak čteme u Sulpicia Severa,
u Řehoře Tourského. Od 7. století se objevuje a ujímá theorie, jejímž
zakladatelem je Hilduin, opat v S. Dénis. o apoštolském původu církve
v Gallii, podle které všecky obce křesťanské byly založeny od učedlníkův
Kristových neb žákův apoštolských; ve středověku se vůbec věřilo, že
křesťanství do Provence přinesly Maří Majdalena a tři Marie. Století 17.
(Ruinart), 18., 19. přineslo kritiku a kontroversu. K velikým zásluhám
abbé Duchesna, nynějšího ředitele francouzské školy v Římě, patří též
nejdůkladnější a již definitivní kritika této legendy (což jej prý při
pravilo o kardinálský klobouk, jemu již určený); bibliografie této kapi
toly se začíná potom výpočtem příslušných prací Duchesnových a jeho
hlavního protivníka abbé Belleta; než i tu máme více než pouhou
bibliografii; při díle Belletově »Les origines des églises de France«
se podotýká, že některé jeho námitky, co se týče podrobností, zasluhují
uvážení. Teprv o 3 čísla dále se uvádí titul známého díla Ruinartova
Acta sincera (1689). Z příkladu toho je patrno, že tato bibliografie
(což ohlašuje již titul) je bibliografie pramenů^ a že se ostatní literatura
(zpracování) jen potud uvádí, pokud přímo s těmito prameny souvisí.
Ostatek si Molinier neuložil tak pevných pravidel, aby jich nemohl
překračovat, kde by za dobré uznal. Řehoři Tourskému samotnému je
věnována zvláštní kapitola, při níž úvod přináší životopis a podává
hned také přehled a ocenění jeho literární činnosti; zde vlastně úvod
je hlavní věcí, ale i bibliografické údaje jdou zde do větších podrob
ností než obyčejně jinde; také tak zv. Fredegarovi a jeho pokračovatelům
č. č. H. vin.
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připadla zvláštní, ale již menší kapitola; v bibliografické části jeho
uvedeno pojednání Pelclovo i Palackého. Vedle letopisů a kronik Molinier
registruje též listy a dopisy, latinskou poesii té doby, traktáty a spisy
polemické pod jménem >sources indirectes< ; pro dobu Meroveoců jim
věnována kapitola 8; následující 9. přináší přehled pramenů zahraničných
(Liber pontificalis, listy papežské, Jordanis atd.). Delší než při kapitolách
předcházejících je úvod hlavy 10. »Životopisy svátých«, jednající o le
gendách středověkých vůbec a jim příbuzné literatuře — zde zvláště
patrno, jak dobře dovede Molinier vybratí a jak jasně vyložiti, na čem
záleží; bibliografická část této kapitoly zase přináší více než pouhé
tituly, u jednotlivých legend se uvádí, kdy byly složeny, jaká jich cena atd.
Dobu Karlovců zahajuje kapitola 12 o tak zv. Karolinské renaissanci;
první část její čítá 8 stránek; bibliografii Einhartovu najdeme potom
v druhé, bibliografické části. Přehled nepřehledného množství letopisů
pro tuto dobu dává kapitola 14.; při nejdůležitějších (Annales Laurissenses majores) Einhartovi se nepřipisuje účastenství žádné; ale celá
spletitá otázka zde vyložena v hlavní rysech, tak že se neukládá čtenáři
víra v nějaké dogma.
Kolik svazků bude čítat celé dílo, není v předmluvě řečeno. Ne
překročí hranic středověku (1500). Hledati v něm podle nějakého
určitého hesla není snadno; zde pomůže teprve rejstřík na konci celého
díla, slíbený v předmluvě.
Na konci této předmluvy Molinier připomíná: »Jistě není žádná
práce tak nevděčná jako vědecká bibliografie, a spisovatel se nikterak
neklame, že by ta, kterou předkládá, byla bez nedostatků. Než doufá,
že i tak nebude bez užitku studujícím i pracovníkům vědeckým.«
7. G.
J. Delaville Le Roulx, Cartulaire général de ľ Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem. I. str. CCXXX 4- 700 (1100—1200),
II. str. 920 (1201—1260), III. str. 819 (1261-1300), IV. část 1. str. 307
(1301—1310). Paříž 1894 — 1901. Fol.
Již skoro přede dvěma sty lety vznikla rozsáhlá sbírka listin k dějinám
rytířského řádu Maltézského, kterou pořídil Sebastiano Paoli (Codice
diplomatico del sacro militare ordine Gerosolimitano, ve 2 foliových
svazcích vydáno v Lucce 1733 — 37), mnoho listin maltézskych vydáno
také porůznu v rozličných sbírkách jiných. Nejnověji listinný materiál,
řádu sv. Jana Kř. se týkající, značnou měrou rozhojněn zásluhou Delavillovou, jenž k podnětu známého obnovitele studia dějin latinského Orientu —
hraběte Rianta, ujal se vydání listáře, o kterém zde podáváme zprávu.
Na rozdíl od sbírky Paoliho obmezil se Delaville pouze na sebrání
materiálu k prvnímu období dějin řádu Maltézského, jež sáhá až do
přestěhování řádu na Rhodus (1310), ale za to snažil se pokud možno
úplně shromážditi materiál z tohoto období zachovaný. Především a nej
více arci čerpal pro svůj účel z ústředního archivu řádového, chovaného
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íia ostrově Maltě) o němž ostatně již před lety podrobně pojednal
v samostatné knize (Les archives, la bibliothěque et le trésor de ľ Ordre
<le Saint-Jean de Jérusalem ä Malte. V Paříži 1883. — Kniha tvoří 32. sv.
Bibliothěque des Écoles fran^aises ď Athěnes et de Rome). Vedle toho
však — a tím zvláště předčí svého předchůdce — pojal do díla svého
také listiny jednotlivých provincií řádových, roztroušené po celé střední
Evropě. Jakého úsilí a jaké vytrvalosti bylo k provedení tohoto díla
potřeba, je nejlépe vidéti z obsáhlého úvodu k I. svazku, v němž vy
davatel podává podrobný přehled archivů, chovajících listiny Maltézské,
iroztřídéný podle národností (langues), velkopřevorství a kommend. —
Přehled tento má již sám pro sebe nemalou cenu tím, že vydavatel,
neobmeziv se jenom na období, které jej pro publikaci jeho především
zajímalo, popisuje v něm celý obsah jednotlivých provinciálních archivů
řádových, uváděje kromě toho i staré inventáře, tak že jednotliví badatelé,
kteří by chtěli shledávat! listiny z doby po r. 1310, najdou zde pro
účely své dobré informace.
S velikým rozhledem po archivech, o němž svědčí tento úvod,
závodí vydavatelova znalost literatury v poznámkách při jednotlivých
listinách uváděné, která často podrobností svou vzbuzuje opravdový
podiv.
Texty listin otištěny jsou velkou většinou úplně, jenom při některých
formálně docela stejných kusech uvádí se pouze regest. Při ztracených
dnes listinách uveřejněny aspoň staré regesty z 18. stol. Otisk textů —
jak jsem se tu a tam srovnáním s originály v Praze chovanými mohl
přesvědčili — je správný, což se ostatně u vydavatele, který jest jedním
z nejlepších mezi staršími odchovanci Ecole des chartes, rozumí samo
sebou. Onoho minutiosního propracování textu (jako na př. uvádění
oprav v originálech, vyznačení míst odvozených z t. zv. listin předchozích
a pod.), jaké dnes žádáme při edicích listin, zde ovšem nenacházíme —
vydavatel je právě ještě ze staré školy, která tak přísných požadavků
nekladla Ostatně propracování tak podobné (zvláště při materiálu tak
různorodém, jako je shrnut v této sbírce) bylo by snad přesahovalo síly
jednotlivcovy. — Co se týče obsahu listin zde podaných, nemůže pře
kvapili, že převládají listiny darovací, rozličné výsady a privilegia ochranná,
ale kromě toho najdou se tu také cenné příspěvky pro poznání vnitřního
života řádového, zejména ve státech jenerálních kapitol.
Svazky zde ohlášenými je veliké dílo Delavillovo — ovoce práce
dvacetileté — ukončeno; zbývající ještě druhá část IV. svazku bude
obsahovali vysvětlující poznámky a rejstřík k celé publikaci, jímž teprve
bude pohodlné užívání díla umožněno.
G. F.

J. Halier, Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte des Concils von Basel, Band 1IJ.: Die Protokolle des Concils
von 1434 und 1435. Basel, R. Reich 1900. S. IX. 702.
7*
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O významu publikace Hallerovy bylo již dvakrát v tomto časo
pise referováno (ČČH. 1896, str. 254 a 1898, str. 196), stačí proto
nyní jen několik poznámek. Přítomný svazek třetí přináší protokolly
valných shromáždění {congregationes generales) a deputace pro commu
nibus zx. 1434 a 1435; chybějí jen záznamy pro 15 — 21. říjen 1435.
Text pochází hlavně už jen z rkp. Pařížského; rkp. Vatikánský koncem
r. 1434 nás opouští. Co jest v podstatě obsahem svazku? Koncilium
je tu na výši své moci a slávy, ale zároveň se již připravuje a ko
nečně propuká nový, rozhodný konflikt s papežem; k tomu do popředí
vystupuje otázka »řecké unie«. Materiál v celku a zejména v první
části není vždy významný a často ani zajímavý; jeho většinu tvoří
právě běžné a drobné záležitosti dne. Ale právě z té plnosti nejrůzno
rodějších a se všech stran nahromaděných fakt vyniká důrazně uni
versálnost, jaké koncilium tehdy dosáhlo.
Také pro bohemica význam tohoto svazku nedostihuje významu
svazku druhého. »Česká otázka« jakoby tehdy již překročila svůj
zenith: ztratila půvab i sensačnost novosti, a bitva u Lipan rozptýlila
i onen skoro pověrečný strach, který na tehdejší křesťanstvo tak pů
sobil. Proto i v pramenech »husitská redukce« ustupuje ponenáhlu do
pozadí Chceme-li posoudit, co druhý díl protokollů pro nás znamená,
stačí jej srovnat s kronikou Jana ze Segovie. Protokolly zaznamenávají
jen, co se dálo v Basileji a jen ve valných shromážděních a v depu
taci pro communibus. Na Basilej je omezen i Jan ze Segovie, ale přece
má programm širší než protokolly. Již v tom je jeho výhoda; druhá
je ve vypravovacím tonu. Protokolly jen zapisují — suše, stručně a
z pravidla bez souvislosti; bez Jana ze Segovie bychom často nedosti
chápali, oč vlastně běží — kronika vypravuje, někdy i obšírně a vždy
v celkovém proudu a tím nezbytně i vykládá. A zase naopak: Jan ze
Segovie mluvívá příliš summárně, pouze shrnuje (proti 327 str. proto
kollů pro r. 1435 má on jen 65 str. vypravování!), chronologie nemá
vždy nejpřesnější a nezřídka jí vůbec nemá — proti tomu protokolly
podávají nám i detail, zprávy den ze dne, s datem jistým a podrobně
určeným. Konečně: proti kronikáři, který musí se opírat o »prameny«
— pro naši dobu Jan ze Segovie není svědkem očitým —, protokoll
je akt úřední, spolehlivý sám sebou; v něm máme bezpečný prostředek
k odkrytí, v čem bonus dormitat Homerus (jsou to zejména data).
V celku tedy protokolly Hallerovy i kronika Jana ze Segovie zůstávají
státi vedle sebe, doplňujíce a opravujíce se navzájem.
V tom omezení skutečně nového nepodávají nám protokolly mnoho.
Dovídáme se tu leccos na př. o práci kommisse, které byly na konciliu
činné in materia Bohemorumx v nich rozbíraly se české požadavky a
vůbec věci, které se týkaly »husitské redukce«, jim svěřena péče
o pomoc obležené Plzni, ony vedly jednání se Sigmundem v českých
záležitostech atd. Zejména porady o podpoře Plzni zabraly otcům mnoho
času; první zpráva je z 13. ledna 1434, 19. května bylo pořádáno
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slavné processí díků za osvobození města, ale již 21. května otázka
subsidií objevila se znovu, a poslední datum je teprve 3. květen 1435!
Pro samo jednání koncilia s Husity celkový výtěžek není velký. Co tu
čteme, najdeme skoro všechno u Jana ze Segovie; skutečná nova zá
leží pouze v doplnění a tu a tam v opravě jeho zpráv. Pro vlastní
úmysly a názory koncilia jsou údaje Jana ze Segovie určitější; za to
jen v protokollech nalézáme zajímavou zprávu o vypravení probošta
Tilmanna (téhož, který r. 1434 byl na sjezdu v Řezně a r. 1435
v Brně) ke kurfirstům na Rýn nejen za záležitostmi koncilia, nýbrž i ve
věci české; bylo to v září 1435, oč se však jednalo, nevíme. Kromě
toho vypravují protokolly o jednání se Sigmundem v tomto směru (na
posledy v říjnu 1435) a o stycích otců s vévodou rakouským Albrech
tem; Albrecht ještě v srpnu 1434 žádal o podporu proti Husitům, a
Sigmund sám v říjnu t r. se za něho v Basileji přimlouval. Také to
je zajímavé, že uložení polovičního desátku celému křesťanstvu ještě
5. května 1434 bylo motivováno — vyhlazením českých kacířů (ad
extirpationem Bohemorum hereticorzmi) . . . Pro poměr českých katolíků
ke konciliu je výsledek stejně chudý: seznam inkorporací z Čech na
jdeme také u Jana ze Segovie, a ze zpráv ostatních hlubší význam má
jen fakt, že poselstvo, které v říjnu 1435 dlelo v Basileji, nemluvilo
jen jménem hrabivého Oldřicha z Rosenberka, nýbrž také jménem vikářů
arcibiskupství Pražského (str. 231).
L. Hofman.

Ferd. Cohrs, Die Evangelischen Katechismusversuche vor Luthers
Enchiridion. Sv. 1. —3. (Monumenta Germaniae Paedagogica v. XX. až
XXII.) Berlin 1900—1901.
Hned čtvrtý svazek sbírky MGP. přinesl r. 1887 také u nás dobře
známé dílo Jos. Mullera >Die Deutschen Katechismen der Bohm. Bruder«.
V díle Cohrsově lze stopovati dále osudy bratrských »dětských otázek«
v rouše německém; byly v nových vydáních a zpracováních pozměňo
vány, ovšem ve smyslu protestantském. V 3. svazku Cohrsově dlužno
upozorniti na kapitolu str. 187 sl, a sice zvláště z té příčiny, že zde
najdeme hlavní životopisná data i literaturu o Braunfelsovi (Brunfelsovi),
známém vydavateli spisů Husových v 16. století. Je to i jináče zajímavá
osobnost.
J. G.

Léonce Pingaud, Bernadotte, Napoléon et les Bourbons (1797 až
1844). Paris, Librairie Plon; 1901, str. 452.
Nová kniha L. Pingauda vyšetřuje, jaký byl během let 1797—1844
politický poměr Bernadottův k Francii. Úkol nebyl snadný; události,
o které jde, jsou příliš veliké, a úloha Bernadottova v nich příliš deli
kátní, a potom — Bernadotte sám se příliš dobře staral, aby v paměti
potomstva nežil jen jako švédský král, nýbrž především jako legendární
hrdina revoluce, který jediný by dovedl, čeho nedokázal Napoleon.
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A i když všechny nadéje se mu stroskotaj a osamocenému králi zbyly
jen vzpomínky, »čest« jména a udržení této legendy byly mu nejdůležitéjší péčí. V zajímavé kapitole Pingaud podrobné vylíčil, v jak rozsáhlé
míře Bernadotte dával falšovat déjiny; a nejde tu jen o spisovatele
druhého řádu a o naučné slovníky: v řadě získaných hlasatelů slávy
Bernadottovy najdeme i taková jména jako Chateaubriand, W. Scott
a pí. de Staěl!
Ke své úloze přistoupil Pingaud plně vyzbrojen: zná dobře litera
turu (i německou), užíval pilně archiválií — v Paříži, Londýně, Vídni
a Petrohradě — a značnou měrou čerpal z politické literatury současné
i z literatury memoirové; kromě toho mohl užit také pozůstalosti M. A.
Geffroye, který v letech 50tých se mnoho Bernadottem zabýval. Také
stanovisko Pingaudovo k Bernadottovi povznáší se již k objektivnímu
klidu. Bernadotte Pingaudovi není nejsympathičtější, a jeho líčení není
bez jisté ironie, ale soud je vždycky umírněný, jako nad stranami. Ta
je však arci základní ton knihy — jak to řekl onen francouzský ven
kovan r. 1814; tu nejde již o Bonaparta, ale o vlast, do které vtrhl
nepřítel. A Bernadotte byl mezi vůdci tohoto nepřítele . . .
K závěru své knihy nazval Pingaud Bernadotta »nejsmělejším, nej
neobyčejnějším a nejšťastnějším kadetem Gaskoňským,< a tak nám jej
ukazuje celý spis. Pravý Béarňan, Bernadotte i na trůně a na dalekém
severu zachoval si vznětlivost a živost jižního temperamentu; Bernadotte
měl vysoké cíle a dovedl jim obětovat vše, i svědomí, ale povahou
svou především rhetor, muž zvučných slov a velikých gest, neměl plné
energie činů. Nikdy docela neoddán a vždy veden několika plány na
jednou, nedovedl jednat soustředěné a rozhodně; jeho sobectví chyběl
veliký stil, silný ráz — bylo to intrikánství, které řeční; jak to právé
napsal Pingaud: Bernadotte byl vždycky »dupe de ses propres habiietés«
(str. 291). Cílem jeho života byla vláda ve Francii — idea, kterou
Bernadotte sledoval ve stálých variacích, ale v každém okamžiku a vždy
v absolutní víře v sebe: nejen za revoluce a konsulátu, ale i za císařství
a dokonce i za restaurace. Snil-li do 1804 o »občanském náčelnictví«
republiky, od 1810 tanul mu na mysli ideál krále-vojína a proti Bourbonům stavěl své nároky ústavního panovníka. Na švédském trůně jako
vyhnanec, Bernadotte vždycky měl na mysli jen svou Francii, »předmět
lásky, ctižádosti nebo lítosti« (str. 426) ... A bylo to jakoby Nemesis:
nikdy nebyl Bernadotte blíže k svému cíli než právě v letech 1813 až
1814; ale osud rozhodl jinak, a poměr k Napoleonovi na vždy zůstal
vlastním a nejbolestnéjším problémem jeho života. Červencová revoluce
(1830) pochovala konečně jeho nadéje; Bernadotte zůstal již jen
Karlem XIV. a své dny skončil smutné v zármutku a vzpomínkách . . .
Ke své knize přidal Pingaud v přílohách zajímavější kusy svého
archivního materiálu; z těch zvláště zajímavý je dopis známého Pozza
di Borgo Alexandrovi I. z března 1814 a tři depeše francouzských vy
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slanců na dvoře Stockholmském (z 1815 a 1828), jež obsahují jizlivé,
ale bystře pozorované příspěvky k poznání osobnosti Bernadottovy.
Z. Hofman.
♦

♦

♦

Časopis Musea království Českého. Ročník 75. (1901) sešit 1 — 4.
J. V. Šimák, Pozůstalost Dobnerova (pečlivé sestavený podrobný inventář
listin, dopisů, rukopisných děl, výstřižků z obrazů a skizz, ze spisů sfragistických,
numismatických, heraldických atd., jež obsahuje sbírka Dobnerova chovaná
v kolleji piaristické v Panské ul. v Praze. V úvodu pokusil se autor označiti
ty kusy, jež posud veřejnosti zůstaly neznámy nebo aspoň nebyly tištěny). —
7· Vajs. Hlaholský zlomek nalezený v Augustinském klášteře v Praze. (Jsou
to dva pergamenové listy obsahující slovanský překlad částí officií Římského
Breviáre. Spisovatel, jenž je klade do 14. století, uveřejňuje přepis jich textu
spolu s latinským překladem.) — J. Kamper. Julius Zeyer. — V. Flajšhans,
Nově nalezené zbytky t. zv. »zlomků epických.« — 7- Kamper, Ladislav Stroupežnický, jeho život a dílo. — H. Kuffner, Bojiště válek husitských od r. 1419 až
1434. (Seznam bojišť těch podává se tu v roztřídění dle následujících oblastí:
Praha, Pražské okolí, ostatní Čechy, Morava, Lužice, Horní Slezsko, Dolní
Slezsko, Rakousy, Braniborsko, Pobaltí, Míšeň a Sasko, Hor. Falc, Bambersko
a Bavory, Uhry. Nejsou tu uvedena jen místa bitev, ale i drobných půtek,
šarvátek, přepadů, vybití hradů atd.) — K. Adámek, L kulturních dějin král,
věnného města Poličky (po krátkém úvodu předvádí se životopisná data
o Poličských preceptorech, školních rektorech a kněžích v 16. a 17. století
až do r. 1618; velmi obšírně líčen spor mezi děkanem Oupickým a rektorem
Gelpschem i jeho nástupcem Kutiniem, dotčeno též neutěšených poměrů
kněží pod obojí vůbec a v Poličce zvláště). — Fr Dvorským Založení kláštera
Valdického Albrechtem z Valdštejna (je to klášter kartusiánský u Jičína, kde
tělo Valdštejnovo dlouho bylo pochováno. Mniši tohoto kláštera pocházeli z klá
štera ve Štípu na Moravě, jenž založen byl Valdštejnem na panství Lukovském
r. 1617 na vyplnění posledního přání zbožné paní jeho choti Lukrecie (1614).
Nebyl ještě dostavěn, když vypuklo české povstání, v němž mniši ze Štípu
byli vypuzeni a nalezli útulku v kartusii Olomoucké. Odtamtud povolal je
Valdštejn na panství Jičínské, a oni vybrali si tam místo pro nový klášter
vedle obory Valdické. Na konci r. 1624 vydal zakládací listinu, ale mniši
nebyli s ní spokojeni a žádali větší nadaci. Dlouho nechtě! Valdštejn poža
davkům jejich vyhověti; teprvé r. 1627 povolil novou fundační listinu, v níž
nadána byla nová kartusie tvrzí Radimí s 2 dvory a 12 vesnicemi a hradem
Peckou s městečkem, čtyřmi dvory a 11 vesnicemi. Hned na to započalo se
se stavbou budovy klášterní a r. 1632 položen základní kámen k chrámu). —
Dr. B. Frusik^ Maxim Gorkij. — B. K Spiess^ K životopisu Jana Kocína
z Kocinétu (přináší řadu nových životopisných dat, jichž dopátral se zvláště
v archivu města Pražského, týkají se zejména jeho rodiny, úřední hodnosti,
jeho poměru k českým bratřím, jeho majetku: dům »U zlatého klíče«, jedna
vila a několik vinic atd.). — Z drobných příspěvků pro dějepisce pozoru
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hodnější jsou: V, Schulz* Μ. Martina Bacháčka list zhostný, a od téhož spiso
vatele uveřejněná »Pavla Griemillera z Třebska, prubýře zemského kr. Č.,
zpráva o minci v Čechách r. 1574< (otištěno dle originálu chovaného v archivu
musejním; k zprávě připojeno jest 5 příloh, z nich jedna obsahuje popis
cizích mincí v zemi obíhajících s udáním skutečné jich hodnoty ze dne 6. října
r. 1574). — Z hlídky literární uvádíme referát Č. Zibrta o spise L. Legera, La
Mythologie slavě Paříž 1901 a referát prof. J. Čelakovského o K. Köplem
vydaném Urkundenbuch der Stadt Budweis in Böhmen. — Zprávy knihopisné
jak obyčejně o slovanských časopisech a publikační činnosti České Akademie.
Časopis Matice Moravské, XXV. (1901) ses. 3.—4 — K. Kadlec* Ro
dinný nedil ve svČtle dat srovnávacích dějin právních (obšírná polemika s kri
tikou Kadlcovy práce »Rodinný nedíl« etc., s kritikou, kterou podepsaný
uveřejnil pod titulem »K sporu o zádruhu staroslovanskou« v Č. Č. II. VI.,
str. 243, Odpovím podrobněji na jiném místě. Budiž zde však pověděno aspoň
tolik, že Kadlcova obrana je založena tak, že jednak obšírně vykládá a do
vozuje, co mělo býti vyloženo v »Rodinném nedílu«, a co jsem, protože to
tam vyloženo nebylo, vytýkal (methoda obrany však záleží v tom, že p. Kadlec
vše to vykládá, jakoby mne nevědomého chtěl poučiti), jednak tak, že obšírně
uvádí věci, o něž v sporu nešlo a vyhýbá se tomu, nač jsem kladl důraz
hlavní, t. j., že p. Kadlec dalekosáhlých tvrzení svých nedokázal. Z toho, jak
se p. Kadlec přesvědčí, nemusím bráti slova zpátky; opustím-li v něčem posice
dřívější, bude to jen tam, kde jsem dosud s p. Kadlcem souhlasil. Odpověď
p. Kadlcova je psána ovšem s patra, s velkým sebevědomím právníka-vědátora.
Srv. Č. Č. H. VII, str. 332, pozn. 1). — 7. Kabelik* Z literární pozůstalosti
J. K Galaše (zpráva o rukopise GalaŠově, chovaném v knihovně gymnasia
v Přerově, pod názvem Quodlibet Moravicum. Na ukázku otiskuje se nadšený
projev nacionálni proti germanisaci Moravy a vyvyšování se Němců nad Čechy,
dovolávající se Komenského a Herdera. Z ukázky druhé patrno, že protirefor
mačné Galaš ještě nebyl probuzen. Th. Vodička* Fr. Palackého řeč spisovná
(pokračování a dokončení podrobné práce; chybí krátká karakteristika a
ocenění celkové). — F. K Peřinka* Některé zaniklé osady na Znojemska
(pokr. a dokončení; en passant řeší se otázka o stáří »knihy Tovačovské«
a udávají zprávy o rodině z Veitmile v 14. st.; práce ie na rozsáhlých studiích
založena). — A. Bervid* Předběžné výsledky sčítání lidu r. 1900 na Moravě. —
Jos. Klvana* Krevní kniha městečka Bojkovic (pokrač. a dokonč., zajímavější
zápisy a pozn. se otiskují. — Fr. Tischer* Dopisy Zikmunda Helta z Kementu
/. Jáchymovi z Hradce od r. 1553—1558 (pokr a dokončení; cenný příspěvek
k dějinám 16. st. z bohatých materialií archivu jindřichohradeckého; mnoho
zajímavého týká se Moravy; v č. 18. jakési proroctví Žižkovo). — K. K
Adámek* O Janovi z Rusinova a o Janovi Hertvikovi z Rusinova (studie
genealogická a životopisná doplňkem k Č. Č. Μ, 1887, str. 273). — V Zprávách
uměleckých a vědeckých je stať Br. Janovského o Jiřím Fr. Procházkovi, dě
kanu Berounském v 1. pol. 18. st. a jeho činnosti spisovatelské, o nálezu
brakteatů u Hodonína (od J. Klvaňy) a o nadaci na školu v Jemnicích z r. 1591
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(od J. Beringera). — V referátech zasluhují pozornosti o Gebaurově Slovníku
(St Souček), Láblerově Chrudimském listáři (Μ. Sokol), o německé brožuře
dra. A. Schuberta pro německou universitu moravskou (R. Dvořák), Novot
ného Inquisitio (týž), o novém svazku Vlastivědy Moravské (okres BuČovský;
Jan Tenora) a o pracích v programmech za rok 1900 (Rypáček). K ročníku
je přiloženo obšírné Repertorium XX V ročníku Časopisu Matice Moravské
(1869-1882, 1891—1901 , pořízené F. J. Rypáčkem.
J. P.

Sborník véd právních a státních. Ročník I. (1901), seš. 4. — J. Čelakovský dokončuje svůj článek »Novější literatura o dějinách horního práva,
zvláště v zemích českých« (viz Č Č. H. VIL 233) úvahou o některých no
vějších pracích o vývoji horního regálu ve Slezsku. — Hanel referuje o Schererově
spisu »Die Rechtsverhältnisse der Juden in den deutsch-österreichischen
Ländern«, kde historický vývoj židovských právních poměrů od nejstarších
dob jest vylíčen. — Gruber zabývá se novým zpracováním Bücherova spisu
o vzniku národního hospodářství a jeho polemikou o rázu starořeckého prů
myslu. Ročník II. (1902), seš. 1—2. K. Kadlec »Štěpán z Vrbovce a jeho
Tripartitum« jedná o jediném starším souhrnu uherského soukromého práva,
který sloužil až do 19. st. jako veřejný zákonník, aČ byl jen prací soukromou.
Jeho autor hrál značnou úlohu ve veřejném životě za posledních Jagjelovců,
jsa hlavním mluvčím nižší šlechty. Jeho sbírka měla se státi r. 1514 uznaným
zákonem země, ale obrat politický ve prospěch magnátů zamezil její schválení»
přes to však se rozšířila v soudní praxi následujících let a utvořila hlavní
součást »Corpus juris Hungarici«. — Μ. Stieber »Počátky prenotace« zabývá
se zavedením deskových ústavů v rakouských alpských zemích a prenotace
při tom vzniklé v 18. století. — V oddílu »Literatura« referují Vančura
o Hofmanově »Die Compilation der Digesten Justinians« a Gradenwitzově
»Natur und Sklave bei der naturalis obligatio«; Hanel o novějších příručkách
německého práva (Amirově, Lehmanově a Brunnerově); Josek o Schmollerových
»Umrisse und Untersuchungen« (Č. Č. H. VI. 60) a Demel o DopschovČ
»Kärtner-Krainer Frage«. Kadlec věnuje delší úvahu literatuře agrárního práva
Bosensko-Hercegovského.
Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze, VIII. (1900),
c. 1—4. Z obsahu vyjímáme: J. V. Šimák, Turnov do válek husitských II.
(pokračování chválené již — srv. Č. Č. H., VI., 164 — pilné práce. Je tu vy
ložen místopis, popsán majetek pozemkový v okolí s náležitým zřetelem
k agrárním a právním otázkám s tím souvisícím, sebrány zprávy o nejst·
obyvatelstvu — také Turnov založen měšťany německými — a vyloženo stručné
víc ovšem per analogiam než z přímých zpráv zřízení obecní, dále sebrány
zprávy o živnostech městských, faře a farářích a statcích klášterních). — Merhout
Cyril, Jenštejn hrad a městečko (monografie, užívající také urbářů; tedy jsou
to i dějiny statku; značný zřetel věnován genealogii pánů z JenŠtejna; srv»
však, co o tom praveno výše v posudku úvahy Lippertovy). — F. Zuman,
Plafond vévodské síně zámku Dobrovického (s pěknými fotogr. tabulkami). —
J. Košťál, Pomahači a zaklínači v podání prostonárodním. — J. V. Nováček,
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Hospodářská instrukce Jeníkovská z r 1659 (otiskuje se). — Z. Domečka^
Bozi muka v krajinč Jindřichohradecké (na Hradecku je mnoho takových
sloupů velkého stáří a umělecké ceny; přidána jsou ovšem vyobrazení.) —
7. Čermák, Štrouchové z Chlumku. — Fr. Teplým O českých exulantech
v Perně po r. 1621 (krátký příspěvek z matrik perenských). —
Matiegka.
Tělesné ostatky P. J. Šafaříka (váhu mozku M. odhaduje na 1512 gr.; průměr
pro Čechy dle Weisbacha je 1368 gr., pro Slováky 1310 gr.). — Jar. Mančal,
Boží muka na Humpolecku. — J. E Nováček' Paměti Českodubské z 1. 1584 až
1611 (otiskují se krátké zápisky měst, písaře z těch let). — J. Hille, Příspěvky
rodopisné. — H. Gross, Mezní smlouva obce Soběnova a Blanského z 15. st.
(otištěna). — J. V. Šimák, Zmizelé nápisy v chrámu ve Klášteře Hradišti
(z pozůstalosti Dobnerovy; jsou to nápisy z náhrobních kamenů, zatím zni
čených). — J. Zeman^ Archivní památky města Smiřic nad Labem (registruje
se archiv). — J. Kouba, Dvž stará proroctví česká (z ruk. univ. kn. 17 D 20;
autor praví dobře: jsou to politické letáky z poč. 17. st.; zajímavé je zabarvení
nacionálni a sociální proroctví prvého). — Ant. TomiČek, Průmysl na panství
Polenském a Přibyslavském r. 1686 (kraťoučký, cenný příspěvek o hutích a
hamrech, pivovarech, mlýnech a t d.). — Th. Anti a K Král z Dobré Vody,
O vývoji znaku knížat ze Schvarzenberka. — F. V. Košta a J. Brož podávají
pomístní názvy z okolí Breznice a Mírovic a Nov. Města na Moravě. — V Pří
spěvcích k děj. školským je zajímavý otisk instrukce školní dané městu Blatné
od vrchnosti r. 1763 (od Jos. Siblika), v Různých zprávách krátká Odhadni
instrukce z poč. 16. st. (vydaná J. Hrašem). — J. V. Želízko, Archaeologické
nálezy z okoli Horažďovic. — K. V. Adámek, Děkanství skutečské (zprávy
o děkanech v 17.—19. st.)- — J. Teige a J. Herain, Kaple sv. Lazara na
Nov. Městě Pražském (zprávy historické, popis památek a stavby a protest
proti boření staré Prahy). — 5/. Klima, Pomístně názvy z okolí HradiŠtka
u Štěchovic n. V. — V literatuře je pozoruhodná recense A. Masákova o A.
Doerrově Der Adel der Bôhm. Kronlánder, téhož o Piekosiňského Heraldyka
Polska wieków srednich, referáty Černého, PapáČkovy, v Různých zprávách
C. Merhouta zajímavá noticka Deputát hejtmana Mělnického r. 1429. Ročník
ukončen je »Ukazatelem jmenným«, jejž sestavil Cyril Merhout.
J. P.
Sborník Historického kroužku. Ročník L č. 3.—4. roČ. II. (1901). — Ant
Lenz, Soustava učení Petra Chelčického (úvod podává životopis i přehled
spisů Chelčického i novější literatury o něm; valdenský živel, na který nejdříve
upozornil Palacký, se přijímá v míře rostoucí až k domněnce, že snad Petr
byl valdenským »knězem«; potom se učení Chelčického probírá soustavně,
t. j. uvádí do soustavy. Práce je dokončena v 2. ročníku; srovn. Č. Č. H.
VIL str. 500). — Is. Zahradník, Doplňky k Českému diplomatáři a regestáři
(dvě listiny, první z r. 1159 a druhá z r. 1319 krále Jana potvrzující darovací
listinu královny Elišky klášteru Zbraslavskému, známou již z regest Emlerových; 8 regest z r. 1278-1413 vyňatých z publikace Monumenta romana
episcopatus Vesprimensis}. — Alf. Žák, Panny řádu sv. Norberta (dokončení). —
Fr. V. Peřinka, Dějiny kláštera Luckého u Znojma od založení do válek
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husitských 1190 — 1425 (dokončení). — Mikšovicova Kronika Lounská č. 2. a 31543—1591; ostatek práce přináší ročník druhý). — Z Drobných zpráv:
Fr. Štédrý, Doplňky k Tomkovu D. Pr. V. (seznam místosudí dvoru králov
ského 1381—1419); týž, Hlava XXXI. kroniky Frant. Pražského a její pramen
(je to zápis v rukopise DéČínském o stavbě mostu Roudnického; kus ten
zde otištěn; u mistra Viléma, jeho stavitele, zde máme přídavek »operarius^
pontis Avinionensis«, dále že přišel »assumptis sibi aliis tribus operariis Gallicis«; vůbec najdeme zde udání podrobnější). — Ročník II. 1901· Ant. Podlaha*
Z dějin katolické reformace v Čechách v 1. 1668—1703 (týká se působení
jesuitů). — Fr· Teplým Zlatá Koruna (dodatky k starší práci Wildmannové
v témže časopise). — Fr. V. Peřinka, Příspěvek k charakteristice Štěpána
Freytáka z Čepiroh. Několik listin z konce století 16. (byl opatem 1573 až.
1585: zde uvedena též dosavadní literatura o něm; v. zvláště životopis od
F. Peřinky v Č M. Μ 1900). — Fr· Štědrý, O školách lounských (14.—17.
století). — Fr. K. Peřinka, Počátky probošství křižovníků s červenou hvězdou
na Hradišti u Znojma (až do doby husitské). — Fr. Teplý, Předslavice (velmi
podrobně) — Jos. Lintner, Památný rok 1620 (z pramenů archivu Soběslav
ského a Třeboňského; týká se kromě těchto měst též Tábora). — Hynek
Gross, Některé doplňky k listáři Zlatokorunskému (na počátku se uvádí lite
ratura o Zlaté Koruně, též, co se týče stránky umělecké; potom se otiskují
posud nevydané nebo jen v regestech známé kusy archivu Krumlovského
1389—1622 všude s vysvětlujícími poznámkami; celkem 11 kusů z r. 1389,
1465, 1485, 1535—1564, 1622). — Fr. V· Peřinka, Protenstantismus a katoličtí
apologeté na Moravě v 16. a 17. věku (přináší více než je v titulu řečeno,
t. šíření se protestantství nejprve v Jihlavě, potom v Mikulově a ve Znojmě;
práce v tomto ročníku nedokončená). — Ant. Podlaha, Rukopisný sborník
Evermonda Jiřího Košetického (Košetický z řádu premonstrátského zemřel
1700; sborník jeho Quodlibeticum, chovaný na Strahově, čítá 5 foliantů; zde
se udává jich obsah s některými výpisky; je tu zapsáno mnoho nábožných
písní; práce v tomto ročníku nedokončená). — Ant. Kubíček, Dva staré breviáre
Olomucké (ruk. Opavský z r. 1467 a prvotisk). — H Gross, Několik písem
ných památek o bývalém poustevnickém klášterci na Výtoni (Heuraffel)
(u Frimburka; ze 16. století). — Nekrolog věnovaný Ant. Lenzovi obsahuje
též seznam jeho prací.
Český lid X. 1900—1901. — K. V. Adámek, Divadelní hra lidová o selské
vojně z XVIIL století (děj hry náleží do r. 1775 a sepsána byla záhy potom,
pravděpodobně ještě před r. 1780. Autor otiskuje ji v celku). — F.
Cečetka,
Náboženská hnutí na Dymokursku a Chlumeckú (na základě archiválií v Krá
lově Městci; jsou tu zejména zajímavé zprávy o ,Ariänech* a Deistech či
Adamitech z konce 18. st). — E. Šebesta, Stezky středních Sudet a jich
kulturně-historický význam (referát o knize R. Foxe, Die Pässe der Sudeten
unter besonderer Berücksichtigung der Centralsudeten, Stuttgart 1900; Še
besta připojuje i své vlastní doplňky). — Č. Zíbrt, Dopisy V. Krolmusa
V. Hankovi (od 1829 do 1838; listy týkají se hlavně shromažďování mate
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riálu pro sbírku českého Musea, jsou však i jinak důležité pro karakteristiku
předbřeznového vlastenectví u nás. Mají význam i pro biografii Krolmusovu —
v církevní správě na př.) — »Český lid* přináší kromě toho řadu drobnějších
příspěvků, které, ač menšího významu, nejsou vždy bez důležitosti pro po
znání mravů a zejména pověr starých Čechů.
Věstník českoslovanských museí a spolků archaeologických. Vyd.
Klím. Čermák. Ročník 1901. (Dílu IV. seŠ. 7—12.) — Bř. Jelínek, Museum
král. hlav, města Prahy (str. 97—102). Přehled památek vyložených. ?. Kusta
a jeho výzkumy na stanici diluvialního člověka v Lubné (102—105). Stručné
ocenění významu tohoto naleziště odkrytého prof. Kuštou. Stan. Klima, Umě
lecké a starodávné památky a sbírky v Praze (105 — 110, 115—117). Pokračo
vání z ročníku předešlého. Vyličují se zde sbírky musea král. Českého, zejména
oddíl umělecko-historický, a jiné podobné sbírky pražské. Autor mezi jiným
touží po zřízení musea klassícké archaeologie (odlitků) v Praze. Jindř. Klecanda, Příspěvek k dějinám hrnčířství v Čáslavi (117—120). Popis 3 kachlů
původu Čáslavského. Kl. Čermák, Archaeologická cesta do Dalmácie, na
Černou Horu a do Řecka r. 1900 (120-128, 129-140, 145—156, 161). Spis,
zajímavě líčí dojmy své cesty se stálým zřetelem k starým památkám a mu·
sejim, s nimiž se na cestě setkal. Upozorňuji na líčení dalmatského Kninu. KL
Čermák, Výchova v museologii (173—176). O tom, jak by se měli odborně
vzdělávat! sběratelé pro musea venkovská. Z drobných zpráv uvádím zprávu
o nálezu mincí (v měšci) na předměstí Lužinách v Jaroměři, hlavně ze XVI.
a XVII. století (171, 179). Mimo to obsahuje ročník tento zprávy o činnosti
museí humpoleckého (str. 113), čáslavského (140), pardubického (156, 177),
uherskobrodského (165). Ročník končí doslovem redaktorovým, jenž ozna
muje, že přestává Věstník sám vydávati, a předává jej jednateli »Včely
Čáslavské* p. V. Jeníčkovi. Věstník bude na dále vycházeli pod názvem
*Ceskoslovanské letopisy musejní*.
Věstník slovanské filologie a starožitností. Vydávají L, Niederle,
Fr. Pastrnek, J. Polívka a J. Zubatý (srovn. Č Č. H. VII. str. 104). Ročník I —
Na konci najdeme s potěšením rejstřík jmenný a věcný, ale na jednu věc se
i tu zapomnělo, totiž na obsah. Když tuto mezeru doplníme, získáme přehled
celého svazku, který má tyto oddíly: I. A. Časopisy a periodické publikace.
B. Bibliografie. C. Příspěvky k dějinám slovanské filologie, biografie, nekrology,
korrespondence. — II. Jazykozpyt (s podrobnými rubrikami). — III. Historie
literatur slovanských do konce XVIII. století (taktéž». — IV. Národopis
(taktéž). — V, Starožitnosti s těmito rubrikami: 1. Časopisy atd. 2. Ethnologický vývoj a počátky historie. 3. Nálezy archaeologické. 4. Starožitnosti
kulturní. 5. Starožitnosti právní. — VI. Filologie Baltská. — První svazek
Věstníka podává obraz literatury z r. 1900 způsobem bibliografickým, než
tak, že se často přidávají poznámky o obsahu registrovaných kusů, kratší
neb delší, jen někdy z rámce pouhého referátu vybočující, nebo někdy vedle
toho nebo místo toho odkazy k referátům a kritikám; v té věci si všichni
spolupracovníci stejně nevedou.
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Osvěta XXXI. 1901. — A. Bráf Jak vznikla Česká akademie (vzpomínky
obsahující zajímavé podrobností). — Tyl, Dr. Josef Kaizl. — K. JireČek, Z vý
letu do Paříže (o mezinárodním sjezdu akademií v Paříži, v letě 1901). —
V. E. Mourek, Z výletu do Skotska (k 450. ročnici založení university v Glas
gowě). — R. Peška, Co mluví minulost a přítomnost (úvahy a referát o díle
A, Chéradama Question d’Autriche au seuil du XXe siěcle). — J. V Prášek*
Nyní a vždycky (o sporu mezi Čechy a Němci v kapitule u sv. Víta v 1. 1786
až 1794 dle pamětí tehdejšího kanovníka Josefa Locatelllia). — B. Rieger,
Česká státoprávní otázka v letech 1848-1865 (dle přednášky v Pražském
klubu). — Týž, Ústava únorová r. 1861 (kapitola z našeho ústavního vývoje). —
F. J. Studnička, Tycho Brahe (přednáška konaná o Pražské slavnosti Tychonově). — 7. J. Toužimský, Ministr Alois Pražák. — F. V. Vykoukal, Alois Ji
rásek. — Z referátů, které často vzrůstají na samostatné Články, uvádíme
zejména jen K. JireČka oznámení Niederlových »Slovanských Starožitností*
a L. Légera »La mythologie slavě*; K. Staněk polemicky rozbírá publikaci
»Deutsche Arbeit in Böhmen*. Kromě obvyklých »Rozhledů v dějinách sou
časných* třeba ještě zvláště vzpomenout zajímavých přehledů po slovanské
literatuře vědecké, které podává K. Jireček. Je tu oznámeno mnoho publi
kací důležitých nejen pro filologa a literárního historika, ale především pro
historika vůbec.

Česká mysl H. 1901. — F. Krejčí, dopisů J. Dasticha (s O. Jandečkou
z 1869 a 1870; zajímavé pro biografii Dastichovu). — 7- Krejčí, Grillparzerův
poměr k filosofii. — J. Mikš, Filosofie na Rusi (většina článků je věnována
V. S. Solovjevovi, synu známého historika, a ostatek pojednává o Granovském
a o poslední fasi života a působení V. Bělinského. Je to práce kompilační,
příliš odvislá od svých pramenů a psaná příliš péle-méle; pro první instrukci
však stačí). — Z četných referátů zasluhují pozornosti Drtinův o Kiddově
»Sociálním vývoji*, Tillův o G. Bavsellotiho »La philosophie de H. Taine*
(sv. ČČH. VIL, 391) a referáty Glücklichovy a A Lichtenbergera »Le socialisme
au XVIIIe siěcle* a A, Espinase »La philosophie sociale du XVIII« siěcle et
la Révolution.«
Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen,
XL. (1901), č. 1 —2. — Jul. Lippert, Bürgerlicher Landbesitz im 14. Jahrhundert
Zur Ständefrage jener Zeit (srv. výše obšírnější recensi na str. 78.). — A. R.
Hein, Adalbert Stifter. — Mich. Urban, Zur Geschichte der Burg und Stadt
Theusing. (Dilettantská práce, sbírající kronikársky na zákl. chronologickém
zprávy o Toužimi. Theusing je prý z germánského Teutssing a náleží prý
stejně jako Tetschen, Teschen, Neutitschein, Diez atd. k »diet* (Volk) ozna
čujíc »ganz zutreffend einen Mittelpunkt des »Volkes« und zwar des deutschen
Volkes«. Takové výklady otiskuje vědecký časopis! Revoluce z let 1618—1620
byla prý »gegen den Kaiser und das Reich* a t. d.). — Ant, Morath, Die
deutsche Zunftordnung der Krummauer Weber vom J. 1568 (otiskuje se po
krátké předmluvě). — R. Knott, Glockenrechnungen für Klostergrab und
Niklasberg aus d. J. 1614 u. 1650. — H. Ankert, Der steinerne Ritter am
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Leitmeritzer Friedhöfe. — Corn. Will, Schreiben des Duc de Silva Tarouca
im Auftrage der K. Maria Theresia an den Artillerie-Oberst u. Baudirector
Balth. Neumann zu Würzburg (Architekt Neumann pocházel z Chebu; zde
uvedena krátce literatura o něm a otištěn dotčený list z r. 174 7, jímž od*
méňuje Marie Terezie adressáta za předložené plány.) — P. Rud. Schmidtmayer, Eine lustige Comedie von Joh. Christ Alois Mickl (f 1767; zatím jen
delší literární úvod. Mickl, opat cisterc. kláštera ve Vyšším Brodě, byl plodný
poeta laureatus. Z dramatických prací jeho má jedna hrdinou cara Petra
Alexejeviče, jiná knížete Jaromíra. Většinou psal latinsky). — Dr. Wenzel
Katzerowsky (nekrolog žateckého a litoměřického historika od Hořčičky). —
Al. Bernt, Ein Hohenfurter deutscher Privatbrief aus dem 14. Jahrh. (glejt
do Vídně z dob po r. 1335). - V hlídce literární zasluhují pozornosti recense
Loserthova o Huber-Dopschové Oesterr. Reichsgeschichte, Hořčičkova o Mo·
■rathové Stammtafel des mediatisirten Hauses Schwarzenberg, recense o Ott·
mannové Jakob Casanova (Stuttgart 1900), Hořčičkova o Koptové listáři budějo
vickém (srv. Č. Č. H. VII. 245), dále recensují se spisy: Schmidtmayer Rud. P.,
Ein latenisches Preisgedicht auf die Hauptstadt Prag । program něm. gymn.
v Budějovicích 1900), R. Knott, Ueber die Lebensmittelpreise in der Teplitzer
gegend im 16. bis 18. Jahrh. (v Berichte teplické musejní společnosti, 1900)
a Ä Baumeister, Zur Gesch. der Post in Böhmen (v šesti číslech Prager
Tagblattu v dubnu 1901). — Pro městské museum v Chebu vydal obšír.
průvodce A. John.
J. P.

Zeitschrift des Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens.
Ročník IV. (1900) a ročník V. (1901). — Sešit 3. přináší 3. číslo článků Ad.
Bachmanna »Ueber ältere böhmische Geschichtsquellen« a sice »Der Ge
schichtsschreiber Vincenz, Domherr zu Prag«. Od Palackého se Bachmann
liší v následujících kusech: Palacký nesoudí sice tak určitě, jak nyní Bachmann
o něm praví, že byl Vincencius národností Čech, kloní se však k tomuto
mínění; Bachmann nechává věc nerozhodnutou a vyslovuje domněnku, že
pocházel z Moravy. Že byl kaplanem a snad i sekretářem biskupa Daniele,
lze souditi z jednoho místa kroniky; Bachmann o tom pochybuje, poukazuje
k tomu, že o biskupovi mluví bez lichocení; výrazy machinatio a fabricatio
Prameny II. 420 neobsahují však na tom místě žádné příhany. Bachmann do
plňuje domněnky o Vincenciovi již dříve vyslovené novými, jako že snad byl
prvotně kaplanem biskupa Jindřicha Zdíka, později že vstoupil do služeb
■české knížecí kanceláře; v průvodu probošta Gervasia a ne biskupa Daniele
by se byl odebral s Vladislavem do Itálie; při Danielovi však zůstal potom
v Itálii, i když se král vrátil atd. Dílo své psal jako kanovník Pražský.
Bachmann je rozděluje na 2 části: 1. knihu o králi Vladislavovi 1140—1164
2. zápisky o 2. pobytu v Itálii. Snad jako biskup Daniel zemřel v Itálii r. 1167.
To vše zasluhuje uvážení, ale rozdíl proti Palackému není vždy tak veliký,
jak se Bachmannovi zdá. — J. Loserth, Die Stände Mährens und die protestan
tischen Stände Oesterreichs ob und unter der Enns in der zweiten Hälfte
-des Jahres 1608. (Ovoce vzpoury proti Rudolfovi II. r. 1608, v níž spojili se sta
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vové uherští, moravští a rakouští s arciknížetem Matyášem, sklidil nejdříve tento,
získav smlouvou v Libni 25. června na Rudolfovi Uhry, Moravu a Rakousy;
stavové těchto zemí na slíbenou Matyášem odměnu teprvé čekali Aby si splnění
slibů Matyášových pojistili, obnovili v ležení u Štěrbohol (29. června) mezi sebou
smlouvu Ivančickou s dodatkem, že na novém zeměpánu má býti žádáno vy
plnění požadavků stavů zejména co se týče svobody náboženské před holdo
váním, a že vyskytly-li by se při tom překážky, jsou si zmínění stavové na
vzájem radou a pomocí povinni. Když potom protestantští stavové v Rakousích
Žádali marně hlavně za potvrzení assekurace Maximilianovy a za povolení úplné
náboženské svobody, odtrhli se od stavů katolických a odebrali sc do Hornu
a odtud obrátili se na stavy moravské a uherské o pomoc. Jednání mezi stavy
moravskými i rakouskými a Matyášem jest vlastním předmětem článku Loserthova. Stavové moravští sami již byli Matyášovi hold složili spokojivše se
na radu Karla ze Žerotína vyplněním politických požadavků a slevivše v ná
boženských; potom zasazovali se u Matyáše ve prospěch stavů rakouských,
ale zároveň radili těmto, aby v požadavcích svých se mírnili. Než stavové
v Hornu shromáždění od požadavku úplné svobody vyznání ustoupiti nechtěli,
a tak vyjednávání se protahovalo a termín holdování neustále odkládán, a
místo toho sbírali HornŠtí vojsko. Spoléhali při tom na stavy uherské, kteří
dosáhli na Matyáši toho, že byl ochoten potvrditi koncessi Maximilianovu
a provésti rovnoprávnost mezi katolíky a protestanty v zemských úřadech
Stavové v Hornu však od připuštění protestantské bohoslužby ve městech
ustoupiti nechtěli a znova žádali uherské stavy, aby nepřipustili dříve koru
novace Matyášovy, až jejich spravedlivým požadavkům bude vyhověno. Sta
vové uherští však nemínili jiti dále, a když Matyáš ve všem, co slíbil, jim
vyhověl, zvolili 16 listopadu Matyáše za krále a hned potom jej korunovali.
Hornští potom prostřednictvím Karla ze Žerotína zavřeli s Matyášem 19. března
r. 1609 smlouvu, ve které se spokojili tím, k čemu jim Karel ze Žerotína již
dávno byl radil. — Na konci článku otištěna jest řada listin k zmíněným vy
jednáváním se vztahujících), — J. Leisching, Johann Tschertte, königlicher
Baumeister der niederösterreichischen Lande (f 1552). (Spisovatel uvádí v po
chybnost tvrzení Weiszovo, že byl býval Tschertte (“Čert) původu slovan
ského, poukazuje k tomu, že v Brně, oakudž on pocházel, již r. 1432 se vy
skytuje jméno Tewfl [Teufel], jehož zčeštěním snad jméno Čert (poprvé r. 1471
v listinách se objevující) vzniklo. V dalším podává životopis Tschertteho a šíří
se o jeho stycích s kruhem norimberských umělců, zejména s Albrechtem
Dürerem a W. Pirkheímerem. Zmiňuje se též o účastenství jeho při hájení
Vídně proti Turkům r. 1529. Na konec připojuje krátké životopisné skizzy
o synu Jana Tschertte Šebestiánovi a o vnuku Krištofovi [f 1600]). — Sešit 4.
obsahuje mimo dokončení shora uvedeného pojednání Leischingova předně
článek A. Raba, >D’e Vergangenheit des Kirchspieles St. Laurenz in Rzeczkowitz« (stará ves na sever od Brna u Králova Pole, k níž přifařeny jiné osady),
pak článek O. Sckiera, Der Zug der ungarischen Legion durch Schlesien und
Mähren im Jahre 1866. (Líčí se tu vznik a organisace uherské legie zřízené
pod ochranou pruskou, pak její tažení pod velením generála Klapky Těšínském
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a dále přes neschůdné Beskydy na Slovensku; Klapka dověděv se, že proti
němu táhne silný oddíl rakouského vojska pod plukovníkem Fischerem obrátil
se na západ do Moravy, rychlými pochody přes Karlovice, Rožnov, Krásnou
a Hustopeč dostihl v čas pruské demarkační linie a tím svůj sbor před ra
kouskými pronásledovateli zachránil). — E. Soffé* Peter Ritter von Chlumecký
als Gechichtsschreiber (stručný životopis a ocenění jeho historiografické čin
nosti; vytýká zejména znalost kulturních poměrů Moravy v 16. a 17. století,
jichž vylíčení obral si Chlumecký za životní cíl. Později však omezil se Chlu
mecký na vylíčení jediné ale typické osoby té doby, totiž Karla z Žerotína,
než dílo zůstalo nedokončeno, neboť smrť zastihla r. 1863 Chlumeckého
v mladém jeŠté věku 38 let). — Ročník V B. Bretholz* Neue Actenstücke
zur Geschichte des Schwedenkrieges in Mähren und Schlesien. (V 1. hlavě
uveřejňuje se několik dokumentů týkajících se kapitulace Olomouce 14. června
r. 1642 a vyšetřování, jež v té věcí proti plukovníku Miniatimu, který město
Torslensonovi vydal, bylo zavedeno. V následující hlavě otištěny některé
zprávy o bitvě u Jankova r. 1645 se strany císařské. Třetí hlava obsahuje
pojednání o opevnění a hájení průsmyku Jablunkovského v 1. 1642- 1645
stavy a obyvatelstvem vévodství Těšínského proti vojskům Jiřího Rákoczy;
též jest tu otištěno několik zpráv o současných bojích mezi císařskými a Rákoczym v horních Uhrách. Přiložena jest mapa Těšínská z r. 1736. Kdežto
nebezpečí se strany uherské šťastně bylo zažehnáno mírem, jejž Rákoczy
v srpnu 1645 s císařem uzavřel, zastihla brzy na to Těšínsko katastrofa s jiné
strany tím, že generál Königsmark z Moravy ouvalem Hranicko-Novo-JiČínským
do Těšínská vnikl a Těšína 28. října 1645 se zmocnil; o události té jedná se
v hlavě čtvrté. Poslední hlava obsahuje zprávu o přepadení a loupení mo
ravskoslezských uprchlíků, kteří z Opavska přes Moravu prchali do Dolních
Rakous, od Švédů na cestě mezi Brnem a Rajhradem 11. června 1642, po
danou od vůdce jejich, Múllera, slezské komoře). — K. Lechner* Nachträge
zum Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. (Pokračování, Číslo 30— 84). —
A. Bachmann* Ueber ältere böhmische Geschichtsquellen, IV. Die HradischtOpatowitzer Annalen (podle Bachmanna více, než se za to mělo, vzato z 1. po
kračovatele Kosmova a z mnicha Sázavského; k pramenům letopisů náležel
též Vincencius; dále se pokouší B o rozbor toho co sepsáno v Hradišti a co
v Opatovicích atd.). V. Die böhmischen Annalen des 13. Jahrhundertes
(otázkou, od kolika autorů tyto letopisy byly sepsány, zanášeli se Palacký
a později jich vydavatel v MGH. Köpke; o jedné části — Annales Ottocariani 1254—1278 — psal J. Pekař v Č. Μ. Μ. sv. 18. Bachmann se k této
otázce vrací a přichází k výsledkům Částečně jiným).1) — W. Müller* Ge
schichte der k. k. Studienbibliothek in Olmütz. (Vedle věcných dějin bibliotheky podává tu spisovatel též životopisná data při ní působivších mužů,
zejména zasloužilého kustoda a českého literáta J. A. Hanke) — byl kustodem

l) Výklady Bachmannovy o Ann. Ott. (ze zpráv dýšících nechutí k Ota
karovi a jeho politice snaží se konstruovat! Otakarovu dvorskou kroniku
officielní) mám za nepochopitelné.
7. P.
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■v 1. 1777 — 1791 — jeho nástupce v úřadě J. E Karmaschka [f 1809], bibliothekáře Šilhavého [f 1850] a j.)· — A. Polleder, Die mährischen Herren von
Sternberg. (Jest to genealogická studie o jednom z předních panských rodů
Moravy ve 14. a 15. stol., jehož nejstarším předkem byl Zdeslav I ze Štern
berka, zakladatel hradu Šternberka a jenž vymřel Jindřichem I. ze Štern
berka pánem na Holešově r. 1574.) — 7· Leisching, Die Vorläufer des
ständigen Schauspiels in Brünn. (Spisovatel uvádí tu výtahy ze starých
akt 1713—1766 městského archivu v Brně, týkající se většinou žádostí
různých komediantských společností a loutkářů o povolení dávati před
stavení v různých tehdejších divadelních místnostech. — Bt Breiholz,
Mocran et Mocran v. Č. Č. H. VII. 61. — F. Tvarůžek, Marsch der polnischen
Hilfsarmee unter König Johann III. Sobieski durch Schlesien und Mähren im
Jahre 1683. (Pochod zde líčený vykonal polský předvoj — jižní armáda —
ve 12. dnech, hlavní armáda, při níž se nalézal Sobieski, dokonce v 8 dnech,
vytáhnuvši z Tarnovic 22. srpna a dostihnuvši Drnholce u Mikulova 30. srpna.
Z toho jest patrno, že Sobieski zceli poctivě se snažil své spojenecké povin
nosti uČiniti zadost. Sílu polského vojska, o níž údaje historiků značně se
liší, odhaduje spisovatel při pochodu Moravou na 15.000 mužů jízdy, 13.000
pěchoty a 22.000 nekombattantu). — Z drobných článků uvádíme IV. Telischik
sen., Die Gründung von Klein-Kunewald (osady založené na Kravařsku r. 1658
na místě české vsi Skoronice, ve třicetileté válce zničené), pak A. Raab,
Archivalien in Mauerspinden (vyčítá se tu 47 listin z druhé polovice 15. a
z 16. století, sepsaných v řeči latinské, české a německé, a nalezených v za
zděném výklenku brněnské radnice při opravě r. 1826), dále A. Rzekak, Die
Chronologie in der Vorgeschichte (uvádí tu chronologiitKossinnovu, kterou po
kládá za přijatelnou i pro Moravu), posléze F. Schenner, Zierotins Bibliothek
in Breslau (pojednává tu o některých latinských exemplářích zmíněné bibliotheky, zejména o jednom, jenž obsahuje dvě řeči Karla ze Zerotína pronesené
ve Štrasburce r. 1580). —

Mittheilungen des Nordböhmischen Excursionsklubs. RoČník24 (1901). —
Z obsahu vybíráme: A. Paudler, Über Ortsnamenforschung (vychází od článku
Heřm. Wäschka »Ortsnamenforschung« v Deutsche Geschichtsblätter I. a obrací
se proti »Slavomanii«, kterou nachází také u německých spisovatelů na př.
u Gradla; po tomto úvodu probírá v tom směru, ale i jináČe spis Gradlův
z r. 1891 a 1892 »Die Ortsnamen im Fichtelgebirge und in dessen Vorlanden«,
zavrhuje skoro všecky jeho výklady ze slovanštiny; částečně podobný obsah
má též 2. Část článku v 3. sešitu). — E. Neder, Aus der Landtafel (výpisy
týkající se okolí Č. Lípy). — A. Pandier, Zur Geschichte des Glases (nejstarší zprávy o sklářství v Čechách sahají k poč. 15. století). — H. Eichler*
Ein altes Gerichtsbuch von Marschen (r. 1563 začínaje; obsahuje mnoho
-zpráv pro krajinu Teplickou). — H Ankert, Mauttarife der Leitmeritzer Elbe
brücke (král, listiny z r. 1454, 1470, 1473, 1497 a privilej z r. 1751). —
C. Jahnel, Zur Familiengeschischte derer von Bila (domnívá se, že zmín. rod
.nemá své příjmí od Staré Bělé u Děčína, nýbrž že pochází ze se v. Německa a přišel
č. č. H. vin.
o
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do Jáchymova v 16. století; Fridrich z Bílé zvolen byl r. 1618 za direktora
a byl r 1621 popraven). — Wilhelmine Cartellieri.^ Erinnerungen an Wenzel
Heinrich Veith (je to známý hudební skladatel f 1864). — Celý ročník při
náší množství menších příspěvků rozmanitého obsahu. — V 4. sešité najdeme
též nekrolog věnovaný v srpnu 1901 zemřelému prof Václ. Katzerowskému,
ve kterém se vypočítávají jeho příspěvky k dějinám Žitce a Litoměřic v M VGDB.
a MNBExc.
Mittheilungen d. Instituts f. österr Geschichtsforschung, XXII. (1901)».
3. sešit: B. Bretholz^ referuje o Friedrichově »Učebné knize palaeografíe la
tinské« a Sieglově práci »Die Kataloge des Egerer Stadtarchivs«. 5. Prem*
v přehledu gymnasiálních programů oceňuje také některé práce z českých
dějin. — 4. sešit. A. Dopsch, »Ein antihabsburgischer Fürstenbund im Jahre
1292« ukazuje vážnost nebezpečí, které Albrechta I. po smrti Rudolfové se
strany všech skoro sousedů ohrozilo a dokazuje, z částí pomocí nových
pramenů, ustavičnou, avšak příliš opatrnou snahu Václava II. po obnovení
českého panství v alpských zemích; volba Adolfa Nasavského tu nalézá nové
osvětlení. — S francouzskou politikou krále Sigmunda v době Kostnického
koncilu zabývá se článek B. Besse »Das Bündniss von Canterbury 1416«. —
Odborný referát, dosti obšírný věnuje S. Bittner pracím Zívierovým o hor
nictví ve Slezsku.

Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in
Oesterreich. Ročník XXL, sešit 3. a 4. (1900; a ročník XXd. (1901) ses. 1—2.—
Z obsahu vyjímáme: G. Trautenberger^ Im Josefinischen Jahrzehnt (líčí se tu
Šíře zřízení první evangelické obce ve Vsetíně na Moravě již 11. listopadu
r. 1781, kamž přišel co kazatel z horních Uher potomek vystěhovalé Česko
bratrské rodiny Jan Hrdlička, pak vystoupení rozmanitých sekt ve východních
Čechách. Dále zmiňuje se autor o utvořování se různých obci evangelických
v zemích českých a rakouských a o prvních jich kazatelích; déle prodlévá
zejména u prvního reformovaného superintendenta na Moravě Michaela
Blažka). — Na konci uvedena jest přehledná biografie spisů a pojednání k dě
jinám rakouského protestantismu z roku 1899. Podrobněji referuje se tu ze
jména o Múllerově předmluvě Komenského Ohlášení (srov. Č. Č. H. VI. 51).—
Rocnik XXII seŠ. 1 — 2. G. Ad. Skalský, Die evangelischen Kirchenordnungen.
Österreichs. Die ev. Kirchenordnung für Teschen v. J. 1584 (úvod a tekst). —
G. Trautenbergert Im Josefinischen Jahrzehnt (pokračování týká se H Rakous,
Korutan a také Brna, kde zřízena obec protestantská, ačkoli tam nebyl přede
psaný počet protestantů; byli to průmyslníci a povolení dáno z obavy, aby
se tito neodstěhovali do ciziny, dodatky pro Moravu vůbec).
Zeitschrift für Kirchengeschichte (r. 1901) přinesla článek G. Sommer·
feldta »Zu Matthäus de Cracovia kanzelrednerischen Schriften«. Spisovatel
zmiňuje se nejprve o starší literatuře zvláště vzhledem k pův du Matoušově
(že byl z Krakova, je již nesporné), dále o spisech, zejména postille Matouše
.z Lehnice, které se někdy mylné připisují Matouši z Krakova. Vůbec je
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znalost toho článku nezbytná každému, kdo by se literární činnosti Matouše
z Krakova mínil obírati Na konci otištěno: Sermo Mathei de Cracovia ad
clerum Präge factus z r. 1386 (Digne ambuletis).
Zeitschrift für katholische Theologie 1901. — A. Kross S. J., Die Anfänge
des Lutherthums im Königreiche Böhmen (užito zde i česky psaných prací»
zejména Wintrova Života církevního).

Zeitschrift für österreichische Gymnasien ročník 51 přináší referát
J. Losertha o Th. Hoschek, Der Abt von Königsaal und die Königin Elisabeth
von Böhmen (Prager Studien V.). Srovn. Č. Č. H. VI. 268. Referent se ptá, proč
tato kniha vyšla. Nového nic nepřináší, leda že při povolání Lucemburků do
Čech Alžbětě by byla připadla »vedoucí úloha«, ale právě to podle referenta
není správné. Co pověděno mimo to, bylo již pověděno jinde, a to lépe; zde
se to opakuje s nesnesitelnou rozvláčností a frásovitostí.

Göttingische Gelehrte Anzeigen 1901. V č. 4. referuje Tupetz o knize
P. Schweitzera »Die Wallenstein-Frage in der Geschichte und in Drama«
(sr. Č. Č. H V. str. 262) celkem nepříznivě Spisovatel sice ukázal, kterých
pramenů užil Schiller, ale jeho apologie Valdštejna se nepodařila; stojí pod
vlivem Schiilera samého a z novější literatury zvláště Schebka.

ZPRÁVY.
Nový český časopis historický počal vycházeti v Olomouci. Jmenuje se
* Selský archiv* a určen je *pro obecné i kulturní déjiny selského stavu hlavné
moravského i slezského*. Redaktorem je zasloužilý historik slezský Vincenc
Prásek, náklad nese Selská jednota v Olomouci. Selský archiv bude vydáván
čtyřikrát do roka v sešitech po pěti arších. Předplatné je pouze 4 K a posílá
se administraci S. A. do Národního domu v Olomouci. Revue podle programmové předmluvy redakce věnována je dějinám selského stavu v celé Šíři
thematu, tedy jeho dějinám společenským, hospodářským, právním, agrárním
i kulturním; psána má býti fofuldrné. Vítáme nový a sympatický podnik
a přejemu mu mnoho zdaru. Třebas i, jak již z prvého čísla patrno, právě
stěžejné články nestojí na výši pokročilého dnešního studia dějin sociálních
a agrárních, není pochybnosti, že list přinášet! bude mnoho cenného materiálu
i vědeckého poučení k důležitému a dosud tolik zanedbávanému thematu,
jež pěstovati chce výhradně. To je již také patrno z prvního čísla. V. Prásek
na poli tomto nasbíral patrně mnoho materiálu i zkušeností (srv. zajímavou
zprávu jeho ve Věstníku Akademie, listopad 1901). Z článku jeho »Dějiny
stavu selského na Moravě a ve Slezsku«, jehož prvou Část, jdoucí až k r. 1200,
8*
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přináší prvé číslo, nejzajímavější je úvod, kde srovnán zcela stručně agrární
vývoj v zemích českých s poměry v Irsku, na Sicílii a Polsku. Registrujeme
ještě některé články ostatní; E. Domluvil. O starém účtování obecním»
sirotčím; V. Prásek a J. Brtníček. Právo z Rozvadovicich; řr. Obrtel a
A, Březina. Kterak zakládali nové dědiny (v 18. a 19. st.); V. Prásek a J. Doubek.
Hraničná znamení; Zábavné knihy našich předkův; Miloi Radlinský. »Velké
hromady« čili »soudy« po našich dědinách. Dobrou myšlénkou redakce bylo
připojovali k číslu jako samostatnou přílohu ^Listinář. Sbírka selských
listin a pamětí moravsko-slezských.« Otištěno nebo registrováno zde 18 listin
(ev. register) k dějinám rozličných vsí moravských a slezských.
J. P.
Sedmým loni vydaným svazkem (263 str.) dokončena je rozsáhlá publi
kace F. ladry. Soudní akia konsistoře Pražské, vydaná v Historickém Archivu
České Akademie (jsou to Archivu Č. 1, 2, 8, 11, 15, 18 a 21). Svazek poslední
obsahuje léta 1420—1424 (kdy konsistoř dlela již, od května 1421, v Žitavě)
a některé dodatky: zlomek akt soudních z r. 1394 (str. 152 — 180), zlomky
akt tsoudu officiálova (181—216) a různé zlomky protokolů a notářských
listin. Šíře zajímavý je soupis kněží a laiků v Čechách, ale i na Moravě a
v Lužici, kteří v 1. 1423—1429 odpřisáhli viklefismus (Registrum in quo Wyklefiste absoluti registrantur, str. 116 sq.). Je mezi nimi značný počet Němců. —
Publikace bude vedle knih konfirmačních a (bohužel dosud cele nevydaných)
knih erekčních velmi důležitým pramenem pro historický místopis, dějiny
církevní a kulturní doby lucemburské.
7- P.

Prvá třída České akademie vydala právě knihu Miloslava Stiebera.
advokáta ve Slaném *K vývoji strávy*. Správou rozumí se zde evikce, něm.
Gewáhrleistung; práce náleží do dějin soukromého práva. Zajímavý cíl její
ohlašuje však podtitul: vliv Českých živlů na správu v Dolních a Horních
Rakousich a její význam pro rakouský exekuční proces. (Stran 206). Věcný
i formální ráz práce umožňuje toliko právníku-odborníku posudek. Stieber
sice vidí základ České správy v právu německém, ale dokazuje, že v Čechách
nabyla správa svého zvláštního, specificky českého rázu a odtud přešla neb
působila od 2. pol. 13. st. na právo rakouské. Sleduje pak další osudy ra
kouské správy až do dob nejnovějších a význam správy pro exekuční proces
rakouský. Dodatek (str. 171—199) je historiku bližší, v něm Stieber dokazuje,
že kratší landrecht rakouský je mladší než landrecht delší. Známý a litera
turou bohatý spor vstupuje tím do nového stadia. Stieber klade vznik krat
šího znění landrechtu (dosud kladen k r. 1237) do doby změn způsobených
Rudolfem z Habsburku, za r. 1276; o znění delším souhlasí celkem s Dopschem,
že vzniklo za Přeipysla Otakara II., jako kompilace cizích zákonů a obyčejů,
ale zároveň pod vlivem českého práva. — Co krátce vypravuje autor o organisaci Českého soudnictví a správy zemské za Otokara II (najdeme u něho
ostatek i župy i lechy), není tak jisté, aby nevzbuzovalo pochybností. Práce
Vackovy v Alétheii autor neužil.
J, P.
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Při slavnosti VSehrdově v Chrudimi v říjnu 1901 proslovil Jar. Čela·
kovský poučnou přednášku > O významu mistra Viktorina ze Všehrd v kul
turních a právních dějinách českých« (v »Právníku« 1901; také zvi. otisk
o 15 str). V pozn. na str. 8 vyložil autor boj Všehrdův proti formuli »před
úředníky Pražskými«. Všehrd chtěl míti místo toho před úředníky »zem
skými« — »Pražští« úředníci byli mu jen úředn ci městští, kteří s deskami
neměli co činiti. Všehrd měl pravdu, ale významu slov »úředníci Pražští«
nerozuměl. Mínili se tím původně úředníci kraje Pražského^ zemské desky
kraje Pražského; a jméno zůstalo i později, když desky pražské a úředníci
Pražští stali se úřadem vyšším pro celou zemi. Tak v jménu zachovala se
paměť starších poměru administrativních, kdy pražští úředníci byli jenouřadem
kraje Pražského. V tom smyslu bych poznámku u Čelakovského doplnil.
_____
7. P·
Nové katalogisováni rukopisů Klementinských^ jež provádí kustos univer
sitní bibliotheky Jos. Truhlář, průběhem minulého roku 1901 pokročilo tak»
že k popraným dotud 1820 kodexům přibylo nových 409, i obnáší tudíž součet
všech rukopisu nově zkatalogisovaných 2-29. Přírůstek za minulý rok jest
mnohem menší než za léta předešlá, protože kustos Truhlář dvakrát vytržen
byl na delší dobu ze své práce. Poprvé ztrávil téměř celé 2 měsíce vybíráním
a pořádáním vzácnějších kodexů pro nové vitríny t. zv. cimelií rukopisných,
jichž přehled otištěn jest v květnovém čísle Věstníka Č. A. na str 345 -356;
potom churavostí přinucen byl požádati za dovolenou na 3 měsíce. Přes to
oprávněna jest naděje, nenadejdou-Ii překážky nepředvídané, že za půl druhého
roku všechny latinské rukopisy bibliotheky universitní nově zkatalogisovány
budou tak, že po případě celá práce bude moci dána býti do tisku.

Dne 1. září 1901 bylo tomu dvě stě let, co založen byl pro slečny z české
šlechty ústav šlechtičen na Novém Městě Pražském. K jubileu vyšel nákladem
ústavu nádherně vypravený obšírný spis slavnostní: Geschichte des k. k. frei·
weltlich adeligen Damenstiftes zu den heiligen Engeln in Prag (jenom německy)
prací řiditele místodrž. archivu Karla Kopla. Dílo má 174 a 125 stran in 4° —
v Části druhé jsou otištěny zakládací a nadační listiny, v Části prvé líčí autor
dějiny ústavu, ovšem na základě autentických pramenů. Autoru se podařilo
bohatý materiál pěkně a přehledně rozděliti a obratně vyčerpat). Práce je
velmi zajímava pro kulturní dějiny doby Leopoldinské a i pozdější (srv. ze
jména statut s výčtem povinných pobožností) a pro dějiny české šlechty.
Císař Josef II. způsobil i tu mnohou revoluci — poručil, aby všechny pobož
nosti dály se v tom rozsahu a způsobu jako v Savojském dámském ústavu
vídenském a vše ostatní aby se zrušilo. Mimo jedinou zpověď v roce po
nechány ostatní (v statutu nařízeno zpovědí a přijímání velký počet) libovůli
a zbožnosti dam, odpadly povinné společné hodinky o neposkvrněném početí,
modlitbička k sv. Andělu strážci a sv. Janu Nepomuckému a jiné litanie a
modlitby. Dílo je vyzdobeno řadou pěkných portrétů a illustrací.
J. P.
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Na oslavu padesátiletého trvání král, saské Starožitnické Společnosti
vyšel r. 1900 slavnostní spis (Festschrift zum fünfundsiebzigjährigen Jubiläum
des kön. sächsischen Altertumsvereins, Drážďany, str. 217). H Ermisch tu
vypsal dějiny společnosti; mezi ostatními články najdeme dvě bohemika.
Prvé *Die Erwerbung Riesenburgs durch Markgraf Wilhelm I, von Meissen*
od archiv, sekretáře dra. Hans Beschornera podává velmi zajímavé zprávy
o koupi a stavu velkého panství oseckého (Riesenburg), jehož Částí bylo po
zdější panství duchcovské, v st. 14. Panství koupil od Riesenburků r. 1398
markrabí Vilém I. Míšeňský za ohromnou summu 40.000 hř, bylo pak až do
r. 1459 v držení Vettinů. V drážcřanských archivech zachovalo se mnoho po
drobných zpráv o tomto zboží; Beschorner je krátce zpracoval, užívaje
i monografií a prací v Čechách vyšlých. Nejdůležitějšf v jeho Článku je oti
štění urbáře panství z r. 1398. Nevelký článek je cenným příspěvkem k hospo
dářským dějinám českého severu v st. 14 —15. — H. Knothe otiskuje dále
^Eine auf Herzog Wilhelm von Sachsen bezügliche Urkunde Georg Podiebrads.
Gubernators von Böhmen, vom 19. Dez. 1437.« List je adressován stavům
hornolužickým; slibuje jim pomoc a ochranu proti Vilému Saskému.
7. P

Zaznamenáváme České překlady dvou děl světového jména a významu:
H, Taina Dějiny anglické literatury (v překladu prof. O. Sýkory, nákladem
J. Pelcla; vychází v sešitech) a T. Carlyla Dějiny francouzské revoluce (přelo
žila P. Moudrá, ve »Vzdělávací Bibliotéce«; vyšel právě díl L). Je ovšem nutno
přiznat, že obě díla dnes přicházejí již poněkud pozdě. Taine jako theoretik
literárních dějin překročil již vrchol svého vlivu, a Carlyle nebyl vlastně nikdy
historikem; nás zajímá jeho mohutné, třeba často tak bizarrní pojetí i spracování francouzské revoluce, ale historií v užším smyslu slova jeho »Dějiny«
nikdy nebyly: celá práce, ačkoli vysoce zajímavá, má spíše význam literární a
publicistický než vlastně historický. Nicméně nelze než oba podniky vítat —
již proto, že přinášejí nám zase, zvláště dílo Tainovo, trochu evropského
světového vzduchu.
L. H.
Dinská Tychoniana. — Výročí smrti Tychona Brahe oslaveno v Dánsku
především universitou, která na rok 1901 zvolila rektorem svým professora
astronomie T. N, Thiele, O slavnosti universitní v den narozenin králových před
nášel Thiele o Braheově poměru k dánským králům a k vědě.1» Thiele obrací se
proti těm, kteří chtí pláštěm zapomenuti přikrýt astrologii Brahovu a důrazně
prohlašuje, že pro Tyge Brahe byla astrologie původním cílem, pro krále Frederika II. tím stále zůstala. Poznati skutečné postavení hvězd a znáti jejich
běh, bylo pro oba jen prostředkem, ale pro Tyge se stalo ponenáhla věcí
hlavní. Co se pak týče poměru k vládě poručníků a Kristiána IV., obrací se
Thiele proti obviňování jich a tvrdí, že jediný muž, o kterém lze dokázati,

l) Tyge Brahe Forhold til sine Konger og sin Videnskab. Tale ved
Universitetsfesten den 18. April 1901. af T. N. Thiele. Kobenhavn 1901.
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že ho chtél míti prázdna země, jmenoval se Tyge Ottesen Brahe. Při před
nášce otištěn je dopis Brahův králi, hlavní to pramen pro historii konfliktu·
Autor tvrdí, že Brahe se prohřešil na vědě a vlasti, nepostarav se, aby Uránieborg bylo zachováno a bylo opatřeno nástroji a personálem. Cizina mu
potom ukázala, že i v ní bylo daleko od slibů k vyplnění. Přednáška ukazuje,
jak Brahe svou péčí o Keplera, který se ujal životního úkolu mistrova, byl
spoluzakladatelem theoretické astronomie, jako sám stvořil vlastně astronomii
pozorující. — Přednáška Thielova vzbudila v Dánsku velkou polemiku; histori
kové i astronomové ujali se velkého astronoma, aby neklesl na niveau >astro•loga hvenského«, jakým ho chtěl míti Thiele, mnohé údaje Thielovy i věcné
byly vyvráceny. Společnost nauk oslavila pak den úmrtí Brahova spúsobem
*
který popisuje zvláštní publikace.1) Slavnosti byl přítomen král s princi a
48 členů akademie; společnost na oslavu dne vydala Brahův první spis De
nova Stella z r. 1573 fototypickou zinkografií. Několik exemplářů pěkné této
publikace bylo posláno také do Prahy; vydavatelem je Pechúle. Slavnostní
přednášky byly dvě; o Brahově povaze mluvil historik J. A. Fridcricia. Na
mnoha místech, pravil, obracejí se dnes zraky k hrobu v týnském kostele.
Pozornost ta platí hlavně velkému badateli, Dánové však oslavují jednu z nejpamátnějsích a nejzvláštnějších osobnosti, co jejich země zrodila. Brahovy
slabosti nebyly skryty ani vrstevníkům ani potomkům, jeho sebevědomí překročovalo meze, uměl nedbati povinností, kterých právě nekladl vysoko, uměl
býti prudký, nešetrný, mstivý (svou mstivost osvědčil proti svým krajanům),
byl duševní aristokrat, který ostře rozlišoval vzdělané a množství a týral
sedláky. Ale byly v jeho povaze též mírné a ušlechtilé rysy; s úctou mluvil
•o Koprníkovi a vůči cizincům chválil dánského krále a Šlechtu jako celek.
A také jeho badatelský duch měl své meze; nebyl prost mystických tónů,
omezujících bystrost jeho myšlének. Kepler pravil o něm, že měl velké
bohatství, jehož neužíval pravým spůsobem. Brahe byl neúnavným pracov
níkem, celý život věnoval bádání. Byl zároveň velkým protestem proti mnohým
předsudkům doby a společnosti, jejíž meze vědomě překročil svým sňatkem.
To platí zejména o jeho chování náboženském (kněz na Hvenu nesměl při
křtu vyhánéti ďábla, vůbec ďábla málo dbal, nechtěl rozsuzovat mezi vyzná
ními, a oproti všem předsudkům lutherským byl pro zavedení kalendáře
gregoriánského). V jeho snaze po poznání pojí se nadšení s důvěrou ve vlastní
schopnosti, vlastní sílu; byl stále přesvědčen, že má obnoviti astronomii, jeho
nadšení dalo mu víru v právo vědy na panování. Je od něho návrh, podle
něhož mělo Hven patřiti jemu a potomkům, ne jako léno, ale jako malá říše
pro sebe, ale ovšem tak, že by se jí smělo užívati nikoliv k účelům profán
ním, nýbrž věčně jen k svátým studiim matematickým. V zmírněné formě
byl by plán málem provedl, r. 1589-90 měl na to slib vlády poručnické a
říšské rady. Brahe chtěl vědu svou obnoviti v nové methodč, které nestvořil,

*) Det kongelige dánske Videnskabernes Selskab Móde til Minde om
Tyge Brahe paa 300 Aars^Dagen efter hans Dód 24. Oktober 1901 Heri taler
af J. A. Fredericia og C. F. Pechúle Kóbenhavn 1901.
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ale první užíval. V přesném pozorování viděl opak aristotelsko-scholastické
spekulace, jejíž byl zapřísáhlým odpůrcem. Ale nebyl Čistým empirikem.
Zvláště dvě hypotesy hrály velkou úlohu v jeho vývinu; jednou byla pro něho
astrologie, druhá byla hypotesa o soustavě světové; vzešla z pozorování, Že
ptolemaeovský systém neodpovídá faktům, ale že jim neodpovídá ani Koprnikovský. Brahe je výraz duševního směru renaissance; náležel jí svým exaktním·
bádáním i svým kultem krásna a symmetrie, byl jejím synem svými latinskými
dopisy a verši, i svými slabostmi, náklonností k mystice a ve svém kosmo
politismu. Konec přednášky obrací se nepřímo proti Thielovu vylíčení poměrů,
které vedly k vystěhování Brahovu. — C. F Pechůle mluvil pak o nové hvězdě
ve spojení s Brahovou reformou astronomie.
A. Kraus.
La bataille de Crécy ďaprés les re'cits bohemiens je název přednášky*
kterou měl ve výročním sezení francouzské Akademie v říjnu 1901 L. Leger.
Úkol její byl seznámiti francouzského čtenáře s prameny českými, Neplachem,
Františkem Pražským, Benešem a zvláště písní o bitvě u KreŠčáku, kteréžto
jméno (jak Leger podotýká) pochází z latinského Ctisciacus. Na bojišti spa
třuje se starý kamenný kříž, jak Leger soudí, stojící na tom místě, kde král
Jan padl.

’
Dne 26. prosince m. r. zemřel vynikající historik moravský Vincenc
Brandl. Obšírnější nekrolog bude v příštím čísle Č. Č. H.
V listop. 1901 zemřel Bohumil Mareš, evang. farář v Přelouči (nar. 1851
v Novém Městě na Moravě), jenž s porozuměním a pietou zasloužil se o popularisování historie husitství u nás. R. 1890 vydal (v Pardubicích) překlad
G. Lechlerova životopisu Husova s pečlivě pracovaným samostatným úvodemt
kde podán přehled dosavadní historické práce o Husovi (je to dosud nej
úplnější naše bibliografie husovská) a téhož roku vydal jako prvý svazek
»Comenia« Listy Husovy. Latinské listy Husovy jsou zde přeloženy do češtiny^
každý list je provázen pěkným výkladem o okolnostech, v nichž vznikl a o jeho
významu, v poznámkách vyložen každý prostému Čtenáři nezvyklý výraz. Loni
vyšlo druhé vydání (nákl »Samostatnosti); choroba autoru bohužel nedovolila
užiti novější literatury, zejm. studie V Novotného o listech Husových.

___

* p.

V listopadu r. 1901 zemřel v stáří bezmála devadesáti let neúnavný
pracovník na poli historické topografie, statistiky a archaeologie, P. Antonín
Norbert Vlasák, nejzasloužilejší z řidnoucího počtu, místních historiků-ochotníků
z řad našeho kléru. Narodil se r. 1812 ve Vlašimi, ve Vlašimi počal kapla
novat! a blízko Vlašimi, na poutnickém místě Hrádku, farářoval od r 1844.
Od r. 1852 přispíval do Mikovcova »Lumíru< a do Archaeologických Pa
mátek - v Památkách v I. 1855 — 1874 vydal neméně než 22 prací o místních
dějinách a památkách osad a krajin v jižních a jihovýchodních Čechách,
zejména v okolí Vlašimském, Benešovském a Sázavsku. R. 1872 založil pro·
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soustavné vzděláváni themat tohoto druhu *Bibliothéku místních déjepisů*^
jež dle programmu svého měla přináŠeti takřka vlastivědu českou po jednotli
vých okresích. Historie a soupis památek zaujímaly v programmu tom ovšem
místo vynikající. Vlasák zpracoval tu takovým způsobem okresy votický,
vlaŠimský, benešovský, nevekluvský, sedlčanský, sedlecký, uhlířsko-janovický
a dolnokralovický. Přispíval také do »Čas. Česk. duchovenstva« a Ottova
Slovníku Naučného. (Srv. o něm Feuilleton »Katol. Listů«, 1901, č. 9.).
_____
7. P.

Dne 8. prosince 1901 zemřel Ludvík Bok. Kašpar* protest, farář na Vino
hradech. V Českobratrské bibliotéce vydal Život Jana Augusty a Historii
persekuce.

Práce, kterou pro země koruny české vykonal Grünberg svým Bauern
befreiung etc., podjal se pro Štýrsko Antonin Mell. V štýrskohradecké sbírce
»Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark«
vyšla loni jeho práce *Die Anfänge der Bauernbefreiung in Steiermark unter
Maria Theresia und Josef II.* (stran 243). Úvod o 42 stranách líčí poddanské
poměry od doby nejstarší do 18. st. Přidaná větší mapa podává přehled
patrimoniálních panství v Štýrsku v době tereziánské, bohužel však nikoliv
obraz plošného rozsahu jejich, nýbrž jen výčet středisek jejich. — Upozorňu
jeme ještě na jinou práci téže sbírky: Fr. Ilwofa spis *Der provisorische
Landtag des Herzogtums Steier im J. 1848* (1900; stran 196).
Towarzystwo literacke Adama Mickěviče ve Lvově ohlašuje od počátku
r. 1902 nový čtvrtletník (Kwartalnik), věnovaný dějinám umění a literatury.

Prof. Varšavské university E. F. Karsky vydal nedávno (r. 1901) velmi
již potřebnou pomůcku pro slovanskou palaeografii, která na ten čas může
nahraditi příruční knihu, které dosud nemáme. Jest to Očerk slavjanskoj
kyrillovskoj paleografii. Iz lekcij čitannych v imp. Varšavskom universiteté*
Varšava 1901, str. XIV + 518. Kniha sestavena jest na základě originálů
a opatřena albem 101 snímků. Hodí se především pro začátečníky. (Srov.
referát S*. Kulbakina v Ž. Min. Nar. Prosv. 1901. 10.) Vyšlo původně ve
Varš. univers, izvéstijach (1899) — v samostatné knize jest značně pře
pracováno.
Mladý badatel Feodor Uspenskij vydal nedávno pěknou knihu o papeži
Řehoři Velikém Cerkovno-političeskaja dějatělnost pupy Grigorija Pervago
Dvojeslova. Kazaň 1901. Spis vyhovující svojí formou a přehledným sestavením
všem požadavkům vědeckým podává nejprve přehled literatury a pramenů
s jejich oceněním, pak obzor politického a církevního stavu světa křesťan
ského konc. stol. 7. a 8. a na tomto základě pak vypravuje život papežův
a jeho působení, kteréž případně oceňuje. Papež Řehoř zavedl prý živly
v církvích východních obvyklé do liturgie latinské. Dle Uspenského dělal, co
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mohl, a dělal vše to, co odpovídalo ideálům a citům jeho nitra. Tak byl
podpůrcem, šiřitelem mnišství, poněvadž sám byl velikým asketou.

V publikaci prof. Karijeva a Lučického Istorija Evropy po epochám
i stranam .. . vyšel další díl obsahující M £ Korélina, Važnějšije momenty
v istorji sredněvěkovago papstva. Petrohrad 1901. Jest to 10 přednášek f mo
skevského professora, které původně byly uveřejněny v Ruské Mysli r. 1890;
vyznačují se neobyčejně živým a plastickým vylíčením rozvoje a úpadku
papežství ve středověku.
Koncem min. roku (1901) zemřel známý polský slavista Vilém Jos. Bo
guslawski (nar. r. 1825 v Lachovce u Žitoměře), jenž býval státním radou
v ruském ministerstvu války v Petrohradě. Od r. 1877, kdy poznaňské
»Towarzystwo Przyjaciól Nauk< vypsalo konkurs na nejstarší dějiny severo
západních Slovanů, Boguslawski veškeren svůj volný Čas věnoval těmto
studiím, jejichž plodem jest 4svazkové veliké dílo jeho Dzieje Slowiaňszczyzny
pólnocno-zachodniej do polowy XIII, wieku (čili jak IV. díl nese titul; až do
wynarodnienia Slowian zaodrzaňskich); I. díl vyšel r. 1887, IV. 1900 (v Po
znani nákladem řečené učené společnosti. Dílo toto má dosti slabých stránek
— zejména tu základní, že spisovatel v dobách nejstarších »všude vidí Slo
vany« — t. j. klade rozšíření Slovanů v Germanii do dob mnohem starších
nežli jest obecný názor vědecký a vykazuje jim tam též sídlo daleko roz
sáhlejší. Leč dílo vyniká velikou svojí erudicí, důkladnou znalostí pramenů
nejrozmanitějšího druhu a původu a nabádá k přemýšlení a k novému způ
sobu bádání. Tam, kde se pohybuje spisovatel na půdě historické, jsou vý
vody jeho daleko střízlivější a názory vědečtější. Díl IV. sáhá až do pol#
14. stol. Díl I. a IV. obírá se kulturou starých Slovanu. Pátého dílu, posled
ního, autor již nedokončil. R. 1893 vydal zvlášť jako otisk z Rocznika T. P·
N. Poznaňskiego »O granicach Slowian z Niemcami w VI. w.< Vedle tohoto
díla sepsal Boguslawski též dobrý Rys dziejów serbo-lužyckich (Petrohrad
1861), který v novém spracování a hojně rozšířen vyšel v srbském jazyce
v Budyšíně 1884 (Historija serbskeho naroda) Byl vůbec velikým přítelem
lužických Srbů a podpůrcem národního jejich snažení.
J, B,

V prosinci minulého roku (1901) zemřel ve Varšavě Čech František
Jezbera^ docent slovanských jazyků na tamější universitě, poslední z Čechů,
které vláda ruská v letech 60tých minulého století tam povolala. Narodil se
r. 1829 v Breznici v Čechách a dosáhl tedy již věku 71 let — leč nedosáhl
ani mimořádné professury — svojí vinou, neboť nezanechal po sobě ani
jediného obsáhlejšího a významnějšího spisu vědeckého. Znám byl jako pří
lišný idealista, horující pro myšlénku sjednocení všeho Slovanstva, které však
představoval si velmi mlhavě na základě přijetí písma kyrillského. Přemrštěně
ideální byly snahy jeho nesoucí se k sebrání a sestavení velikého historickonárodopisného musea všeruského a snad i všeslovanského — ze skrovných
soukromých svých prostředků sebral skutečně imposantní sbírku nejrozma
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nitějších předmětů říše ruské, pravou to »všehochuť«, na které sobě Jezbera
velice zakládal a ve které se takřka i pohřbil. Jeho museum oloupilo ho
■o drahocenný Čas k samostatnému bádání potřebný a nezjednalo mu většího
jména nežli pouhého dilettanta.
?. B.

Zemřel ruský historik a archaeolog M. A. Venevitina, který získal sobě
s N. V. Kalačevem nemalé zásluhy při organisaci ruských archivů, Od r. 1875
byl Členem archeologické kommisse při ministerstvě osvěty. Od. r. 1896 — 98
byl ředitelem proslulého Rumjancovského musea v Moskvě. Z prací jeho jmeno
vat! dlužno Russkije v Hollandii a Chozdénije igumena Daniela v Svjaiuju
zemlju 1106—1108. Zanechal bohatou bibliotheku obsahu historického a filoso
fického, jakož i bohatý archiv.
Jahresberichte der Gcschichtswissenschaft, 22. ročník vydaný 1901 a věno
vaný historické literatuře vyšlé r. 1899 má odstrašující objem 1564 str. hu
stého tisku, ačkoli v tomto ročníku mnohé rubriky (též Čechy a Morava)
nejsou zastoupeny. Vidíme, že produkce a hyperprodukce stále trvá a roste.
Z kruhů spolupracovníků, což je litovati, vystoupil Rachfahl, na jehož referát
jsme zvláště upozorňovali (Č. Č. H. V JI. 109.). Při pohledu na tuto nadvýrobu
historické literatury (jinde nebývá lépe) vtírají se dvé myšlenky Částečně si
odporující. Je to věc svědomí tuto nadbytečnou spoustu rozmnožovat bez
potřeby, dále že každý, kdo něco chce vydat, dobře by měl znát, co již
o té věci bylo napsáno, aby to zbytečně nepsal podruhé, nehledě ani k tomu,
že by i při nové věci měl uvážit, zda-li za napsání stojí. A přece i to je také
již věc svědomí — vytýkali někomu, že něco přehlédl, co již dříve o té věci
■bylo napsáno. Literatura bibliografická, registrující, referující, kritisující sama
roste tou měrou, že kdo by svědomitě ji chtěl stopovati, tolik času by na
to musil vynaložiti, že by k vlastni práci snad často ani nepřicházel. A tato
vlastní práce by přece zase měla počíti svědomitým prostudováním starší
a novější literatury, což často zase jen vede k výsledku, že tato novější litera
tura byla zbytečná nebo že, kde bv byl stačil článek, napsána hned kniha.
A tak se dostáváme snadno do kruhu, jenž sluje »circulus vitiosus«. Velká
Berlínská referující bibliografie přivádí se pomalu sama ad absurdum. Ani si
nemůže přáti, aby všecky její rubriky byly co rok zastoupeny, a přece by
si bylo zase přáti, aby některé rubriky (na př. Čechy) nezůstávaly tak dlouho
prázdny. Pomoc by snad byla v tom, kdyby se v takové centrální publikaci
referovalo jen o pracích větších a cennějších, ale aby při tom stále byly za
stoupeny rubriky všecky; práce menší, podrobné, méně důležité by měly býti
odkázány časopisům a bibliografiím lokálním a odborným.
J. G.

Známá sbírka Gesckichte der Eurofdischen Staaten bude dál vycházeli
s rozšířeným programmem, totiž o státy mimo Evropu; mimo to má se s ní
spojití jiná sbírka též u Perthesa v Gothě vydávaná »Deutsche Lándergeschichten«. V hlavní sbírce vedle děl již vycházejících slibují se dějiny byzantské
<Gelzer), srbské (Jireček), rumunské (Jorga), hollandské (Blok), dějiny hansy
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(Stiede), Hamburka (Nirrnheim a Wohlwill), Benátek (Kretschmayr). V seriř
»Ländergeschichten« mají vyjiti dějiny Štýrska (Mayer), Tyrolska (Ottenthal)^
Korutan ^Jaksch), Solnohradu (Widmann), Rakous horních a dolních (Vancsa)
atd. — Blokový dějiny hollandské jsou nejlepší toho druhu dílo; I. svazek ně
meckého překladu již vyšel.

V Berlíně zahájen nový Časopis všeobecného rázu * Deutsche Monatschrift* (vydavatel J. Lohmeyer), který však slibuje v prospektu příspěvky
známých historiků jako: Sohrn, Lindner, Schäfer, Marcks a j. Socialistické
vědě věnován jest rovněž nový měsíčník ^Dokumente des Socialismus** vydá
vaný v Berlíně E. Bernsteinern. Posice vydavatelova v socialistickém světě
zajišťuje mu pozornost i vědeckých kruhů.
Th. Lindner vydal svou knihu o filosofii dějin <C Č. H. VII 484) jako
průpravu k většímu dílu Weltgeschichte seit der Völkerwanderung, První
svazek tohoto na 9 sv. vypočteného díla již vyšel (480 str.); obsah jeho na
značen druhým titulem: Der Ursprung der byzantinischen, islamischen, abend
ländisch - christlichen, chinesischen und indischen Kultur. — Kniha je bez
poznámek; na konci přidán seznam literatury a rejstřík.
A, Doren, mladší historik německý, známý studiemi o německých ob
chodních gildách, věnoval se v posledních letech hlavně studiu hospodářských
dějin staré Florencie, kde konal rozsáhlé archivální studie. Jako výsledek
podal již r. 1899 přehled cechovních dějin města (Entwicklung und Organi
sation der Florentiner Zünfte im 13. und 14. Jhd. Schmöller Forschungen XV. 3.)
a nyní počíná sérií podrobných studií prací »Die Florentiner Wollentuch
industrie vom 14. bis zum 16. Jhdt. Ein Beitrag zur Geschichte d. modernen
Kapitalismus«. Stuttgart 1901. Tato Šestistastránková kniha líčí všestranně
rozvoj a úpadek nejdůležitčjší industrie florentinské, se zvláštním důrazem
na její kapitalistický ráz- Podnikatelé byli zámožní občané, kteří dávali na
koupenou, hlavně anglickou a Španělskou vlnu zpracovávat! pro vývoz od
vlastních řemeslných tříd, které nesmírně využitkovali, zachovávajíce výlučný
vliv na obecní správu a hospodářskou reglementaci města. Doren vykládá
obšírně politické následky tohoto systému, hlavně sociální revoluci pracov
ného lidu r. 1379. Hospodářské poměry renaissance jsou tu s mnohé nové
stránky osvětleny. Důležitější prameny otištěny na konci knihy, která má
býti první částí celé řady podobných studií o jiných odborech hospodářského
života.
7- ó’.

Pozoruhodný jest článek »Ethnographie und Dialektwissenscbaft« (Hist.
Zeitschrift 88, 1), v němž Ä Wrede podrobuje ostré kritice názor, pokládajíc;
hranice dialektů za identické se starým osídlením kmenovým. Je to zároveň
nepříznivý posudek Bremerovy ethnografie germánských kmenů (viz Č. Č. H.
VIL 365), na předpokladu tom namnoze založené; Wrede dokazuje, Že nikoliv
vnitřní jazykově-ethnické, nýbrž zevnější historicko-společenské momenty tvo
ření se dialektů podmiňují, hlavně pak hranice territoriální. Ku konci věnuje
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několik bystrých slov předpokladům, které na počátek vývoje kladou velké
skupiny jednotných řečí, ukazuje, že lokální pestrost jest všude nejstarším
základem, z něhož teprvé politické dějiny tvoří větší útvary; hlásí se tu
reakce proti starším základním motivům srovnávacího jazykozpytu.

L. Μ, Hartmann, vydal právě pomocí Vídenské akademie druhý díl
svého »Tabularium ecclesiae S. Mariae in Via Lata«. (Vídeň 1901.) Podává
zde opět řadu nových listin pro dějiny Říma v letech 1051—1116. Ku po
znání právních a hospodářských poměru města v době Řehoře VII. jest
pramen ten velmi důležitý. Palaeografům poslouží dobře sedm fototypických
obrazů některých listin.
Ve Vídenské akademii vydal Sickel pátý sešit svých »Römische Be
richte« (viz Č. Č. H. VIL 246.) Popisuje v něm opět některé prameny archivu
Vatikánského, důležité pro dějiny Tridentského koncilu. Jest to nejspíše po
slední podobný literární Čin vynikajícího historika, který opustiv nedávno
svoji dosavadní posici v Římě, odebral se do Meranú na odpočinek.
Současně jako v rakouském ústavu v Římě udála se též v pruském
historickém institutu tamním důležitá změna osobní. Dosavadní ředitel
W. Friedensburg, známý vydavatel nunciatur, povolán za ředitele archivu do
Královce. O obsazení jeho místa v Římě rozpředly se v učeném světě ně
meckém značné spory; jmenována řada osob, s jejichž jmenování však sešlo.
Konečně zdá se býti jistým, že ředitelem bude známý Vratislavský historik
Alois Schulte (jehož jmenování se právě ohlašuje.)

Mnichovská Allgemeine Zeitung přinesla loni článek o nové budově Víden
ského státního archivu, (v. o ní Č. Č. H. VI. 47) V úvodu se připomínají nové
stavby chystané neb započaté v Německu v Düsseldorfu a Gdansku, v Bamberku, v Špýru, v Karlsruhe, ve Štrasburku a Metách. Dále se praví, že se
otázka vhodného umístění archiválií již neobmezuje na některé odborné časo
pisy, nýbrž je všude otázkou palčivou a praktickou, tak že již jen některé
hlavy (einige unbelehrbare und schrullenhafte Köpfe) se jí uzavírají. O Vídenské
nové archivní budově se vyslovuje naděje, že bude dále působit jako vzor. —
Měl jsem nedávno příležitost prohlédnout; si novou stavbu, blížící se k svému
dokončení. Chválu, která se v řečeném článku ozývá, bych v jednom směru
přece obmezil; pracovny pro badatele — jsou sice dvě — zdály se mi ne
dostatečné a rovněž místnosti pro úředníky. A při tom nemohu nepřipomenouti*
že se o nové stavbě Pražského místodržitelského archivu — snad nejhroznějšího
archivu na světě — již ani nemluví.
J. G.
V prosinci 1901 zemřel nejstarší z žijících historiků německých Karel
Hegel. Narozen r. 1813, byl synem slavného filosofa Hegla, z jehož přednášek
r. 1840 připravil k novému vydání filosofii dějin. Jako historik vystoupil
teprve r. 1847, než tu hned dílem trvalé ceny »Geschichte der Städteverfas
sungen in Italien«, s přídavkem o dějinách mést v Německu a jinde. K otázce,
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zdali tam, kde se starověká města udržela, v nich zůstala též ústava staro
věkého původu, ke které se dávala odpověď převahou kladná, odpověděl zá
porně. Od té doby se ona otázka sice vždy ještě časem ozývá, ale s ní obyčejně
také odpověď Heglova. Celá jeho další Činnost byla potom hlavně a předně vě
nována městům, ale teprve r. 1891 vyšlo druhé jeho hlavní dílo »Städte und
Gilden«. Když se mezi tím, co se týče dějin ústavy městské ozvaly nové
otázky a s nimi přišly rozličné theorie, vyslovil Hegel svoje stanovisko ve
spisu menšího rozsahu, »Die Entstehung des deutschen Städtewesens« z r. 1898.
Vynikající účastenství jako vydavatel a jako ředitel celku měl dále při velké
sbírce »Chroniken der Deutschen Städte« od prvopočátku, kdy počala vy
cházet (1862 sl) až do posledního (27) svazku, jenž vyšel ještě za jeho živo
bytí. — Jako učitel působil Hegel na universitě v Erlankách; r. 1900 vydal
svou autobiografii.
29. prosince zemřel v S. Remo Fr. X. Kraus, nejlepší z katolických
křesťanských archeologů poslední doby. Narodil se r. 1840. Studoval v Bonnu
a v Paříži, odkud si přinesl nadšení pro liberální katolicismus, jemuž zůstal
věren až do své smrti. Od r. 1872 byl mimořádným professorem církevních
dějin a křesťanské archeologie ve Štrasburgu, od r. 1879 řádným professorem
týchž předmětů ve Freiburgu. Počet jeho vědeckých spisů je velmi veliký.
Z oboru církevních dějin je nejznámější jeho Lehrbuch der Kirchengeschichte
ve třech dílech, který se dožil čtyř vydání. (I. vydání Trevir 1872—1875).
Hlavní jeho pracovní pole byla křesťanská archeologie, v níž byl žákem de
Rossiho. Jedno z prvních větších děl v tomto oboru Roma sotteranea je
souborné populární spracování výsledků studií de Rossiho. Stálou a velkou
cenu má Realencyklofädie der christlichen Alterthůmer (ve dvou dílech. Trevir
1882—86). Počet jednotlivých Článků a menších spisů je téměř nepřehledný.
Hlavní výsledky jeho studií z oboru starokřesťanského umění jsou sestaveny
v 1. dílu jeho Geschichte der christlichen Kunst (Berlin 1895), který proto má
značnou cenu, daleko větší než díly pozdější. Velmi krásné a instruktivní byly
roční přehledy literatury starokřesťanské archaeologie, které uveřejňoval v Repertoriu. Ale jeho interess a studium nebylo obmezeno na starokřesťanskou
dobu. Rovněž dějiny středověkého umění děkují mu důležité práce. Je to
především řada důležitých publikací, z nichž uvádíme jen tyto: Die Wand
gemälde der St. Georgskirche zu Oberzell auf der Insel Reichenau (Freiburg
1884); Der Codex Egberti (Tamtéž 1884); *Die Miniaturen der Manesischen
Liederhandschrift* (Strassburg 1887) a Die Wandgemälde von S. Angelo in
Formis (Jahrbuch der preussichen Kunstsammlungen 1893,. Každý, kdo je
v'déjinách středověkého umění poněkud obeznalý, ví, co tyto publikace zname
nají. Zvláště posledně jmenovaná měla eminentní důležitost a vzbudila živou
polemiku. Mimo to provedl sám inventarisaci uměleckých památek v Elsasku
a Lotrinsku (Kunst und Alterthum in Elsass-Lothringen, Strassburg 1876—92
4 d.) a redigoval od r. 1887 soupisy uměleckých památek ve velkovévodství
Bádenském. Ale ani tím není jeho literární činost vyčerpána. Z lásky k nej
většímu vlašskému básníkovi vzniklo velké dílo o Danteovi {Dante. Sein
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Leben und sein Werk^ sein Verhältniss zur Kunst und Politik. Berlin (1897),
v němž opravdu universální vzdělání autorovo sneslo velice mnoho nového
materiálu (srv. o tom Článek Vrchlického v Č. Č. H., V.). A potom třeba
ještě jmenovati jeho essays z minulých a současných církevních dějin Náležej
k oněm katolickým kněžím, kteří nepodlehli vlivu kuriálni katolické politiky
posledního půlstoletí. V různých článcích a hlavně v dopisech, které uveřejňoval
pod názvem: Kirchenpolitische Briefe a pod pseudonymem Spectator v Beilage
der Münchner Allgemeine Zeitung líčil ostře a se znalostí poměrů jinému ne
dostižnou vývoj katolicismu a katolické politiky v XIX. st Pro samostatné
názory v tomto směru byla mu zatarasena cesta k vyšším církevním hodnostem,
V posledním díle, které napsal — je to kniha o Cavourovi — vyslovil snad
nejpregnantněji to, proč bojoval: politický katolicismus třeba nahraditi ná
boženským. Kraus psal krásným a srozumitelným slohem a kdo ho osobně
znal, měl ho rád. Byl od mnoha let těžce nemocen. Napadá mi, že jsem četl
v jednom z jeho dopisů slova: Aliis inserviendo consumor.
M. D.

Z publikaci o dějinách novověkých bulletiny v RH. pochvalně vytýkají
následující: Dílo Filippa Monniera, podle titulu jednající o školské literatuře
15. století (Le Quattrocento, essai sur 1’histoire littéraire du XV siěcle Italien),
má však podle referátu obsah daleko bohatší a je složeno stilem rafinovaně
umělým; referent zvláště upozorňuje na portrét Eneáše Silvia. Itálii a zejména
Florencii je věnováno ještě jiné dílo francouzské spisovatele známého již
svými staršími pracemi (LItalie mystique), Gebhardta\ nové jeho dílo (Conteurs
florentins du moyen áge) kreslí a vyobrazuje al fresco celou společnost
italskou 13.—14. věku. — Vojenskou organisaci Huguenotův studuje Lehr
v díle (Vie et institutions militaires) které je částí větší sbírky prací podob
ného obsahu (Les Protestants ďautrefois). — Gustav Le Poitevin vydal prvn!
svazek díla o svobodě tisku ve Francii (La liberté de la presse depuis la
Revolution), který obsahuje 1. 1789—1815, v němž obšírnější líčení se najde
teprve konsulátem, kdy se vlastně počíná doba nesvobody, což, jak referent
podotýká, dobře připomenout! proti těm, kdo zase velebí dobu Napoleonskou
jako nejslavnější epochu Francie. — Jedno z věčných themat, až k omrzení
často se vracejících, zpracoval specialista v tomto oborp Fr. Franck-Brentano
(L’affaire du collier); kardinal Rohan, tento >frivolní a naivní intrikán«, je tu
poněkud »zachráněn«. — Vnitřních dějin Francie za Napoleona III. se týká
dílo Berton-ovo (Lévolution constitutioneile du second Empire). — Dílo
Zevort-ovo o dějinách periody dosud trvající (Histoire de la troisiěme republique) svým čtvrtým svazkem dospělo ke Carnotovi (včetně); jsou tu vypsány
vlastně jen dějiny vlády a parlamentu té doby. — G. Blondel se vrátil
k svému thematu, srovn. Č. Č. H. VIL, 124, ve své nové knize (la France et le
marché du monde). Bouredeau (1'Évolution du socialisme) a D'Eichthal (So
cialisme, communisme et collectivisme) píší netoliko o socialismu, nýbrž
také proti němu, než děje se to kriticky a historicky; Bourdeau podává totiž
zároveň přehled dějin socialismu francouzského v 19. století, kniha Eichthalova — též historická — je nové zpracováni díla již staršího. — Dílo
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Brikier-ovo o dějinách Egypta v 19. st. (ľÉgypte de 1798 ä 1900) není dílo
učené, ale je to dílo dobré, kdežto Cordier pro styky Číny s Europou v po
sledních desítiletích (ľHistoire des relations de la Chině avec les puissances
occidentales de 1860 ä 1900) přináší mnoho materiálu, ale nedostatečně
zpracovaného. — Petr Lehautovart^ již známý svými staršími pracemi, vydal
první svazek většího díla o válce 1870—1871 (Histoire de la guerre de 1870
ä 1871). — Z déjin literárních RH., registruje Gastona Parisa »Francois
*Villon< (ve sbírce Grands Écrivains, která zároveň kreslí společnost 15. stoetí, zvláště některé její vrstvy na př. studentské a P. Stapfer-a »Victor Hugo
et la grande poésie satirique en France; v satirické poesii Hugově se odrážejí
dějiny současné a touto poesií Hugo také zasahal do nich. — Sbírka článků
rozličných spisovatelů vydaná s titulem ť Oeuvre sociál de la Révolution
Franfaise týká se socialismu, školství, poměrů agrárních a selských, ducho
venstva a armády. — Dílu Aulardově (Hist. politique de la Révolution frangaise)
věnoval G. Monod ve svém bulletinu více než stránku, dílu Boutray~ho o Anglij
19. století (Essai ďune psychologie politique du peuple anglais au XIXe siěcle)
tri stránky, kde k referátu se Často pojí kritika. — Fouillé k svému staršímu
dílu připomínajícímu již titulem dílo Boutrayho (Psychologie du peuple fran^ais)
přidal dílo nové příbuzného obsahu (la France au point de vue moral);
v referátu o ní je ještě více kritiky a zároveň obrany historie a historismu
proti filosofii a sociologii.

V Itálii počala vycházeti čtrnáctidenní revue, věnovaná především kultu
Napoleona I. s názvem ^Revue Napoléenne* (Miscellanea Napoleonica). Vyda
vatelem jest A. Lumbroso ve Frascati u Říma.
V srpnu 1901 zemřel známý italský patriota a historik, baron Nicota
Nisco. Narozen v okolí Beneventa, účastnil se od r. 1847 všech spiknutí
proti Bourbonům, poznal žaláře a vyhnanství. Ve sjednocené Itálii působil
politicky až do r. 1874. Potom věnoval se zcela národnímu hospodářství a
historickému spisování. Z celé řady jeho prací vynikají spisy o dějinách Nea
polská v 18. a 19. století a trojdílná »Storia ďltalia dal 1814 al 188O<. Spisy
ty jsou namnoze dilettantské a plny antikvarního rázu, nabývají však na
mnoze ceny pramenů pro nejnovější dobu.
Karel Fotkaňski byl jmenován mimoř. professorem všeobecného dějepisu
na universitě v Krakově. — Dr. "Josef Pekaf dosavadní supplent rakouského
dějepisu, byl jmenován mimoř. professorem České fil. fakulty v Praze
Oprava. V Č. Č. H., VII ♦ str. 452, 8. ř. zdola má býti místo Hokr správně
Kokr. Ondřej Kl. Kocken nar. v Jindr. Hradci, byl od 1628 kanovníkem
41 sv. Víta, od 1635 děkanem; zemřel 1650 (sdělení archiváře F. Tischera ml.).

Studia byzantologickä a Karla Krumbachera
»Geschichte der byzantinischen Literatur.«1)
Napsal Jaroslav Bidlo.’j

>Zdáse, že přišel čas, aby tento nový obor filologicko-histonckých věd výslovně a officielně se ustavil. Z nejasných a nesou
vislých před tím snah, které různými cestami směřovaly k poznání
východoevropského středověku, počíná se vyvinovati byzantistika
jakožto nová samostatná věda, na vlastních základech zbudovaná.«
Tak napsal K. Krumbacher r. 1892 v předmluvě k prvnímu sešitu
svého časopisu Byzantinische Zeitschrift, který se měl státi předním
a ústředním orgánem nového odvětví lidského poznání.
Co jest byzantistika nebo snad lépe byzantologie, co jest před
mětem jejího studia, jaký má účel, k jakým směřuje cílům?
V kulturním a historickém vývoji vzdělané Evropy setkáváme
se s odvěkým dualismem světa, jak se praví, >římsko-germánského«
a »řecko slovanského«. S malými jen výjimkami obraceli se ba
datelé minulosti až skoro do doby nejnovější téměř výhradně ke
studiu kultury západo-evropské.
Na východ evropský hleděno dlouho jako na něco strnulého,
jednotvárně asijsko-čínského, v sobě zavřeného bez patrného nebo
aspoň podstatného vlivu aktivního i passivního vzhledem k západu.
Východ evropský se strany vědy západní byl takořka ignorován.
V něm samém snahy vědecké, snahy po sebepoznání probudily
se poměrně velmi pozdě. Ale i tu trvalo velmi dlouho, nežli vlastní
příslušníci světa »řecko-slovanského« počali jej opravdu poznávati.
Počalo se s básnicko-filosofickou a racionální spekulací bez nále
žitého poznávání vývoje a minulosti. Byli to především ruští stazjanofilové, kteří, vycházejíce od konstatování dualismu zmíněného,
s pomocí filosofie Hegelovy vytvořili celou theorii vývoje kulturního,
kterou dovršil N. J. Danilevskij svými kultu rně-historickými typy
(»Rossija i Jevropa«). Proti brutálnímu, násilím podmaňujícímu, zka
*) Plný titul zní: Gesch d. byzant. Lit. von Justinian bis zum Ende des
oströmischen Reiches (527—1453). Von K. Krumbacher Zweite Auflage, bearbeitet
unter Mitwirkung von A Ehrhard u. H. Geizer. Mnichov 1897. (Vyšlo ve
sbírce Handbuch der klassischen Alterthumswissenschaft. .. hrg. von Dr. Iwan
von Müller — jakožto sv. IX. 1. oddíl) — *) K článku tomuto použito mimo
jiné zejména spisu V. G. Vasiljevskéhoy Obozrěnije trúdov po vizantijskoj
istoriji Petrohrad 1890 (jenž jde do konce 18. st.). — Článek se značně opozdil
chorobou spisovatelovou. (Pozn redakce.)
č. č. H. vin.
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ženému a k úpadku se chýlícímu západu postaven idyllický, huma
nitní, k nejvyšším cílům lidstva spějící svět »řecko-slovanský«.
Názory tohoto rázu však byly úplně bez vědeckého základu,
neboť neopíraly se o důkladné zbádání minulosti a vývoje světa
>řecko-slovanského<. Byla to jakási vlastenecká, ruská applikace
cizí filosofie k poměrům domácím, při čemž poměry tyto vystaveny
jako vrchol dokonalosti, jako ideál vývoje lidské kultury, skoro již
uskutečněný.
Teprve po slavjanofilských romanticích dostavili se slavjanofilové, kteří ne· li více bádali, nežli fantasovali, tedy aspoň hleděli
pro romantické názory od předchůdců zděděné nalézti skutečné
doklady v minulosti světa >řecko-slovanského<. Není pochyby, že
na událostech historických spácháno leckteré násilí, jen aby zá
kladní názory zůstaly netknuty, ale připravována tím cesta oprav
dovým badatelům, kteří dovedli se emancipovati od romantismu
a s přísnou kritikou a náležitou methodou začali studovat! svůj
svět kulturní, jdouce za jediným cílem — poznati minulost pravdivou,
vylíčiti skutečný vývoj. Tak asi došlo k rozvoji studií byzantologických
v Rusku — Rusové, poznávajíce minulost světa »řecko-slovanského«,
obeznamovali se tím důkladněji se svojí vlastní minulostí — začali
studovat! svět byzantský v zájmu vlastním.
Rozvoj studií byzantologických v Evropě západní souvisí s pro
hloubením studia historického vůbec. S počátku s nechutí a jaksi
z přinucení jen obraceli historikové pozornost svou k Byzanci,
jejíž minulost byla jim jen řadou událostí »strašných a odporných«,
»řetězem revolucí, bouří a věrolomností«, k Byzanci, jež neodvratně
s výšin kulturních klesala v bahno barbarství a zdivočelosti, k By
zanci, která příšerně byla stigmatisována slovem »byzantinismus«.
A přece v některých případech nebylo vůbec možno vyhnouti se
tomuto bahnu (na př. při studiu výprav křížových nebo renaissance),
bezděčné toto studium poznávalo i lepší stránky opovrženého toho
zákoutí — a předsudky začaly se znenáhla opravovati. Ukázalo se,
že »Bas Empire«, jak nazývali říši Byzantskou Francouzové doby
encyklopaedistů, není bez zajímavosti, ano dokonce že je to jakási
specialita, která sama ke studiu více a více vábí, zvláště když se
poznávalo, jakými častokráte tajemnými stezkami vlivy byzantské
dostávaly se na západ, jak mocný vliv měl svět byzantský na národy
slovanské, zejména na Rusko, »ohrožující« dnes celou Evropu, na
Rusko, které se stalo nejvěrnějším strážcem byzantských tradicí.
Atak znenáhla svět »řecko-slovanský« objevil se badatelům západo
evropským jakožto útvar kulturní právě tak rozmanitý, ano i roz
manitější, právě taková mosaika či kaleidoskop národů, jazyků,
kultur, vlivův a dějů jako evropský západ.
Do nedávna ještě věnována světu byzantskému pozornost jen
potud, pokud se v něm udržely tradice a reminiscence klassického
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starověku. Názory podobné jsou dnes již na vymření — a vedle
filologie klassické znenáhla dobývá si půdy filologie středo- a
novořecká jako věda samostatná. Jazyk, dějiny, starožitnosti, lite
ratura, umění, vlivy a působení řeckého středověku studují se od
několika let právě tak horlivě, jako minulost starověku klassického.
Tak se vyvinula »byzantistika« či »byzantologie« Jest to ve
smyslu nejširším studium evropského východu ve středověku (jdoucí
však daleko do věku nového) — čím všestrannější, tím lepší, výslednější, zajímavější, vděčnější. Poněvadž jde o studium minulosti,
jest to věda především historická — tedy dějiny světa byzantského
především a pak celá skupina věd, z nichž skládá se věda filologie,
filologie středo- a novořecká, filologie slovanská a j. Jest to pole
velmi rozsáhlé, téměř nepřehledné, v jehož popředí stojí ovšem říše
Byzantská, středověký svět řecký ve smyslu užším.
Možno říci, že dnes jest si »byzantologie« úplně vědoma své
existence, svých úkolův a cílů, cest a prostředků, jimiž chce jich
dosíci, a má ku pomoci své již tolik pracovních sil, že mezi nimi
nastala již jakási dělba práce čili že tyto síly začínají se soustavně
organisovati. Nežli však došlo k uskutečnění dnešního stavu věci,
uběhlo několik věků — pravím věků, neboť již v 17. století
setkáváme se s prvními vážnými badateli »neznámé pevniny« světa
byzantského. Jako z malých přítoků, které z nejrůznějších končin
po mnohonásobných oklikách spějí konečně přece jen ke společnému
veletoku, tak znenáhla a zdlouhavě z ojedinělých a nesouvislých
vědeckých prací, nesoucích na čele svém znamení nejrozmanitějších
odvětví vědeckých, vyrostl nový útvar vědeckého bádání a snažení
— byzantologie.

I.
První byzantologové uvědomělí a cílův i prostředků vědomí
vyskytli se již v 17. století ve Francii, ač již ve stol. 16. a též
mimo Francii lze nalézti stopy značného zájmu o minulost světa
byzantského. Ve Francii rozvoj studií těchto souvisí s úctou a
Štědrou podporou, které osvícení samovládní králové tehdejší po
skytovali vědeckému a duševnímu snažení vůbec. Jejich příkladu
následovali ministři, kancléři, velmoži světští i duchovní, kteří svůj
zájem o literaturu (nedovedli-li jinak) dávali na jevo aspoň bibliofilstvím nebo i bibliomanií. Lví podíl připadl při tom knihám a ruko
pisům řeckým, ať již antickým nebo i pozdějším. Kardinál Mazarin,
kancléř Seguier, ministři Fouquet a Colbert měli bohaté bibliotheky
oplývající vzácnými rukopisy, které zvláštní agenti sbírali a kupovali
»se všech končin světa«. Nejvíce koupeno bylo již tehdá na památném
vrchu Athosském — a štěstím pro vědecké snahy bylo, že během
času skoro všecky tyto poklady soukromých bibliothek staly se
9*
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majetkem francouzské národní knihovny. Jediný Mazarin zanechal
po sobě 229 řeckých kodexů.
V 17. stol, však soukromí majitelé rukopisů rozuměli svým
povinnostem jinak, nežli jim rozumějí mnozí dnes. Nahromaděné
materiály vyzývaly přímo k uveřejnění, a majitelé jich nebyli ne
ochotni k tomuto účelu je propůjčovat!. Tak došlo v pol. 17. stol,
k započetí monumentální publikace, jež by obsahovala úplnou sbírku
dějepiscův a pramenů dějin byzantských. Jest to proslulý Pařížský
Corpus historiae byzantinae, který však měl již své předchůdce
jednak v publikaci spisů sv. otců (o čemž níže), jednak ve sbírce
pramenů pro dějiny výprav křížových, ve kterých Francouzové
(Frankové) stýkali se zhusta se světem byzantským, takže jest
přirozeno, že na tyto události především jejich zřetel byl obrácen.
Prameny tyto obsahují známá Gesta Dei per Francos, sive orientalium
expeditionum historia^ kteráž r, 1611 vydal v Hannoveru francouzský
diplomat a historik J. Bongars.
Učenci, z jejichž kruhu vyšla myšlenka vydati uvedený shora
»Corpus«, kupili se kolem znamenité královské tiskárny, která měla
po ruce velmi pěkné na ten čas řecké typy. Sám král Ludvík XIV.
dal k tomu rozkaz, aby se s vydáním započalo, a vedení celé
publikace svěřeno učenému jesuitovi Filipu Labbe-ovi (Labbaeus),
vedle něhož se prací účastnili nejznamenitější filologové a historikové
té doby, jako Goar, jenž přebýval delší čas na ostrově Chiu a
studoval tamější jazyk a poměry, Fabrot, který proslul též pěkným
vydáním tak zv. Basilik (v 7 dílech), důležitého to pramenu právních
dějin byzantských, Combefis^ Leo Allatius a především znamenitý
Du Cange, patriarcha studia byzantologického.
Celé dílo vyšlo vletech 1648—1711 ve 42 svazcích. S jakou
pečlivostí a pílí bylo tehdy pracováno, o tom svědčí nejlépe ta
okolnost, že Pařížský »Corpus« je dosud ještě nejlepší edicí by
zantských historiků — neboť »Corpus« Bonnský (z let 1828 — 78
v 49 svazcích), který měl zastaralý »Corpus« Pařížský nahraditi, vy
padl mnohem hůře nežli tento. Řecké texty stanoveny srovnáním
rukopisů bibliothek francouzských s rukopisy bibliothek italských,
při čemž byli prostředníky učenci žijící v Itálii, na př. kardinál
Barberini. K řeckému textu přidán latinský překlad, tak že starší
překlady (jednotlivých autorů) přehlédnuty a opraveny. Dále při
činěny bohaté kommentáře a po různu též předmluvy, doplňky,
slovníky, registry a p. Celý Pařížský Corpus v letech 1729—1733
beze všech změn a oprav pouze s několika doplňky opět otištěn
v Benátkách.
Mezi lidmi, kteří v 17. stol, se obírali dějinami byzantskými,
náleží beze sporu první místo Du Cangeovi. Charles du Fresnc
du Cange byl výborný historik, filolog, archaeolog a numismatik,
vůbec neobyčejný erudit, který ve svých imposantních dílech
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o dějinách byzantských (ale i jiných) snesl takové množství no
vého materiálu a materiál ten tak kriticky zpracoval, že zajistil si
první místo v dějinách byzantologie snad po všechnu budoucnost.
Platí to zejména o jeho Histoire de ľ empire de Constantinople sous
les empereurs Francois^ Paříž 1668 a Historia byzantina duplici
commentario illustrata Paris 1680, kteréžto poslední dílo oplývá
nejrozmanitějším materiálem, obsahujíc mimo jiné četné obrazy
mincí a miniatur. Až dosud obě díla jsou pro studium dějin by
zantských nevyhnutelná. Neobyčejně bohatý jsou též Du Cangeovy
kommentáře a úvody k byzantským historikům (v »Corpusu«). Du
Cange, kontroluje text pramenů, které vydával, bral si ku pomocí
množství rozmanitých kronik a pramenů současných, nejen řeckých,
nýbrž i francouzských, italských, německých, uherských, slovanských
i tureckých. Tím zjednal si ohromnou sečtělost, která mu umožnila
proslulé latinské Glossarium^ k němuž druží se neméně cenné Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis z r. 1688, které
až dosud nebylo ani novým vydáním rozmnoženo.
Du Cange měl značný vliv na své vrstevníky, především na
učené mnichy St. Germainské, kterým často dával podnět k pracím
a při nich jim radil. Středem kruhu tohoto byl proslulý Mabillon,
který ve svých monumentálních dílech všímal si i věcí byzantských.
Větší měrou činil to jeho spolubratr Montfaucon, který r. 1688
vydal cenná Analecta graeca a r. 1708 ještě cennější Palaeographia
graeca^ k vůli které přehlédl po různých evropských bibliothekách
11630 řeckých rukopisů. Ke kroužku tomuto přidružil se též učený
dominikán Le Quien, jehož posmrtné dílo Oriens christianus (1740)
položilo základ k církevním dějinám říše byzantské.
Kromě kruhu St. Germainského jen ještě několik význačnějších
jmen možno uvésti. Jsou to Seb. Lenain de Tillemont, jenž vydal
Histoire des empereurs et des autres princes, qui ont régné les six
premiers siecles de ľ église (v 6 dílech v Brusselu 1692 a násl. —
častokrát opakováno), Cousin, jenž podal vlastně jen překlad by
zantských historikův a kronikářů, kteří chronologicky k sobě přiléhali
(»Histoire de Constantinople depuis Justin jusqu’ä la fin de ľ empire<
8 voli. Paříž 1671—74), Banduri (»Imperium orientale« 1711, obsa
hující cenné vědomosti o vnitřním stavu a organisaci říše a o jejích
starožitnostech^ I, Esprit Fléchier (»Histoire de Théodose le Grand«,
Paříž 1679 — a často potom). Studia byzantologická brzy potom
zanikla téměř úplně ve Francii, kde zvítězily názory Voltairovy
a Montesquieuovy — které Byzanc naplňovala odporem. Hlavním
tlumočníkem podobného mínění byl Lebeau se svým Hist. du Bas
Empire ve 30 svazcích, Paříž 1757 — 1784, častokráte znova vydaným,
jímž názory ty nabyly všeobecného rozšíření. Teprve v novější
době nalezena opuštěná stezka Du Cangeova — i stala se náprava
obrozením studií byzantologických (viz níže).
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Z většího dílu bezděčně, neuvědoměle podporován byl rozvoj
byzantologie, čili spíše připravena půda mnohem pozdějšímu bádáni
vědeckému již od staletí četnými edicemi byzantské, řecké literatury
církevní* především theologické. Jsou to rozličná vydání spisňv otců
církevních, mezi nimiž ovšem otcové řečtí nemohli chyběti. Zajímavo,
že v popředí stojí zase vydání francouzská. Tak již v 2. pol 16. stol,
vydána v Paříži Sacra Bibliotheca Sanctorum Patrum ... illustrata ...
per Margarium de la Bigne (1575 a 1579) a v 17. stol, tamže Magna
bibliotheca veterum Patrum (17 dílů 1654} a v Lyoně Maxima biblio
theca véterum Patrum (27 dílů 1677), jež jsou předchůdci nejnovější
Patrologie Migneovy Series graeca* obsahující 161 dílů — Paříž
1857 — 1866). K velikým oněm edicím druží se pak ještě v 17. st.
řada menších (jako Combefisova Auctuaria z let 1648 —1664 nebo
Allatiova Graecia orthodoxa a Coteleriova Ecclesiae graecae monu
menta z 1. 1677—86). Z novějších vydání theologů byzantských
nejcennější jsou sbírky kardinála Maie na př. Scriptorum veterum
nova collectio* 10 svazků v Římě 1825—38, Spicilegium románům*
o 10 svazcích, Řím 1839—44, Nova Patrum bibliotheca* 7 svazků,
Řím 1852—54.
Ve Francii vedle vydání spisů otců církevních již v 17. stol,
předsevzato veliké vydání jednání synod církevních, hlavně vý
chodních, Conciliorum omnium generalium et provincialium collectio
regia* Paříž 1644.
Za publikacemi theologického materiálu následovala záhy jeho
zpracování, jejichž autorové náleželi především do kruhu vydavatelů
Pařížského »Corpusu«. Byl to na př. Petr Arcudius (»Libri 7 de
concordia ecclesiae orientalis et occidentalis in septem sacramen
torum administratione« Paříž 1626), mnohoplodný Allatius (»De
Georgiis eorumque scriptis« Paříž 1651, »De libris et rebus ecclesia
sticis Graecorum dissertationes et observationes variae« Paris 1646
a j.), L. E. Dupin (»Nouvelle bibliothěque des écrivains ecclésiastiques« Paříž 1686).
V Německu, kde již dříve po různu objevuje se zájem o Byzanc,
související s rozvojem snah humanistických a se zálibou v řečtině
vůbec, obrácena stupňovaná pozornost v tyto strany v době refor
mační za sporů náboženských stran. Theologové protestantští, ne
jsouce sobě dosti vědomi příčin opposice církve východní proti
papežství, hleděli obeznámiti se blíže s dogmaty a organisací její.
R. 1573 vypravil se na východ v poselství císařovu Tubinský
theolog Gerlach, který měl studovati poměry církve východní,
učiti se řečtině a sbírati rukopisy.
O něco dříve již Jeroným Wolf, mladší současník Lutherův,
obíral se dějinami byzantskými a k radě i s pomocí augšpurského
Jakuba Fuggera připravoval k vydání latinský překlad byzantských
historiků, z nichž některé i uveřejnil (r. 1557 v Basileji kroniku
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Zonarovu a spis Nikety Akominata a r. 1562 11 knih (místo 38)
Nikefora Gregory) a přidal jako závěrek latinský překlad spisu
Laonika Chalkondyly »O původě a věcech tureckých a pádu říše
Řecké«. To vše dohromady pak často bylo vydáváno jakožto
Corpus universae historiae praesertim Byzantinaeh kterýž nabyl
ohromného rozšíření po tehdejším světě, tak že v říši Litevské
na př. byl podkladem polemik mezi katolíky a pravoslavnými
v otázce církevní unie konc. 16. a poč. 17. století. Podobná úloha
připadla o něco později dějepisci Prokopiovi^ jehož spis Anecdota^
mezi katolíky a protestanty sporný, za účelem polemickým brzy
dvakrát po sobě byl vydán (Lugduni 1623, Helmstadi 1654).
Jiná příčina rostoucího zájmu o Byzanc, zvláště v Německu bylo
stále hrozící nebezpečí se strany Turků, tak že na př. právě Wolf
pokládal za potřebné, aby krajané jeho byli poučeni o příčinách
pádu říše Byzantské z kronik řeckých. K němu druží se dále známý
právník, filolog, historik a orientalista Loezvenklau. spisovatel roz
šířené kdysi kroniky turecké »Historiae musulmanicae 11. XVIII.«
(Frankfurt 1596) a svým posmrtným Jus graecoromanům.
Nejvíce vědeckého smyslu koncem 16. stol, pro dějiny by
zantské měli učenci university Leydenské (založ, r. 1575), kteří
vydali mnohé důležité památky literatury byzantské, jako spisy
Konstantina Porfyrogenety (»De thematibus« 1. kn. 1588), Georgia
Akropolity a j. Současně asi s velikými publikacemi francouzskými
vyskytly se v Německu monumentální edice hamburského poly
histora J. A. Fabricia, především jeho Bibliotheca graeca (14 svazků
v Hamburku 1705—28), vzor to důkladnosti, všestrannosti a učenosti.
K byzantologům francouzským přidružili se časově nejdříve
angličtí. Du Cangeovi možno směle po bok postaviti E. Gibbona
s jeho History of the decline and Jali of the Roman empire (Londýn
1776—78, 6 dílů), kteréžto »klassické dílo svým markantním líče
ním a duchaplnými úvahami stalo se směrodatným pro rozšíření
zájmu o svět byzantský«. O jeho veliké důležitosti svědčí častá
vydání, poslední ještě r. 1896 připravil k tisku a předmluvou opatřil
?. B. Bury (sr. C. Č. H. VII. str. 263).
Podobný význam jako Gibbon ve stol. 18. má ve stol. 19.
pro studia byzantologická Einlay^ jenž, živým pojetím poměrů po
litických a velmi zevrubnou znalostí zeměpisu a národopisu vý
chodního vynikaje, vylíčil znamenitě rozsáhlé periody dějin římskobyzantských a novořeckých ve 4 velikých dílech, která souborně
po jeho smrti byla vydána od H. F. Tozera (A history oj Greece
from its conquest by the Romans to the present time — 7 svazků,
Oxford 1877). Leč vedle těchto anglických velikánů byzantologických studia tato v době přítomné mají méně zástupců a po
měrně méně rozvíjejí se v Anglii nežli v jiných zemích. Jen ně
kolik významnějších jmen možno uvésti, mezi nimi na předním
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místě ?. B. Bury (prof. Dublínské university}, spisovatele A history
of the later Roman empire from Arcadius to Irene. Londýn 1889
a četných článků v Byz. Zeitschft* v The Engi. Hist, Review a j.,
z nichž, tuším, vyroste pokračování díla právě uvedeného; dále
z novějších Hodgkin* Brooks, Tozer (gymn. ředitel v Oxfordě).
V Anglii obírají se mimo jiné též dějinami východní církve —
Stanley* Lectures on the history of the eastern church. 2. vyd.
Londýn 1862; Tozer* »The church and the eastern empire«. Londýn
1888; krátký přehled dějin církve východní a jejího poměru ke
státu a k lidu, líčení zařízení cirk. Howard* »The schism between
the oriental and western churches« . . . Londýn 1893.
V dobí novější studia byzantologická rozvíjejí se nejvíce v Ně
mecku a Rusku. V Nimecku souvisí to s rozmachem vědeckého
snažení vůbec, zejména pak velmi těsně se studiem klassického
starověku. Nejlepší badatelé starověku, na př. i sám Mommsen,
obraceli pozornost svou k Byzanci, kde hledána odpověď na
mnohé obtížné otázky, týkající se minulosti klassické — neboť
v Byzanci nikdy nevymřely klassické tradice. Jiná cesta k studiu
byzantské minulosti v Německu vedla nivami studia právnického,
jemuž nové úkoly a prostředky ukázal Savigny. Ze školy Savignyho
pocházel F. A. Biener, a jeho žákem jest zakladatel nového studia
řecko římských díjin právních, řecko římské vědy právní Zachariae
v. Lingenthal, »badatel a odkryvatel, sběratel a třibitel, stavitel*
vůdce a učitel«. Mnohostranně vzdělaný právník, národní hospodář,
moderně vzdělaný historik, ale zvláště znamenitý filolog, mistr
methody a kritiky. Hlavní 3 spisy jeho mají význam epochální:
1. Historiae iuris graeco-romani delineatio. Heidelberk 1839. Ob
sahuje dějiny právních pramenů. 2. Jus graeco-romanum v 6 vol.
Lipsko 1856—70 (nejlepší to a nej úplnější sbírka byzantských
spisů právních od Justina II. do r. 1453 — k čemuž se druží edice
»Justiniani novellae«.’Lipsko 1881). 3. Geschichte des griechischrömischen Rechts. 3. Aufl. Berlin 1892, podávající mistrné líčení
byzantského práva soukromého, trestního a processu; vedle toho
však vysvětluje znamenitě mnohé temné stránky poměrů hospo
dářských a rolnických.
Úhelným kamenem pro dějiny Řecka ve středověku, zejména pak
pro historii panství franckého v Řecku a dále pro studium pramenů
dějin řeckých ve středověku jsou práce K. Hopfovy (f 1873, býval
professorem v Královci), jehož znamenité zpracování Geschichte
Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf unsere Zeit
(395—1821) jest dosud nejlepšřm, co o dějinách Řecka máme.
Bohužel »pohřbil« Hopf tuto důležitou práci v Ersch-Gruberově
Encyklopaedii (I. Sekt., Bd. 85—86. Lipsko 1867—1868). Hopf
a v. Lingenthal jsou nejznamenitější němečtí badatelé dějin by
zantských. Oba zanechali po sobě bohatou pozůstalost literární*
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z níž jiní po nich hojně čerpali — na př. Gregorovius ve svém
proslulém díle Geschichte der Stadi Athén im Mittelalter. Stuttgart
1889. Z četných spisů Hopfových nejdůležitější jsou jeho Venetobyzantinische Analekten (v Sitzb. Vid. Akad. 1859), obsahující
mezi jiným pojednání o řádu německém v Řecku a o benátských
rodech panovnických v Archipelagu, De historiae ducatus atheniensis
fontibus, Bonn 1852, Chroniques grkco-romanes^ Berlín 1873, sbírka
pramenů pro panství francké na východě a poslední doby říše
Byzantské; jsou připojeny neobyčejně cenné genealogické tabulky
latinských rodů na východě.
Ze starších německých byzantologů dlužno jmenovati na
jednom z předních míst též Fallmerayera, jehož spisy obírají se
jednak dějinami Trapezuntu, jednak Morey (Gesch. des Kaisertums
Trapezunt. Mnichov 1827 — spis základní; Gesch. der Halbinsel
Morea während des Mittelalters, 2 sv. Stuttgart a Tubinky 1830;
dále pak Fragmente aus Orienty 2 sv. Stuttgart 1845 a nové vyd.
1877, cenný to spis pro starožitnosti byzantské, v němž mimo jiné
probrána i otázka slovanského živlu na východě, ale tak, že vznikl
z toho delší spor, ve kterém teprve Hopf názory Fallmerayerovy
uvedl na pravou míru. L. F. Tafel již v letech 30tých m. stol,
zahloubal se do studia dějin a zeměpisu poloostrova Balkánského.
Nejlepší spis jeho jest Komnenen und Normannen (1852) dle listin
ze stoi. 12 a 13. Tafel a M. G. Thomas vydali velmi cenné listiny
styků benátsko-byzantských (ve Fontes resum austriacar. II. 12 až
14. 1856-1857).
Znamenitý badatel dějin římských Niebuhr byl si dobře vědom
vědeckého významu dějin byzantských a proto pobádal k jejich
studiu. K jeho podnětu a jeho vedením započato r. 1828 s novým
vydáním historiků byzantských, jež mělo nahraditi řídký již a při
všech svých přednostech přece jen nedostačující »Corpus« Pařížský.
Niebuhr přikročil k předsevzetí tomuto s nejlepšími úmysly a na
dějemi, které však pohříchu ani z daleka se neuskutečnily. Nebyloť
v té době s dostatek kvalifikovaných a zkušených spolupracovníků,
nebylo v nich také toho zájmu a horlivosti, jaké k takovémuto pod
niku potřebí. Někteří schopnější odřekli své spolupůsobení, a tak
»Corpus« Niebuhrův, vydaný ve 49 svazcích v 1. 1828—1878
v Bonnu — odtud též slove Bonnský Corpus — není nic jiného,
leč špatně revidovaný otisk Corpusu Pařížského, tak že tomuto
konec konců sluší dáti přednost při používání k vědecké práci.
Čím více blížíme se k době novější, tím s větším počtem
pracovníků na poli byzantologie v Německu se setkáváme. Čím
více dělníků, tím větší dělba práce, tím více pracuje se v jednotli
vostech. Po velikých dílech základních dostavují se bádání podrob
nější, jimiž opravují se, určitěji vystupují veliké kontury názorů
starších — až konečně jeví se potřeba nových prací, sestavujících
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nové výsledky v jednotný celek — týž pochod jako v jiných od
větvích vědeckých. Není možno v tomto krátkém přehledu stopo
vat! pochod tento — z velmi četných a stále se množících jmen
novějších byzantologů uvedu jen ta, která znamenají »milník«
v rozvoje vědeckého studia.
Sem náleží na př. Hirsch, jehož Byzantinische Studien (Lipsko,
1876) jsou základním spisem co do kritického rozboru a stanovení
vzájemného poměru byzantských kronik a historií v době 813—963;
Gfrörer svými Byzantinische Geschichten 3 sv., Št. Hradec 1872 až
1877, důležitými pro styky Srbů, Chorvatů a Bulharů s říší By
zantskou, Gelzer základním dílem, důležitým hlavně pro stanovení
chronologie starších dějin byzantských, »Sextus Julius Africanus«,
Lipsko 1880—85 a svojí nejnovější zajímavou prací Geistliches u.
Weltliches aus dem türkisch-griechischen Orient 1900, kdež s ne
obyčejnou objektivností nastiňuje obraz především pravoslavných
církví, je kritisuje a otvírá perspektivy budoucnosti (srv. referát
v tomto čísle). Gelzer, prof. v Jeně, vychoval si školu, jež se vy
značila již několika pěknými pracemi, na př. Gerland, »Die persischen
Feldzüge des Kaisers Herakleios« (v Byz. Zeitschft. 1894).
Jedno z čelnějších míst zaujímá též Heyd, Gesch. des Levante
handels (Stuttgart 1879), Burckhardt, Die Zeit Konstantin des
Grossen (Leipzig 1880), znamenitě psaný spis C. Neumanna (prof.
v Heidelberku), Die Weltstellung des byzantinischen Reiches vor
den Kreuzzügen (Leipzig 1894) a duchaplná jeho kniha »Griechische
Geschichtschreiber u. Geschichtsquellen im 12. Jahrh.«. (Lipsko
1888). Výborný zvuk mají též jména K. de Boora, bibliothekáře
Vratislavského, jenž pracuje v kronikářské literatuře byzantské
a vydal kriticky kronikáře Theofana Confessora, prof ŠtýrskoHradeckého Strzygowského, nejlepšího na ten čas německého
znalce byzantského umění, jenž ve velmi četných článcích podal
mnoho nových vědomostí o architektuře, skulptuře a malířství
byzantském a ve větších samostatných knihách svých (jako »Das
Etschmiadzin Evangeliar, Beiträge zur Gesch. der armenischen, ravennatischen u. syro-ägyptischen Kunst«, Wien 1891 a »der Bilder
kreis des griechischen Physiologus« ... — v 2. seš. Byz. Archiv
1899) pojednává o vlivech umění byzantského na orient. J. Seger
zamýšlí kriticky probrati prameny dějin byzantských stol. 10. a 11.
Dräseke a Weymann přispívají svými pracemi k dějinám církve
byzantské Crusius a Kurz studují řecká přísloví, G. Meyer jazyk.
Nejčelnějším představitelem studií byzantologických v Německu
v době přítomné jest professor byzantské filologie na universitě
Mnichovské, Karel Krumbacher, jehož Geschichte der byzantinischen
Literatur jest epochálním zjevem v rozvoji studia byzantologického,
o čemž níže. Krumbacher, původně klassický filolog, začal záhy
poznávati nesmírnou důležitost řecké filologie poklassické nebo
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byzantské a znenáhla úplně se soustředil na tomto poli, obrav sobě
zejména studium jazyka lidového (vulgárního). Výsledkem těchto
studií byl r. 1884 základní spis jeho Beiträge zu einer Geschichte
der griechischen Sprache. Již r. 1891 následovalo 1. vydání jeho
Gesch. d. byz. Lit^ jež obsahuje tolik samostatné práce spisovate
lovy, že dalo by se z ní udělati několik spisů původních — leč
o tom níže. Mezi 1. a 2. vydáním Literatury vydal Krumbacher
pojednání z oboru historiografie (»Michael Glykas« v Sitzb. bavor.
Akad. 1894) a hagiografie (»Studien zu den Legenden des heil.
Theodosios« 1892).x)
V Krumbacherovi dostalo se byzantologii nového organisátora,
vůdce a podněcovatele k novým a novým výzkumům. On svými
»dějinami literatury byzantské« dal základ a východiště a zároveň
průvodce budoucím pracovníkům, on »kodifikoval« dosavadní vě
domosti v soustavný a přehledný celek a svým časopisem Byzanti
nische Zeitschrift vytvořil následujícím pokrokům vědeckým orgán
pomocný, kontrolující, referující, stopující sebe menší hnutí velikého
a složitého motoru své vědy.
Vedle časopisu vydává Krumbacher též Byzantinisches Archiv
jakožto doplněk k »Byz. Zeitschrift«, kde uveřejňují se větší práce.
Dosud vyšly 2 sešity, kdež publikováno na př. pojednání Dietrichovo
»Untersuchungen zur Gesch. der griech. Sprache von der helleni
stischen Zeit bis z. 10. Jahrh. n. Chr.<
Krumbacher je vůdcem vědeckého vojska jakožto redaktor,
jest však i výborným vychovatelem jakožto professor. Stav se
r. 1892 na základě své dosavadní činnosti mimořádným profes
sorem, neobmezoval se jen na přednášky, nýbrž hned od počátku
své professury konal soukromá cvičení seminární s 10—12 po
sluchači ve svém bytě. Jeho snaha nesla se k tomu, aby seminář
takový zřízen a náležitě opatřen byl nákladem bavorské vlády,
která zřízením jeho kathedry projevila dosti značnou ochotu
a interess o nové vědecké odvětví. Leč příslušná vládní předloha
byla r. 1896 od sněmu bavorského zamítnuta (k návrhu sněmovního
referenta, ředitele lycea Dallera). Nicméně podařilo se Krumbache
rovi během 3 let sehnati tolik podpory soukromé, že v lednu 1899
otevřen byl slavnostně veřejný seminář pro středo- a novořeckou
filologii, na nějž přispívá každoročně i vláda řecká obnosem
2000 drachem, z čehož pořizuje se hlavně bibliotheka. Seminář tento
těší se velikému zájmu se strany studujících, zejména filologů,
theologů a historiků Loňského roku (1900—1901) bylo v něm
12—16 posluchačů a vykládány obtížné texty církevního básnictví
l) Jiné samostatné spisy Krumbachtfovy: »Mittelgriechische Sprichwörter«
(v Sitzber. bavor. Akad. 1893» sv. II. — tamže r. 1887 vydal Krumbacher
»Eine Sammlung byzant. Sprichwörter«), »Studien zu Romanos« (tamže 1898)
a »Umarbeitungen bei Romanos« (tamtéž 1899).
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a středořecké poesie lidové; pracovány referáty o důležitých zjevech
středo- a novořecké filologie.
Vedle samostatných prací dlužno zmíniti se též o novějších
německých edicích, které daleko vynikají nad Bonnský Corpus. Jest
to především známá Bibliotheca Teubneriana, ve které L. Dindorf
kriticky vydal Historici graeci minores (2 vol., Lipsko 1870 — 71 —
1. svazku účastnil se též Niebuhr). O edicích Hopfových a j. viz
shora.
II.
Rozvoj studií byzantologických v Rusku souvisí těsně s rozvojem
studia vlastní minulosti, jak již shora bylo řečeno. Celá ruská kultura
až do Petra Velikého spočívá ne-li úplně, tedy z největší své části
na kultuře byzantské. Rusko přisvojilo si zvláštnosti a celého ducha
jejího takovým způsobem, že Byzantínci nemohli nalézti vděčnějších
dědiců a následovníků svých tradicí nežli Rusy. »Jisto jest, že slo
vanská (a hlavně ruská) literatura a umění ve svých nejdůležitějších
částech až do doby nejnovější jest obraz literatury a umění by
zantského, lze jí tedy rozuměti a oceniti pouze studiem jejího
vzoru.«1) Zásada Krumbacherem takto vyslovená měla v Rusku
již ode dávna své vyznavače. Byl to především akademik Arist
Aristovič Kunik) který již r. 1853 ve shromáždění Petrohradské
akademie přednášel o thematě Po čemu Vizantija ostajetsja zagadkoju
vo vsemirnoj istorii — kdež poukazoval na nesmírnou důležitost
studia dějin byzantských pro dějiny ruské; celý svůj život slovem
i příkladem vybízel ke studiím byzantologickým. Jsa věrným ná
sledovníkem svého učitele, němce Schlozera, podal Kunik řadu prací
ze starší historie ruské (na př. o Varjagorusech), v nichž nebylo možno
nedotknout! se různých otázek z dějin byzantských. K jeho pod
nětu vydával Muralt Essai de chronographie byzantine (Petersbourg
1855—73), a vyšlo i několik prací menších. Kunik již v letech
50tých snažil se o založení vědeckého časopisu, v němž by se
hlavně pěstovala byzantologie. Hlas Kunikův byl v Rusku dlouho
jen hlasem volajícího na poušti — jen vzdálená ozvěna theoretického uznávání jeho názorů byla odpovědí na jeho vyzvání (na př.
Nikita Krylov a T. N. Granovskij — oba professoři moskevské
university). První pravý byzantolog ruský (»patriarcha« ruské by
zantologie) jest Gabriel Destunis^ bývalý professor university Petro
hradské (f 1895), který již r. 1860 zdarma a zcela soukromě zahájil
tam přednášky o jazyku novořeckém a o literatuře byzantské.
Teprve po 4 letech habilitoval se pro tento předmět a o něco
později jmenován professorem. Destunis obíral se skoro výhradně
řečtinou, a to písněmi, pověstmi, příslovími, vydával řecké kroniky
*
*) Krumbach.tr> Gesch. d. byz. Lit. 38.
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studoval středověký místopis Carihradu (uveřejnil nejvíce v Žurnále
Minist. Nar. Prosv.\ mimo to zabočil jen poněkud na pole slavistiky,
zkoumaje stopy slovanštiny v nynější řečtině. Jíní současníci jeho,
především epigonové starších slavjanofilů, studovali svět řecký za
účelem lepšího porozumění rozvoji dějin a kultury slovanské, ač
práce jejich nejsou čistě vědecké, ježto hledí především dokázati
jisté shora již postavené these. Sem náleží především K I. Laman·
skijj) jemuž přes to nelze upřiti velmi bystrého kritického ducha
spojeného s velikou erudicí.
Lamanskij jest zakladatelem rozvětvené teď široce školy ru
ských slavistu, především historiků, kteří k jeho podnětu obírali
se rozmanitými otázkami, týkajícími se poměru Slovanstva k zá
padu a ještě více k východu evropskému. Dějinami byzantskými
škola tato zajímá se jen potud, pokud to souvisí s jejími studiemi
slovanskými (na př. Florinskij^ »Južnyje Slavjane i Vizantija vo
vtoroj četverti XIV. věka« Petrohr. 1882). Že však mnozí z žáků
Lamanského učili se rozuměti nejen Slovanstvu, nýbrž že mnozí
z nich naučili se i méně předpojatě hleděti na vztahy jeho k Byzanci,
za to děkovati mají té okolnosti, že současně s Lamanským působil
na universitě Petrohradské zakladatel školy ruských byzantologů,
V. G. Vasiljevskij. Lamanskij a jeho škola studovali Byzanc k vůli
Slovanstvu, Vasiljevskij a jeho žáci Slovanstvo a především Rusko
k vůli Byzanci. Vasiljevskij měl hlavním cílem, poznati minulost říše
Byzantské asi tak, jako jeho učitel Mommsen zbádal minulost říše
Římské. Ale při těsných stycích Slovanstva s říší onou nemohl se
vyhnouti, aby neodpověděl na různé otázky z dějin slovanských.
Nicméně Vasiljevskij nebyl, leč byzantolog. Prošed na západě
výborné historické školy methodické a kritické (v Berlíně poslouchal
Mommsena a Droysena, v Jeně Adolfa Schmidta) nakládal s mrtvou
Byzancí právě tak jako Mommsen s mrtvým Římem — »sine ira et
studio«, bez předsudků, bez všelikých shora předložených thesí —
stal se anatomem, konstatoval, praeparoval. Škola Lamanského,
abych tak řekl, učila se spíše na živých, Vasiljevského na mrtvo
lách. Přísná, obezřetná kritika, veliká erudice, obdivuhodná znalost
pramenů a literatury, všestranné ohledání vlivů a proudů působících
v daném případě, obdivuhodné a přece vždy střízlivé kombinace —
toť věci karakterisující zakladatele byzantologické školy ruské
i většinu jeho žáků, nynějších zástupců této školy. Takto jsa vy
zbrojen, osvětlil Vasiljevskij celé periody dějin byzantských, a po
dařilo se mu rozřešiti i mnohé dotud nerozluštitelné otázky ze
starší historie ruské (styky s Byzancí) i slovanské. K těmto věcem
obzvláště obracel pozornost svých žáků, tak že někteří z nich stali
se během času dokonalými slavisty, kteří prosti jsou rozličných předl) Ob isioriceskom izučeniji greko-slavjanskago mira v Evropě. 1871.
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sudků, jakými se vyznačují mnozí žáci Lamanského, kteří ve světě
»řecko-slovanském«, zejména pak v jeho víře (pravoslaví) vidí vrchol
kulturní dokonalosti a věří ve všesvétové historické poslání této
kultury u ostatních všech národů. Škola Vasiljevského jest přede
vším škola kritická, škola analysující, jejíž práce věnovány jsou
ponejvíce zbádání drobnějších jednotlivostí nebo kratších období,
ale tak, že při tom celé periody dějinné nabývají jasnějšího osvět
lení. Ojedinělé zjevy opravdu vědeckého bádání dějepisného, s kte
rými před Vasiljevským na Rusi se potkáváme, jím teprve svedeny
a sesíleny v mohutný proud, tak že dnes ruští byzantologové mohou
se směle postaviti po bok svým soudruhům západním. Vasiljevskij
zemřel r. 1899 po záslužné více než 251eté (od r. 1870) činnosti
professorské, která soustředěna byla v jeho seminárních cvičeních.
Zanechal hojnost spisů a článků, z nichž nejdůležitější jsou: >Vizantija i Pečeněgi« (1048—1094) v Žur. Min. Nar. Prosv. 1872,
kdež podáno na širokém základě všeobecném tolik nových vědo
mostí o tureckých ordách a o boji Byzance s barbary a zároveň
tak trefné úvahy a pozorování (na př. o církevním rozkolu \ že
spis tento je vzorem speciálního bádání, a dosud bez něho nemůže
se obejiti nejen byzantolog, nýbrž i ten, kdo obírá se dějinami
středověkými vůbec. Důkladná stať Iz istoriji Vizantiji XII. víka
(ve Slavjan. Sborníku 1876 a 1877) obírá se spolkem mezi západ
ním a východním císařstvím a jeho rozbitím v L 1148 —1157 a
vyniká velmi zajímavými resultáty, které dosud se strany vědy
západní nebyly respektovány.
Vasiljevskij sám i znalci cení nejvíce práce, které věnovány
jsou stykům Byzance s Rusí. Jsou to především Varjagorusskaja
i varjagoanglijskaja družina v KonstantinopolS XI. a XII. vékov
v Žur. M. N. Pr. 1874 a 1875 a Russko-vizantijskije otryvki tamže
r. 1875—1878 (řada to článků). »Svými rusko-byzantskými studiemi
V. G. Vasiljevskij přivedl učený svět v úžas. Učinil řadu netuše
ných objevů, prvopočáteční dějiny ruské nabývaly naprosto jiného
vzezření nežli dříve. Vývody spisovatelovy vyznačovaly se svojí
originálností, nehodily se k běžným názorům, nesouhlasily s theoriemi normanistů a tím méně s jejich nedoučenými odpůrci . . .
Byzantolog podrobil zprávy našeho letopisu tak důkladnému a vše
strannému rozboru, jakého se mu nedostalo se strany odborníků
v ruské historii.« J)
Sem spadají též práce o domnělém slovanství Hunnův, Bul
harů a Roxolanů (r. 1882 a 1883). Mimo to objevil Vasiljevskij
mnoho nových pramenů k dějinám byzantským, z nichž některé
vydal i tiskem (»Sověty i razkazy vizantijskago bojarina XI. věka«
v Ž. M. N. Pr. 1881). Podle slov Koníkových, kterému rozvoj studií
*) Bezobrazov v Viz. Vrem. 1899, VI. 643.
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byzantologických tolik na mysli ležel, »teprve od té doby, co
objevily se četné práce Vasiljevského, začalo se v Rusku víc a více
zakořeňovati přesvědčení o významu byzantologie, jakožto speciální
vědy, důstojné horlivé práce«.
Vedle toho však Vasiljevskij byl velice činný jakožto spoluredaktor známého Žurnálu Ministerstva Narodnago Prosveičenija.
který nejen hojně zásobil svými cennými příspěvky, nýbrž učinil
také časopisem historickým. Vasiljevskij, když vychoval si řadu na
daných a pilných žáků, postaral se jim též o vědecký orgán, kde
by plody práce jejich mohly býti uveřejňovány, neboť Ž. M. N. Pr.
nikterak již nestačil sesílené produkci literární. Jest to Vizanüjskzj
Vreinennik, r. 1894 založený a zařízený v celku podle vzoru Krumbacherovy Byz. Zeitschrift. ale přece značně od ní se lišící a od
povídající více zvláštním úkolům, cílům a látkám, které podle
Vasiljevského1) ruská věda vždycky bude míti při studiu Byzance,
úkolům, které těsně souvisejí s otázkami ruského »sebepoznání«.
Úkolem Viz. Vremennika jest soustředit! rozptýlená dosud
studia byzantologická v Rusku v jediný proud, býti pojítkem pře
devším historické práce universit s jedné a duchovních akademií
s druhé strany — »mezi ruskou světskou a ruskou duchovní
vědou«. Při těsné souvislosti světa ruského se světem byzantským
i v těch dobách ještě, kdy říše Byzantská dávno přestala — neboť
na př. v pozdějším vývoji ruského pravoslaví trvá působení vlivů
řeckých stejně jako dříve — jest přirozené, že časopis věnovaný
stykům rusko-byzantským jest zároveň první a jediný ruský časopis
čistě historický, který nemalé místo věnuje sledováni literatury histo
rické vůbec a její kritice Jeho rozsah a náležité hovění vědeckým
požadavkům jest též asi příčinou, že vedle něho nemůže se udržeti
jiný čistě vědecký historický časopis ruský, jenž by stejnou po
zornost obracel k západu jako Viz. Vrem. k východu. Bylo by si
jen přáti, aby V. Vr. rozšířením svého programmu a přibíráním
spolupracovníků stal se časopisem obecně-historickým — neboť
těžce pohřešujeme v ruské vědě časopisu podobného polskému
»Kwartalniku Historycznemu«.
Vizantijskij Vremennik. přinášející příspěvky v jazyku ruském
a řeckém, představuje orgán byzantologů světa řecko-slovanského,
Byz. Zeitschrift se svými příspěvky německými, anglickými a
francouzskými (někdy také řeckými) jest mluvčím byzantologie
♦ románsko-germánské«.
Zařízení obou časopisů jest velmi podobné — na I. místě
články samostatné, na II. důkladnější recense a referáty, na III.
zprávy, ohlášení knih a p. V obou velmi pečlivě vedena jest biblio
grafie. obsahující vždy i krátký obsah nebo posudek o knihách.
*) Ž. Min. N Prosu. 1899, 3, str, 136.
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Ale kdežto >K K.< spisy třídí podle jazyků, v jakých jsou sepsány
(při čemž každý jazyk má svého stálého referenta), Byz. Ztft.
zajisté přihodněj, řídí se při tom vnitřním obsahem jejich. Oba
časopisy velmi pěkně se vzájemně doplňují, jsou ve stálém styku
vědeckém, referují o svém obsahu vzájemně, a mnozí spisovatelé
jsou spolupracovníky obou zároveň. O vzorné vedení ruské rubriky
v >Byz. Ztft.« zjednal si veliké zásluhy Rižský učenec Ed. Kurz.
Redakci Viz. Vrem, vede jeden z bývalých žáků Vasiljevského a
dřívější spoluredaktor jeho, V. E. Regel, docent Petrohradské
university.
Od té doby, co Vasiljevskij zemřel, náleží první místo mezi
ruskými byzantology beze sporu F. 7. Uspenskému, jednomu z nej
starších žáků Vasiljevského, ale zároveň i Lamanského. Působiv ně
kolik let jakožto professor na universitě Oděsské, povolán byl před
několika lety za ředitele nové zřízeného ruského archaeologického
institutu v Cařihradě (o čemž níže). Pod vlivem nepochybně La
manského byl Uspenskij na počátku své činnosti vědecké a literární
více slavistou nežli byzantologem, o čemž svědčí magisterská dissertace jeho z oboru dějin českých a polských, jež i u nás po zá
sluze byla oceněna, t. Pervyja slavjanskija monarchiji na siverozapadi (Petrohr. 1872). Přechodem ze slavistiky do byzantologie byla
mu dissertace doktorská Obrazovanije vtorago Bolgarskago carstva
(Oděssa 1879).
Odtud předmětem bádání jeho jsou především kulturní a hospo
dářské poměry starších dob říše Byzantské, theologie a filosofie
tamější, dějiny církevní a vedle toho i styky s Ruskem {Rus
i Nizantija v 10. vžke. Odessa 1888) a Bulharskem. Není možno
ani všech důležitějších prací Uspenského zde uváděti; Krumbacher
ve svých dějinách literatury byzantské jméno jeho uvádí na každé
takřka stránce oddílu bibliografického. Jméno Uspenského každou
chvíli objeví se v některém časopise vědeckém při větší práci,
edici nebo význačné recensi — a vedle toho řídí Uspenskij archaeologický institut Cařihradský, podniká výzkumné cesty za staro
žitnostmi, pořádá jeho publikace a sám v jeho orgánu mnoho
publikuje. Mezi cennými spisy jeho nejcennější jsou »Oberki po
istorii vizantijskoj obrazovannosti* (St. Peterburg 1891) — velmi
důležité to dílo pro poznání filosofického a theologického hnutí
ve stol. 11., 12. a 14. skládá se z 5 knih, jež pojednávají
o synodě z r. 845, která znamená utvrzení východní orthodoxie,
a o současném »Synodiku« (t. j. nekrologiu osob, které se vyznačily
zásluhami o církev, obsahujícím však i jména anathematisovaných),
jednom z nejdůležitějších pramenů té doby; 3. kapitola věnována
jest dějinám filosofického a theologického hnutí v 11. a 12. st.,
kdež dotčeno i vlivu jeho na filosofy západní (Roscelina a Abaelarda); 4. hlava obírá se týmž předmětem ve stol. 14., kdy vedena
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veliká polemika mezi Palamou a Barlaamem, točící se zevně o zář
při proměnění Páně, ale založená ve skutečnosti na množství roz
ličných motivů politických, filosofických a kulturních, při čemž
Palamas byl představitelem strany národně-byzantské. Jest tu
mnoho podrobností o stycích se světem římsko-katolickým, Barlaam,
Petrarcův učitel řečtiny, jest představitelem proudů západních.
Hlava 5. jedná o souvislosti učení Palamovského s bogomilským
a s učením ruské sekty »strigolníkův«; dotčeno i poměru cara
Štěpána Dušana k otázkám theologickým. Spis tento poskytuje
tedy velmi zajímavý a mnohostranný obraz tehdejšího duševního
života byzantského. Obsahuje mnoho cenných exkursů o pramenech,
zejména o těch, které i na ruskou historiografii měly značný vliv —
na př. kronika Jiřího Hamartola.
V Žur. Min. Nar. Prosv. vyšla již před tímto dílem celá řada
cenných, ač, jak se zdá, někde z mylných předpokladů vycháze
jících článků, kterými osvětleny dosud úplné neznámé byzantské
poměry hospodářské. Z r. 1883 (sv. 225) pochází pojednání K istorii
kretjanskago zemlevladžnija v Vizantii' kdež jedna stať jedná též
o slavjanskoj običiné v vostočných i západných provinciách imperii,
kteréž, jak se mi zdá, nebylo si dosti povšimnuto v nedávném
sporu o slovanskou zádruhu; velmi mnoho nového podáno též ve
stati Materiály o vnutrennom sostojanii Vizantii v sočinenijach
Michaila Akomznata. Ve sv. 231. (1884) probírá Uspenskij Sledy
piscových knig (= urbáře) v Vizantii, podávaje napřed vědomosti
o nich ze starého Říma a vykládaje, jak to bylo v záp. Evropě
ve středověku. Na tom pak základě řeší úlohu vlastní. Ve sv. 259.
(18S8) podává Nabludenija po selsko-chozjajstvennoj istorii Vizantii'
kdež zvláště důležitý jsou odstavce o základních způsobech měření
země v Byzanci, o organisaci selského >nádělu< (statku darovaného),
»Zevgarat ili zevgar« (od slova břuyov), a o rozdělení daní po
zemkových. Mimo to v Oděsse r. 1888 vyšla Uspenského kniha
Vizantijskije zemlemery, obsahující tyto hlavní resultáty: Známa
jest přesně velikost byzantského >modia<. Země dělila se opravdu,
jak dříve se pouze dohadovali, na 3 kategorie jako v Římě. Se
brány jsou doklady pro odhadování ceny země. Dovídáme se
leccos o organisaci t. zv. zevgara.
Názory své o vzájemném působení živlů byzantského a slovan
ského, jmenovitě tohoto na onen, vyložil Uspenskij v zajímavé
institutní přednášce 0 slavjanskom elementě v Vizantijskoj imperii
(viz Viz. Vrem. VI. 294). Byzantské prameny věku 11.—14. po
dávají prý svědectví o životě Slovanů v tak zv. občinách, t. j. v ne
dílném majetku, a to mělo prý vliv ten, že v říši Byzantské
nerozvinula se soustava feudální. Slované dále to byli, kteří
v dobách nejnebezpečnějších dodávali říši nových sil (na př. po
dobytí Carihradu od křižáků 1204).
č. č. h. vin.
10
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Uspenskij má význam i jakožto professor, jsa jako Vasiljevskij
podněcovatelem mladých lidí k práci vědecké a jejich spolu
pracovníkem Jeho působením universita Oděsská stala se vedle
Petrohradu druhým ruským střediskem byzantologie. Při historickofilosofické společnosti tamější university již r. 1892 zřízena zvláštní
sekce byzantská^ která také začala vydávat! svůj vlastní organ,
doplňující Viz. Vrem.' asi jako Byz. Archiv doplňuje Byzant.
Ztft. Jest to Lčtopis istoricko-filologičeskago obščestva pri Novorossijskom universitetě. Vizantijskoje otdčlenije -· r. 1892 I. svazek,
letos již VI. I Uspenskij vychoval sobě jakousi školu byzantologů.
Tak rok od roku přibývá ruské byzantologii nových pracovníků.
Na tomto poli poskytuje se v Rusku nejlepší příležitost k odbor
nému bádání těm, kdož obrali si za předmět svého studia vše
obecný dějepis. Proto také hlavně tam soustřeďuje se v novější
době ruské bádání historické, slibujíc opravdové obohacení vědy.
Lze rozeznati již skoro tři generace ruských byzantologů. Nej
starší z nich jsou vrstevníci Vasiljevského a Lamanského a po
někud i Uspenského. Někteří z nich jsou již mrtvi, jiní přešli již
zenit své činnosti vědecké. Do této skupiny náleží především
nedávno zemřelý prof. Kazaňské university D. F. Beljajev (viz Č.
Č. H. VIL 505), vyznamenavší se svojí výbornou prací Byzantina.
Očerki, materiály i zamčtki po vizantijskim drevnostam (St. Peterburg 1891 I. díl, 1893 II. díl), jejichž předmětem jsou kulturní
studie o tak zv. »Knize obřadů« císaře Konstantina Porfyrogeneta.
V 1. díle podává přehled hlavních částí velikého dvora císařů
byzantských, v 2. díle jedná se o audiencích a tomu podobných
ceremoniích z věku 9. a 10. Jsou to tedy byzantské starožitnosti.
V. St. IkonnikoV' professor university Kyjevské, v mladších letech
svých obíral se styky Rusi s Byzancí a jeho doktorská dissertace
Opyt izslědovanija o kultúrnom značenii Vizantii v russkoj istorii
(Kyjev 1869) podržela v některých svých částech až dosud cenu.
Stykům jižních Slovanů s Byzancí věnována jest práce vrstev
níka Ikonnikovova, Charkovského prof. M. S. Drinova (viz Osvěta
1901, 171— 2) Južnyje Slavjane i Vizantija v 10. vikě, (1876) —
kdež vyloženy hlavně prvopočátky dějin chorvatských a srbských,
dosud velmi temné. A. N. Veselovskij (prof. Petrohradský) proslul
řadou pěkných prací o řeckých legendách a pověstech, o jejich
rozšíření a přejímání především v literatuře ruské. Ocenil tím zá
roveň důležitý význam Byzance v dějinách evropské kultury
a ukázal na její prostřednictví mezi Západem a Východem (zvi.
asijským). Sem náleží především Zamčtki i somnčnija o sravnitelnom
izučenii srednevěkovago eposa (v Ž. M. N. Pr. 1868), Opyty po istorit
razvitija christianskich legend (tamže 1875—1877) a články uve
řejněné v Archivu f. slav. Philologie 1877 a 1878. AI. Iv. Kirpičnikov
(prof. Oděsský) psal o řeckých románech v nové literatuře, vydal
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1879 doktorskou dissertaci Sv. Georgij i Egorij Chrabryj a uve
řejnil řadu článků o byzantské ikonografii. — Veliký význam mají
práce N. P. Kondakova. bývalého prof. Petrohradského, který od
r. 1894 jest členem Cařihradského archaeologického institutu,
z oboru dějin umění byzantského. Vyniká mezi nimi doktorská
dissertace Istorija vizantijskago iskustva i ikonografii po miniatúram
grečeskich rukopisej (Oděssa 1877) — vyšla též ve francouzském
překladě (Paris 1891) — jež jest spisem základním. Neméně směro
datný jest spis Vizantijskija cerkvi i pamjatniki Konstantinopolja
(Oděssa 1896). Mimoto společně s hr Iv. Tolstým vydal Kondakov
Russkija drevnosti v pamjatnikach iskustva. I. II. St. Peterburg
1889 — obsahující ve formě populární přehled resultátů dobytých
archaeology, numismatiky a historiky. Kondakov má též význam
jakožto zakladatel směru, školy badatelů dějin byzantského umění.
Ke Kondakovu druží se výborný ruský starožitník N. V. Pokrovskifi
professor Petrohradské duchovní akademie a zároveň ředitel Petro
hradského archaeologického institutu (ruské to >école des chartes«).
Při svém studiu památek umění byzantského a starocírkevního
obrátil pozornost na poměr církevního umění k věrouce a liturgice
a seznámil proto badatele s neznámými a bohatými materiály
tohoto druhu. Jest badatel a spisovatel velmi plodný — mimo
četné práce po časopisech roztroušené nejdůležitější jsou tyto spisy
jeho: Magisterská dissertace Proischoždenije drevnechristijanskoj
basiliki. St. Pbg. 1880, doktorská dissertace Evangelije v pamjatni
kach ikonografii preimuščestvenno vizantijskich i russkich. St. Pbg.
1892, Očerki pamjatnikov ikonografii i iskustva. St. Pbg. 1894.
P. V. Bezobrazov kromě několika více populárních pojed
nání, uveřejněných ve sbírce Istoriceskija stati (Moskva 1893),
kde cenná jest hl. stať o císařovně Zoe, podal též velmi pěknou
práci o Mich. Psellovi, byzantském filosofu, jehož četné a roz
manité spisy jsou téměř nevyčerpatelným pramenem pro dějiny
byzantské stol. 11. a obsahují též mnoho zpráv o současných
dějinách ruských (Vtzantijskij pisatel i gosudarstvennyj déjatel
Mich. Psellos 1890).
Mladší generaci ruských byzantologů náleží nynější redaktor
Viz. Vremennika* V. E. Regel^ docent Petrohradské university, který
ve 2 svých pracích zašel i na pole dějin českých (Učreditelnyja
gramoty Pražskoj eparchii— ve Sborníku statej po slavjanovědlniju
1883 a O chronik! Kozmy Pražskago 1892). Obírá se v řadě článků
po časopisech roztroušených hlavně náhrobními nápisy řeckými
a vyznačil se dosud nejvíce dvěma edicemi pramenů: Analecta
Byzantino-Russica. St. Ptbg. 1890 a Fontes rerum Byzantinarum.
I. I. 1892.
Jedním z nejlepších žáků Vasiljevského mladší generace objevil
se v poslední době A. A. Vasiljev svojí důkladnou dissertaci
10*
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Vizantija i Araby. Politiieskija otnoienija Vizantii i Arabov za
viemja armorijskoj dinastii· St. Peterburg 1900. (Viz Osvěta 1901,
168.) Jest to pěkný kus dějin vnějších styků světa byzantského se
světem arabským. V 2. části přidány jsou texty rozličných arab
ských spisů a životopisná data mnoha arabských spisovatelů, kteří
byli pramenem spisu Vasiljevova, a konečně řada cenných exkursů.
Vasiljev již dříve podal některé cenné články ve Viz. Vrem., ze
jména pak na základě rozsáhlé novější literatury revisi Fallmerayerovy theorie o poslovanění Peloponnesu (roč. V.). V poslední
době stal se nástupcem Vasiljevského (na základě této své dissertace) na universitě Petrohradské, jmenován byv professorem dějin
byzantských. Ve Viz. Vrem. jest Vasiljev stálým referentem
o byzantologické literatuře francouzské, anglické a italské.
Nejmladší z význačných žáků Vasiljevského jest B. A. Pančenko, který ve Viz. Vrem. (1895 a 1896) uveřejnil pěknou, ještě
studentskou práci O tajnoj istorii Prokopia — obírá se otázkou
authentičnosti tohoto spisu a hodnověrnosti událostí, tímto spisem
sdělených, a to na základě co nejhlubšího studia současných pra
menů, zejména Justmianových novell.
Hojná jest též vědecká literatura ruská, jež se obírá rozmani
tými otázkami, jak plody literatury byzantské byly přejímány
a spracovány u Rusů a národů jihoslovanských. Sem náleží přede
vším práce věnované kritice a rozboru ruských památek historio
grafických, na př. A. Popov, Obzor chronografov russkoj redakcii,
Moskva 1866—69. Nověji otázkou touto obíral se V. Istrin, professor
ruské filologie na univ. Oděsské, v článku Chronografy v russkoj
literaturí. Odessa 1897. Istrin obral si vůbec za předmět svých studií
recepci byzantské literatury v literatuře ruské. Slavista P. A. Lavrov,
professor university Petrohradské, již delší řadu let stopuje totéž
v literatuře bulharské a uveřejnil zejména ve Viz. Vrem. IV. článek
Jugoslavjanskaja peredélka Zonary. Akademik A. A. Šachmatov
v několika svých cenných pracích, věnovaných rozboru nejstarších
pramenů dějin ruských, t. zejména tak zv. kronice Nestorově, na
mnoze musel se dotknout! poměru jejího k historiografii byzantské.
Ukázalo se, že bez náležitého a důkladného studia historiografie
této není možno porozumět! vývoji kronikářství staroruského.
Professor Petrohradské university P. A. Syrku v pracích svých
o literatuře starosrbské a bulharské též řeší četné otázky z oboru
byzantologie a ve Vizantijském Vremenniku jest stálým referentem
o spisech sepsaných v jazycích slovanských.
Zajímavé a poučné jsou práce A. Archangeľského^ týkající se
překladů theologických spisů řecko-byzantských do staré ruštiny:
K izučeniju drevne-russkoj literatury. Tvorenija otcov cerkvi v drevnerusskoj pismennosti. St. Ptbg. 1888 (kde zároveň přehled rukopis
ného materiálu). N. Popovprof. všeobecného dějepisu na Moskevské
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duchovní akademii a zároveň docent déjin byzantských na Moskevské
universitě, vydal pěknou doktorskou dissertaci Imperátor Lev VL
Mudryj i jego carstvovanije v cerkovnostoričeskom izučeniji, Moskva
1892, vynikající bystrou kritikou, kterou mnohé zavilé otázky lite
rární (zákonodárné) rozřešeny. Latyšev uveřejnil ve Viz. Vrem.
(1894—1899) řadu studií epigrafických p. t. Etjudy po vizantijskoj
epigrafiké. Jul. Kulakovskij\ prof. klass. filologie v Kyjevě, pracuje
o starožitnostech jižního Ruska, zvi. Krymu, čímž nutně veden
jest ke studiu nejstarších dob byzantských, na př. ve své Istorija
Bosfora Kimerijskago v ó, véki (Viz. Vrem. II.). Jest pilným spolu
pracovníkem Vizant. Vremennika, kdež uveřejnil řadu článků
o Gotech, Alanech a j.
Nového podnětu a podpory ruským studiím byzantologickým
dostalo se zřízením ruského archaeologického institutu v Cařihradě,
ústavu to podobného vědeckým stanicím při římském Vatikánů
(německé, rakouské a j.,) nebo v Athénách. Nemalou zásluhu o to
zjednal si ruský vyslanec u porty turecké, Nelidov* který vládě
zřízení podobného ústavu navrhl, a stav se pak čestným jeho před
sedou, stará se hlavně o to, aby ústav byl dobře opatřen hmotně.
Archaeologícký institut Cařihradský má za účel podávati ruským
učencům návod a umožňovat! jim studium dějin a starožitností
řeckých, předoasijských a vůbec všech zemí, které náležívaly k říši
byzantské, a to především z doby křesťanské, a tím prospívat!
ruské vědě historické. Vedle přednášek a cv čení na způsob semi
nárních, jež mají účel jaksi propaedeutický, věnuje se mnoho času
vědeckým exkursím za účelem vyhledávání a zkoumání památek
stavitelských (při čemž velmi často nutno uchylovat! se k jejich
vykopávání), uměleckých (malířských, sochařských, řezbářských
a p.) a shledávání památek literárních, zejména rukopisných, roz
troušených po rozličných bibliothekách, hlavně klášterních, nebo
uchovaných ve starých dosud nápisech; není vyloučena numis
matika, právo, jazyk — vůbec nic, co jakýmkoliv způsobem by
mohlo přispěti k osvětlení byzantské minulosti.
Od roku 1895, kdy institut slavnostně byl otevřen (20 /2.), lze
říci, že očím badatelů odkrylo se množství skrytých pokladů,
o kterých se dříve nikomu nesnilo. Již v máji r. 1895 podniknuta
exkurse do Trapezuntu — studovány památky církevní architektury
v městě a v okolí a prohlédnuty klášterní bibliotheky, a v říjnu
vypravil se institut na Athos. Od té doby pak pilně pokračováno
ve směru započatém — podniknuty exkurse do Bulharska, Make
donie, znovu do Malé Asie (Nikaia), Palestiny, na Chios a Patmos,
prostudováno okolí Carihradu — obohaceny institutní sbírky nu
mismatické, skulpturní, starožitnické. Systematicky zakládána a roz
množována odborná institutní bibliotheka. Zkrátka institut Caři
hradský plní svědomitě svoje povinnosti. Jestliže kde, tedy přede-
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vším tam vidéti jest na každém kroku vůdčí ruku znamenitého
ředitele F, J, Uspenského, který jest nejen výborným rozdílčím
úloh, nýbrž i jedním z nejpracovitéjších dělníků. Institut pořádá
každoročné několik veřejných zasedání s přednáškami — a v těchto
lví podíl má Uspenskij vždy s novými a novými vědeckými pří
spěvky. Vezměte do ruky orgán institutu Izvlstija russkago archeologiíeskago instituta v Konstantinopolé (vych. v Oděsse) — a pří
spěvky Uspenského zaujímají tam místa nejvíce. Izvéstija rostou
rok od roku — v r. 1896 a násl. vycházely v jednom svazku,
od r. 1899 vycházejí ve 3 sešitech ročné asi tak objemných,
jako dříve byl ročník. Obsahují vedle samostatných prací zprávy
o činnosti institutu, tedy o nových nálezích a uveřejňují zejména
katalogy bibliothek prohlédnutých a zbádaných (na př. katalog
řeckých a slovanských rukopisů bibliotheky Ochridské).
Zcela po zásluze zvýšila v posledních letech vláda ruská Caři
hradskému institutu hmotnou podporu, a jest jen potřebí ještě,
aby rozmnožen byl počet osob vedoucích, neboť až dosud ředitel,
na jehož bedrách spočívá množství různorodých povinností, má
pouze jediného pomocníka v osobě sekretářově. Členy institutu
mohou býti osoby vědecky již úplně vyspělé, na př. členové
učených společností, professoři na »komandirovce« i mladí ab
solventi universit, a to z fakult historicko filologických, právni
ckých nebo východo-jazyčných, a konečně i kandidáti a magistři
duchovních akademií >komandirovaní< od svátého synodu. V no
vější době i jihoslovanští a mladí nadějní badatelé přijímají se do
institutu — na př. viáda srbská vydržuje tam dva kandidáty, tak
že byla vyslovena naděje, že institut Cařihradský mohl by se státi
jakousi slovanskou školou »archaeologie«, t. j. historie.
Ještě dříve nežli Vasiljevskij svoji školu si vytvořil, zájem o mi
nulost byzantskou začal plynouti širším řečištěm v oblasti církevních
dějin ruských — zcela přirozeně. Základní kámen k studiím
v tomto oboru položen archimandritou Porfyriem Uspenským, který
v letech 40tých minulého století poslán byl od vlády ruské na
východ, aby studoval poměry tamějších pravoslavných církví.
Uspenskij sebral při tom po rozličných klášteřích ohromný
historický materiál jak k dějinám církevním, tak i pro jiné obory
byzantologické, množství rukopisů a dokumentů, které pak daroval
Petrohradské akademii nauk. Sám pak vydal několik cenných
spracování, z nichž především jmenovati dlužno veliký 9dílný spis
o hoře Athosské (Kyjev 1877, Moskva 1880—81, Petrohrad 1892).
V 60tých letech m. stol. Petrohradská duchovní akademie
vydala řadu byzantských historiků v ruském překladě. Od té doby
pak professoři duchovních akademií začali si pilněji hleděti studia
církevních dějin byzantských a někteří z nich podali díla vědecké
ceny. Jmenuji jen A. P. Lebedeva, jehož spisy po ukončení jeho
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professorské činnosti jako na oslavu jeho jubilea vycházejí v novém
vydání (Vselenskije sobory IV. i V, véku> Moskva 1879, 2 vyd.
1896, kdež vylíčen dogmatický rozvoj a poměr školy alexandrijské
a antiochenské; Očerki vnutrennej istorii Vizantijsko-vostočnoj cerkvi
p.—Moskva 1878; Grečeskije cerkovnyje istoriky IV., V. i VI.
víka. Moskva 1890; Istorija grekovostoínoj cerkvi podvlastju Turok
(od 1453 g.) I. M. 1896 — velmi pěkný spis, založený na hojné
literatuře západoevropské; konečně velmi cenná příručka ke studiu
pravoslavné církevní historiografie Cerkovnaja istoriografijavglavnych
jeja predstaviteljach s IV. do XX, víka. Moskva 1898), dále N. F
Krásnoselceva^ professora církevních dějin na universitě Oděsské
(Drevncchristijanskija usypalnicy i značenije sdílannych v nich otkrytij
dlja bogoslovskoj nauki, Kazaň 1883), E. E. Golubinského, bývalého
professora Moskevské duchovní akademie, jehož spis Istorija russkoj
cerkvi' Moskva 1880—2, ve 2 svazcích, jest nej lepším spisem svého
druhu, jak pro důkladné, přehledné a umělecké vylíčení, tak
i smělou kritiku a objektivní vysvětlení událostí, tak že se strany
hierarchie církve pravoslavné hleděno naft jako na odvážlivého
novotáře, a konečně N. A. SkabalanovičC' který proslul zejména
důkladnou a všestrannou studií Vizantijskoje gosudarstvo i cerkov
XI. víka. Petrohr. 1884. K nejmladší generaci ruských církevních
historiků náleží Iv. Sokolov svojí dissertací Sostojanije monašestva
v vizantijskoj cerkvi s polov. 9. do načala i3. víka (842—1204),
Kazaň 1894, která má za předmět dobu největšího rozkvětu by
zantského mnišství, líčí jeho organisaci a vykládá i veliký význam
jeho politický a společenský a příčiny toho. Sokolov vyniká spracováním množství materiálu málo přístupného a dosud neznámého.
Jest nyní prof. řečtiny v Petrohradské duchovní akademii a ve
Vizantijském Vremenniku vede kriticko-bibliografické oddělení
ruské byzantologie.
Jak studia byzantologická, především dějiny církevní, pěstují
se na duchovních akademiích ruských, nejlépe viděti jest z četných
themat, která z tohoto oboru se dávají kandidátům k písemným
zkouškám; mnozí z nich podávají velmi pěkná zpracování jejich.
Vizant. Vremennik V, 581 uvádí řadu (21) takových prací, které
byly v letech 1895—97 provedeny v Moskvě, Kyjevě, Kázáni a Petro
hradě, na př. Vláda cis. Alexia 1. Komnena v ohledu cirkevní-historickém, Hierarchický pomer patriarchy Konstantinopolského k staroruské cirkvi^ Řecké prameny * Naučeni* blah. Feodosia Pečerského atd.
R. 1882 založeno působením rusko-pravoslavné hierarchie
Palestinskoje obllestvo především za účelem podporování a povzne
sení pravoslaví na východě, ale též za účelem bližšího poznání
minulosti i přítomného stavu Palestiny. Společnost tato organisuje
proto učené expedice, které obírají se studiemi archaeologickými
a historickými. Tak na př. P. V. Bezobrazov vyslán byl před ně-
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kolika lety, aby shledával řecké rukopisy po Východě roztroušené,
Řek pak Papadopulos-Kerameus vydal roku 1900 katalog a popis
rukopisů Jerusalemské patriarchální bibliotheky. Vědeckým orgánem
společnosti jest Pravoslavný] Palestinskij Sborník.
Při reorganisaci ruských universit na počátku let 60tých m. stolzřízeny všude též kathedry kanonického práva, jehož studium nelze
si mysliti bez poznání církevního práva byzantského. Jedním z nejlepších pracovníků v tomto oboru byl A. P. Pavlov* r. 1898 ze
snulý professor Moskevské university, jenž zanechal po sobě celou
řadu pojednání o právě kanonickém a jeho pramenech, vydal
důležitý v té příčině *Nomokanon* (r. 1872), studoval vlivy práva
kanonického u Rusů a Jihoslovanň (Pervonačalnyj slavjano-russkij
nomokanon, 1869, Nomokanon pri bolšom trebnik? v Zap. Novros.
Univ. 1893), ale vedle toho obíral se i studiemi byzantských zá
konů agrárních, které v Rusku byly do jisté míry přejaty {Knigi
zakonnyja* soderžaščija v sebě v drevnerusskich perevodach vizantijskije zákony, Moskva 1888), a recepcí byzantského práva na Rusi
vůbec (50. glava Kormičej Knigi. Moskva 1887). Ještě po smrti
Pavlovově vyšla důležitá jeho publikace pramenná >Sborník neizdannych pamjatnikov Vizantijskago cerkovnago prava s istorikoliteratumymi predislovijami* * 1898 v Petrohradě.

III.

V posledních 30 letech pod vlivem anglických a německých
studii byzantologických znovu oživl dávno již utlumený zájem
o minulost byzantskou ve Francii, kde studium toto se zrodilo,
ale záhy utuchlo, ježto vševládná literatura a názory encyklopaedistů s opovržením hleděly na svět byzantský. Voltairovi byly
dějiny byzantské řadou událostí »hrozných a odporných«. »Hrdý
a domýšlivý věk osvícenosti a racionalismu necítil vůbec žádné
potřeby, aby studoval tmářskou a opovrženou minulost, a vše, co
bylo byzantské, bylo takové dvojnásob.« Vyskytovaly se sice po
celý 19. věk sporadicky práce o látkách z dějin byzantských, ale
nelze při tom pozorovat! žádného určitého plánu a vůdčí myšlenky.
Teprve na sklonku minulého století, asi od let 60tých, pozorovat!
lze určitější krystallisaci těchto snah — častěji a častěji vyskytují
se látky byzantské při doktorských dissertacích. Tak vznikl i jeden
z nejcennějších spisů francouzské literatury byzantologické, jehož
autor může býti nazván buditelem novodobé byzantologie ve
Francii. Jest to Alf.Rambauda *Constantin Porphyrogénete* (1870),
vynikající jak dÚKÍadným zbádáním pramenů, tak neobyčejnou
bystrostí úsudku a stkvělým spracováním. Nikdo nevystihl hluboko
tkvící příčiny velikosti a dlouhého trváni říše Byzantské, její veliké
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problémy, založené na veliké různosti věr, na směsici živlů národ
ních, obtížných otázkách sociálních tak znamenitě jako Rambaud.
Přes 30 let již uplynulo od vydání této knihy, a dosud není
zastaralá! Rambaud spracoval ještě několik látek byzantských
(na př. Empereurs et impératriccs ď Orient 1891), začal se zajímati
více dějinami ruskými, ale od Byzance se nikdy daleko nevzdálil,
jak svědčí na př. jeho znamenité dílo La Russie épique, Paris 1876.
Ve své Histoire générale vrátil se opět k svým studiím z mládí
a napsal tam dějiny byzantské od r. 1095—1453.
Rambaud zjednal sobě svými pracemi byzantologickými takové
jméno, že příkladu jeho záhy následovali především jeho žáci z uni
versity Pařížské a pak i jiní mladší badatelé. Sem náleží především
Gust. Schlumberger, jenž roku 1878 zahájil svou mnohoplodnou
činnost svojí Numismatique de ľ Orient latin a brzy potom (mimo
četné speciální práce numismatické) r. 1884 svým největším a směro
datným dílem Sigillographie de ľ empire byzantin objevil nové cesty
k studiu vnitřních dějin byzantských, prostudovav na tisíce pečetí
(bull) byzantských a získav odtud obsažný materiál pro studium
ikonografie, administrace, déjepisectví, zeměpisu, society a t. d.
Jmenuji-li vedle toho ještě jeho Mélanges ď archéologie z r. 1895,
plné zajímavých objevů archaeologických, jeho Nicéphore Phocas
(1890) a Ľ Epopee byzantine (I. 1896, II. 1900), v nichž do nejmenších podrobností vypravuje se nejslavnější doba říše Byzantské
— všecko spisy prvního řádu — podám tím jen velmi neúplný
obraz práce Schlumbergerem vykonané.
K Rambaudovi a Schlumbergerovi řadí se důstojně svými
pracemi o umění byzantském Ch. Bayet (Recherches sur ľ histoire
de la peinture ét de la sculpture chrétiennes en Orienty 1879; Ľ art
byzantin 1883) a Choisy (L* art de bätir chez les Byzantins 1884).
K rozvoji byzantologických studií ve Francii přispěl v době novější
nemálo hrabě Riant (autor spisu Exuviae sacrae Constantinopolitanae. 1877), k jehož podnětu ustavila se Société de ľ Orient latin.
Akademie des Inscriptions^ která již r. 1840 projektovala vydávání
veliké sbírky historiků válek křížových, svěřila úkol tento v novější
době neúnavnému badateli literatury řecké ve středověku Millerovi,
který v letech 1875—1881 vydal 2 veliké svazky textů řeckých
historiků s pěknými kommentáři (Recueil des historiens des CroiSades'). Ze starších francouzských edicí velmi důležitá jsou Iragmenta historicorum Graecorum vydaná K. Mullerem v Paříži 1868
až 1870 v 5 svazcích a obsahující též historiky arménské ve fran
couzském překladě.
Styky říše Francouzské a vůbec západu evropského s Byzancí
mají ve Francii ode dávna své badatele, mezi něž z novějších náleží
především M. Gasquet svým Ľ Empire byzantin et la monarchie
franque 1888.
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Vedle toho obracejí v poslední dobé k minulosti (středověku)
byzantské větší a větší pozornost francouzské archaeologicko-historické
školy v kiml a v Athénách* z nichž škola římská svými členy (Diehl,
Gay, Bertaux) dává zkoumati dějiny a památky panství byzantského
v jižní Itálii, jimž dosti místa věnoval již Lenonnant ve svém ob
sáhlém díle La Grande Grece (3 voli. Paris 1881—84).
Archaeologická škola athénská, která od doby Fustela de
Coulanges vždycky podporovala snahy byzantologické, ukládá od
jisté doby některým svým členům (jako G. Milletovi, Laurentovi
a j.), výhradné studium látek byzantských.1) Pod vedením ředitele
školy této, Homollea, připravuje se veliká publikace Corpus inscripti
onum Christianarum (t. j. graecarum), ke které velký kus přípravné
práce již vykonal Gentský professor Fr. Cumont. A nedávno usku
tečněn znamenitým způsobem záměr vydávati Monuments de ľ art
byzantin, jež zahájeny stkvělým dílem Diehlozým Justinien et la
civilisation byzantine au VL siecle* Paris 1901 (Leroux).
Ch. Diehl* dříve professor v Nancy, od nedávna na Sorbonně
v Paříži, zjednal si tímto svým posledním dílem vynikající místo
vedle Rambauda a Schlumbergera, ač již dřívější práce jeho mají
význam spisů základních (Etudes sur ľ administration byzantine
dans I Exarchat de Ravenne (569—671), Paris 1888. Ľ Afrique
Byzantine. Histoire de la domination byzantine en Afrique (533 až
709), Paris 1896). Jest to velmi široce založená a do nejmenších
podrobností jdoucí monografie císaře Justiniana a jeho doby, ve
které líčí se především vnitřní poměry, zejména kultura doby
Justinianovy, poměry hospodářské, morální, umělecké a p. staví se
význačně do popředí. Jakkoliv nepodceňuje se význam vynikajících
osob a akcí, které z jejich iniciativy vycházely (vojenské, admini
strativní a zákonodárné), přece má býti patrno, že jednání osob
těchto konec konců bylo jen plodem doby, ve které žily. Tak
dospívá Diehl i k spravedlivějšímu a všestrannějšímu posouzení
Justiniana, Theodory a jiných vynikajících postav. Velmi zajímavý
jest historický process, který se odehrával ve vývoji tehdejší Byzance
— východní Řím se obrozuje, ale obrození toto jest pod vlivem
orientu a říše Byzantská orientalisuje se čím dále tím více.
Officielní latina ustupuje před řečtinou. Justinian má »hlavu Ja
novu« — jednou stranou hledí ještě k starému latinskému západu,
druhou, zejména ve věcech náboženských, k východu. Docházíme
i náležitého vysvětlení byzantské dvorské etikety. Ani otázka slo
vanského původu Justinianova nezůstala autorem nezodpověděna —
ovšem negativně. Podán barvitý, zevrubný, plný obraz doby —
ale za cenu studií nesmírně pracných, mnohostranných, úsilných —
’) Orgán vědecký jest Bibliotkeque des Ecoles fran^aises ď Athénes et de
Rome a mimo to vychází i Bulletin de correspondance hellénique.
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Diehl musel pracovati jako historik politický, kulturní, dějepisec
umění, jako theolog a filolog, stratég a t. d. Je to téměř ideální
ponětí úkolu.
Ze starších francouzských prací o výtvarném umění byzant
ském zasluhují čestné zmínky Didronicv Manuel ď iconographie
chrctiennc grecquc et latine. Paris 1845 a Texier - Pullau Ľ arehitecture byzantine en recueil de monuments des Premiers temps du
christianisme ä ľ Orient. London 1864. Ze starší literatury o dě
jinách práva byzantského dosud má cenu Mortreuil. Histoire du
droit byzantin. 3 v. Paris 1843—47 — opírající se hlavně o bádání
Lingenthalova.
Dějiny jazyka řeckého obral sobě za předmět bádání Pařížský
professor J. Psichari. který proslul znamenitou knihou Essais dc
grammaire historique néogrecque, Francouzský augustinián y. Thibaut.
v Plovdivě žijící, pracuje o dějinách hudby byzantské.
Také některé vědecké časopisy v novější době ve Francii
vzniklé všímají si do jisté míry dějin světa byzantského: Revue de
ľ Orient latin. Revue de ľ Orient chrétien. a Echos ď Orient.
Méně daří se studiím byzantologickým na půdě italské. Leč
i tam leccos mimoděk stalo se v jejich prospěch. Badatelé dějin
dolnoitalských stýkají se s panstvím a vlivy byzantskými bezděčně
v době starší a bez studia dějin byzantských nemohou se obejiti
ti, kdož obírají se dějinami Benátek, Janova a j. měst ve středo
věku. Sem spadají edice Beltraniho. ď Ovidiovy a Capassova práce
o pramenech byzantské Itálie, Thomasovo Diplomatarium VenetoLevantinum (Benátky 1880), Romaninova »Storia documentata di
Venezia« v 10 svazcích (Benátky 1853 —1861). práce Papadopoliho
a j. Comparelli a Morosi obírají se řeckými dialekty v dolní Itálii.
Pravý byzantolog jest Milánský právní historik C. Ferrini. který
stal se dědicem úkolů Lingenthalových, jež v Německu nenašly
dosud hodného pracovníka.
V době nejnovější lze si mnoho slibovati od nově založeného
časopisu Oriens christianus. Römische Halbjahrshefte für die Kunde
des christlichen Orient, který vydává německé kollegium kněžské
v Campo Santo pod redakcí A. Baumstarta. Časopis tento chce
býti internacionálním a interkonfessnim středištěm pro zbádání
křesťanské literatury, umění, dějin církevních Východu. Chce uve
řejňovat! památky a texty orientální, řecké a slovanské, O něco
dříve vznikl vědecký časopis Bessarione. vycházející od r. 1896,
jenž má za úkol přispívat! k objasnění myšlenky církevní unie
řecko-římské a ji propagovat!.
Vědeckým ruchem nesoucím se za poznáním řecko-byzantské
minulosti nemohli zůstati nedotčeni ti, kterých týkalo se to vlastně
nejvíce, t. Řekové. Jakkoliv proti vědecké práci německé a ruské
poněkud zůstávají pozadu, přece vyskytlo se zejména v novější
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dobé několik význačnějších badatelů, hlavně na poli jazykozpytném,
neboť tu právě jest bádání starší řečtiny nej vděčnějším úkolem
pro ty, kteří jazykem tím mluví. Přední místo zaujímá Athénský
professor G. N. HatzidakiS' Maurophrydes a prof. Lambros — vedle
řeckých badatelů působících na Rusi. Paparegopulos a Lampros podali
pěkné celistvé spisy o dějinách Řecka (tedy i Byzance). Jednotlivými
pracemi monografickými vynikli ve starší době Mordtman (hlavně
v topografii), v novější na př. Nik. Kalogeras, Gedeon, Kalligas,
Paspates (topografie), Papageorgiu a t. d. Činností vydavatelskou
z Řeků vyznačil se především Konst. SathaS' žijící v Benátkách
a v Paříži, který jest původce a hlavní spolupracovník Pařížské
Μεσαιωνική βιβλιοθήκη (lat. titul Bibliotheca graeca medii aevi)y
obsahující texty historiků, řeči, listy, sbírky zákonů, listiny a p. —
dosud vyšlo 7 svazků (1872—1894). Mimo to vydal Μνημεία.
'Ελληνικής ιστορίας' jejíž první řada obsahuje listiny a materiály
k dějinám panství benátského na Východě. Papadopulos-Kerameus
vydal v Petrohradě 1891 —94 Άνάλεκτα Ιεροσολυμιτικης σταχνολόγιας a r. 1897 Fontes historiae imperii Trapezuntini.
Ve prospěch studií byzantologických pracují v Athénách ve
decké společnosti historicko-národopisná a spolek pro křestanské
starožitnosti' z nichž první vydáva od r. 1883 důležitý časopis
Λελτίον. Již od let 60tých min. stol, existuje v Cařihradě řecký
filologický spolek^ jdoucí za podobnými asi cíli jako ruský archaeologický institut. Vydal dosud okolo 30 svazků svých publikací.
Těsná souvislost svě^a byzantského se světem jihoslovanským
jest příčinou, že i rakouští slavisté, zvláště Vídeňští, obírají se
do jisté míry studiemi byzantologickými. Byl to především Fr.
Miklosich' který (společně s J. Mullerem) vyznamenal se zname
nitým, všeobecně ceněným vydáním bohatého listinného materiálu
pro dějiny i zeměpis jihovýchodu evropského svými Acta et diplomata
graeca medii aevi. 6 voli., Vindobonae 1860—1890. Také prof. K. Jireček ve svých pracích z oboru dějepisu, zeměpisu a národopisu jihoslovanského vyniká důkladnou znalostí minulosti byzantské vůbec,
zvláště pak co do poloostrova Balkánského. Jest zároveň nejplatnější
silou v oboru tomto ve Vídenské akademii vid' zvláště od té doby, co
zřízena byla při ní (r. 1896) z milionového fondu po zemř. právníku
Treitlovi Balkánská kommisse za účelem soustavného historickoarchaeologického a filologického prozkoumání poloostrova Balkán
ského Podle toho kommisse Balkánská dělí se na 2 sekce. Sekce
filologická, jejíž práce řídí slavista prof. Γ. Jagič' jest v podstatě
slavistická, ale má býti obrácen náležitý zřetel i k řečtině' rumun
štině, španělštině, vlaštině, albánštině a turečtině. Sekce archaeologická zabývá se starožitnostmi řeckými a římskými — dosud
prozkoumáváno vých. Bulharsko, při čemž veliký kus práce vykonal
Čech Karel Skorpil' professor ve Varně, a západní krajiny Bal
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kánské, kdež vyznamenal se A. Patsch^ úředník zemského musea
v Sarajevé. Orgánem kommisse jsou Schriften der Balkankommission
(vyd. A. Holder). O postupu prací vydává úřední zprávy Anzeiger
der fil-hist. CL der Akademie der Wissenschaften in Wien.
Poč. roku 1898 zřízen ve Vídni Rakouský archaeologický instituty
který má za účel studium památek klassických, avšak přirozeně není
možno, aby jen na ně se obmezoval, a tudíž publikace jeho Jahreshefte d. ost. archdolog. Instituts tn Wien obsahují i starožitnické
práce z oboru byzantologie.
Konečně dlužno zmíniti se o Pražském badateli, slavistovi
J. Polívkovi' jemuž dosti často zavaditi jest o literaturu byzantskou
v pracích z oboru srovnávací literatury. Sem náleží pojednání Zur
Geschichte des Physiologus in den slavischen Literaturen (Arch. f. slav.
Philologie 1896).
Z historické literatury polské náleží sem pěkná práce právního
historika Hube O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymskobyzantynskiego u narodów stowiaůskich' Warszawa 1868, kteráž r. 1880 vyšla
i v překladě francouzském.
Že skoro všecky vědecké časopisy jihoslovanské, jichž ovšem
není mnoho, přinášejí časté příspěvky byzantologické, netřeba,
tuším, ani připomínati, tím více jediný po tu dobu »panslávský«
orgán Jagičuv Archiv fur slavische Philologie^ obsahující mnoho
zpráv bibliografických.
Mladá, ale neobyčejně rychle se rozvíjející věda, byzantologie
razí sobě v době novější cestu i do síní universitních. Zřizují se
především docentúry a professury středo- a novořecké filologie,
ale lze doufati, že brzy i zvláštní kathedry pro dějiny byzantské
a i pro jiné obory sem spadající se uskuteční. V Petrohradě G. Destunis byl vlastně nejstarším představitelem byzantologie na uni
versitách. Od let 70tých m. stol, pěstil dějiny byzantské ve svém
historickém semináři V. G. Vasiljevskij, který byl vlastně profes
sorem dějepisu všeobecného a v přednáškách svých musel se držeti
určitého učebního plánu. Po jeho smrti však zřízena loňského roku
zvláštní professura dějin byzantských, kteráž svěřena jednomu
z mladších jeho žáků, A. A. Vasiljevovi' kdežto vlastní professura
všeobecných dějin, kterou měl Vasiljevskij, svěřena jinému. Vedle
toho Papadopulos-Kerameus, rodem Rek, přednáší v Petrohradě od
r. 1893 středo- a novořeckou filologii, ľ Odisse od r. 1900 jakožto
mimořádný professor byzantské filologie působí Řek Papadimitriu.
Z universit německých Mnichovská má svého Krumbachera; mimo
to v Lipsku jest docentem byzantské filologie y. Schmitt' ve
Wurzburku A, Heisenberg (teprve od r. 1901). Mimo to H Gelzer^
professor klassické filologie a historie v Jeně (od r. 1900), přednáší
dějiny říše byzantské a poloostrova Balkánského; Thumb v Mar-

158

Adolf Lud. Krejčík:

burce a Kretschmer ve Vídni
*
kteří obírají se srovnávacím jazykozpytem vůbec, všímají si i novořecké filologie.
Ve Vídni působí nyní na fakultě theologické spolupracovník
Krumbacherovy »Literatury«, výtečný znalec byzantské literatury
patristické A. Ehrhard a na fakultě filosofické K. Jireček
*}
jehož
ztráta na české universitě Pražské dosud není nahrazena, v Štýr
ském Hradci
Strzygowski, professor dějin umění. Na fakultě
>des Lettres« Pařížské Sorbonny zřídilo ministerstvo osvěty r. 1899
zvláštní kurs dějin byzantských, pro který povolán Ch. Diehl z Nancy.
V oddělení náboženských věd Pařížské »Ecole des hautes Etudes«
zřízena zvláštní docentúra »byzantského křesťanství«, kterou zastává
G. Millet
*
jehož přednášky o křesťanské archaeologii těsně přiléhají
k přednáškám Diehlovým. Psichari již od r. 1886 přednáší tam
o jazyku středo- a novořeckém. V Budapešti W. Peczovi, professoru
klassické filologie, uloženo výslovně přednášet! též filologii středoa novořeckou. Ve Švédsku v Upsale docent Lundstrom zahájil r. 1898
seminář byzantologický. V Leidenu od r. 1893 přednáší docent
Hesseling.
(Pokračování.)

O zakládací listině kapituly Litoměřické.1)
Napsal Adolf Lud. Krejčík.

Kdy byl založen kostel Litoměřický, nevíme. Nevíme též, kdy
tu zřízena byla kollegiátní kapitula a v jaké formě, ani kdo byl
jejím zakladatelem.3) Založení toto spojuje místní tradice se jménem
*) V. referát L. Nicderle v tomto Čísle ČČH. — *) Srv. G. Friedrich » O za·
kládaci listině kapituly Litoméřické*. (Prolegomena k české diplomatice I.)
Rozpravy České Akademie, roč. IX., třída I. číslo 2. Praha 1901, str. 26, I. tab.
— Faksimile tuto podané jest sice jen o několik centimetrů menší originálu,
než bylo by věci jistě prospělo, kdyby bylo podáno v přirozené velikosti.
Vždyť běží o velmi starou památku písemnou, a zvláště v tomto případě po
stránce palaeografické velmi důležitou a pro posuzování písma této doby, kdy
pismo roste^ nutnou. — ’i První, kdo z našich domácích letopisců přináší
zprávu o založení kapituly Litoměřické, jest Vokounův kompillátor Neplacha,
jenž píše k r. 1058: >Anno ML VIII.· Spitignew fundat monasterium canonicorum in honorem s. Stephani martyris in urbe Lutomeriz.< — Nejstarší zmínka
u Kosmy spadá k r. 1068, kdy uvádí se prvý Litoměřický probošt, kaplan
Lanczo. (Font. rer. boh. II. str. 96-99). — S titulem kapituly setkáváme se
poprvé v listině z 1. ledna 1253 (Erben »Regesta« No. 1318, str. 607). —
Terminologie Kosmova i jeho pokračovatelů jest v tomto ohledu velmi ne
určitá. Tak u sv. Víta mluví o »monasterium ss. martyrům Viti, Wencezlai
atque Adalberti (Font. řer. boh. II., str. 124 a 138), v Boleslavi uvádí »coenobium, in quo deo servit caterva fratrum numerosa et habetur praepositura
et basilica valde religiosa« (79) a »monasterium* (85); též Břevnov a Sázava
jmenují se >coenobium< (60, 191) a »ecclesia« (65 a 68). Na Vyšehradě zná
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Spytihněva II.1) a klade je k r. 1057.2) Nejstarší zprávy o Lito
měřicích spojeny jsou s dějinami županů-purkrabí Litoměřických.
Dějiny jejich správně podle pramenů vyličuje Lippert.3) Lito
měřice patřívaly již v nejstarších dobách Vršovcům. Jak chovali se
Vršovci k náboženství křesťanskému nově se šířícímu v Čechách,
známo jest z líčení Kosmova o přepadení Libice r. 995 4) Snadno
možno tušiti, že chování jejich asi rychle se nezměnilo při odporu,
jejž Vršovci vždy chovali k panujícím Přemyslovcům, podporo
vatelům křesťanství. R. 1108 v měsících říjnu a listopadu vyhuben
byl mocný rod Vršovský; padli Mutina Litoměřický, Božej Libický
i manželky jejich a dítky. »Ceteri vero, qui superstites fuerunt, ex
gente illa, delituerunt fuga; alii in Poloniam, aliij fugientes in
Pannoniam . . .< 5)
Od této doby nemáme žádných zpráv o županech Litoměři
ckých až zase r. 1176, kdy se uvádí jako comes, supanus Lutomiricensis Blag, příbuzný Hroznatý, zakladatele klášterů Tepelského
a chotěšovského.
Moc Vršovců byla veliká, moc nástupců jejich valně byla
ztenčena. Litoměřičtí županě nevynikají od 12. stol, jako jejich
předchůdcové Vršovci. Nemáme aspoň žádných zpráv o tom. Za
Vršovců zůstává moc domácí soustředěna na tomto rodě, kdežto
po jejich pádu roztřišťuje se na celou skupinu menších rodů,
s jejichž zástupci shledáváme se jako svědky při listinách Hroznatovských.6)
Po pádu Vršovců nastalo dělení. Jest přirozeno, že ani ústavy
církevní nezůstaly při této příležitosti neobmyšleny. Vítězství kurie
římské za Řehoře VIL působilo ve svých následcích na klérus
všech zemí. X1I. stoletím objevují se všude v zemích katolických
snahy zajistiti si pro ústavy a osoby duchovní zvláštní privilegované
postavení a zabezpečit! pevné držení jejich statkův. Boj o immunitu
a s ním ruku v ruce falsa všemožných listin objevují se na obzoru.7)
Kde který ústav duchovní chtěl zabezpečit! svá práva a statky, a
poněvadž neměl buď žádných neb jen nedostatečné doklady listinné,
pomáhalo se všeobecně — falsy.
Kosmas >ecclesia< (1221, pokračovatel jeho vyšehradský uvádí >claustrum
ecclesie« (206 a 207) a »monasterium« (206). — O řeholních kanovnících máme
u Kosmy prvou zprávu k r. 1068 o reformaci kapituly sv. Vitské (Font. rer.
boh. II. str. 100-101); zdá se tudíž, že i ostatní kapituly před touto dobou
nebyly pravými kapitulami v plném toho slova smyslu. — ’) Toto navazování
tradice na jméno Spytihněva 11. snadno si vysvětlíme, vzpomeneme-li Kosmovy
charakteristiky Spytihněvovy: »pater clericorum, defensor viduarum < (Font,
rer. boh. II. str. 92.) — *) Pramenných dokladů pro toto datum není. —
’> Lippert Jul. \Geschichte von Leitmeritz*. Prag 1871, str. 12—17. — 4) Font,
rer. boh. II. str. 42—44. — 5) Ibidem str. 161. — ®) Erben *Regesta* I. str.
143-284 passim. — 7) Pro Německo srv. velmi důkladnou a pěknou práci
Dr. J. Lechnera v MJÔG. roč. XXI. (1900) str 28—106.
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U nás zpozdil se tento boj o immunity o celé století a vyvrcholuje se teprve v známém církevním sporu Přemysla Otakara I.
s biskupem Ondřejem (1216—1222). Listiny té doby dobrými nám
jsou doklady pro církevně-právní poměry v starších dobách, hlavně
pro druhou polovici XII a počátek XIII. století. Důležité momenty
z těchto listin vytkli již Palacký *) a Tomek.8)
Které ústavy duchovní měly své statky v župě Litoměřické,
přehledně čteme u Lipperta.3) Z přehledu toho jest hned na první
pohled patrno, jak veliký počet vesnic a poddaných byl by zároveň
patřil ne dvěma, ale i třem duchovním ústavům. Kláštery břevnovský, Doksanský, Tepelský, sv. Jiří na hradě pražském, řád Maltézský, kapituly Vyšehradská a Litoměřická, Pražské biskupství —
ty všecky měly bud’ své statky neb aspoň právní nároky na statky
a dávky župy Litoměřické! Stěží lze si představit!, že by županě
Litoměřičtí, ať z rodu knížecího či Vršovského, kteří mohli se
opříti o silnou moc rodinnou, byli kdy svolili k takovému omezení
své moci. Vše to bylo možno teprve po pádu VrŠovců, kdy kníže
zmocnil se všech jejich statkův a mohl s nimi naložiti podle své *
vůle.4) Pro to mluví poměry politické i immunitní horečka tehdejší
doby. V té době vznikla as mnohá, ba snad většina oněch daro
vání, o nichž mluví Lippert. Sem spadá svým vznikem i nejstarší
dochovaná písemná pamět Litoměřické kapituly, domnělá listina
Spytihněva II., obyčejně k r. 1057 datovaná.
Počátky psaní listin u nás můžeme posuzovati jediné podle
zmínek u Kosmy a jeho pokračovatelů, poněvadž dokladů listin
ných z té doby buď nemáme, neb jim nemůžeme s dostatek věřiti,
Jest ovšem přirozeno, že Kosmas, píše i o starších listinách, užíval
terminologie své doby. Tím vysvětlíme si ku př., co praví k r. 967
^Nam ut in privilegia ecclesiae s. Georgii legimus.**) Správnější
jest již jeho terminologie při zprávách po roce 967,6) kde mluví
o *litterae*. S výrazem tímto potkáváme se u Kosmy ještě při
zprávách k letům 1055,7) 10738) a 1092.9) *Scripta* nacházíme
u Kosmy k roku 1073,10) 1086 n) a u mnicha Sázavského k letům
1037—1055.12) > Literale compendium« 13) a > suarum literarnm
forma* 14) k r. 1073. O ^privilegium* mluví právem Kosmas při
letech 108615) a 1090,16) při čemž čteme str. 117 zajímavé svěx) Palacky ^Dějiny* 1887, I. 2, str. 126—137. — *) Tomek ^Dějepis města
Prahy* I. 1185, str. 136—154. — 3) Lippert Jul. ^Geschichte von Leitmeritz*
1871, str. 17—25. — *) ^Font. rer. bok.* II. str. 160. »Qui non abhorret mea
implere iussa, dabitur ei crassa auri massa. Qui autem Bosey et eius filium
interficiet, centuplum accipiet et hereditatem eorum possidebit.< — *) *Font.
rer. bok.* II. str. 35, srv. též Věstník král. České Společnosti Nauk 1899, po
jednání M. Dvořáka > O listině papeže Jana XUL v kronice Kosmově*. — ^Font.
rer. bok.* II. str. 37. — ’) L. c. str. 86. — ·) L. c. str. 106 a 107. — ·) L. c.
str. 133. — ,0) L. c. str. 104—105. — ,l) L. c. str. 114. — ”) L. c. str. 244. —
I3) L. c. 105. — u) L. c. str. 107. — ,s) L. c. str. 114 a 115. — *·) L. c. str. 122
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dectví očitého svědka podpisu císařské listiny. Ze svědectví Kosmových jest, myslím, patrno, že již v nejstarší době ústavy duchovní
dávaly si obdarování a práva stvrzovati písemné,1) což potvrzuje
i zpráva Sázavského mnicha k r. 1037—1055,2) jakož i Kosmova
k r. 1086.3) Může-li Kosmas k r. 967 a 1086 mluviti o 'Privile
gium* a mnich Sázavský k r. 1037—1055 o 'principali corrobo
ravit auctoritate*^ není, myslím, možno nepoznati stav známosti
listinné v Čechách při zakládání a obdarování institucí církevních.
I z kanceláře knížecí a vévodské musily býti vydávány podobné
listiny, a jak si tu bylo vedeno, svědčí kronikáři právě uvedení.
Právní dějiny české doby starší svědčí, že naše právní poměry
přijetím křesťanství v Čechách podléhaly právu římskému a kano
nickému.4) Byl-li u nás i vliv práva bavorského, nedovedu dnes
ještě říd. Než, i když připustíme bavorský vliv na české soukromé
poměry právní, nemůžeme (v našem případě) připustiti podobný
vliv na listinu panovnickou. Panovnická listina (knížecí, vévodská,
královská, císařská) byla vždy i v dobách největšího úpadku průkaznosti listin považována za slovo královské samo, pročež i v soud
nictví měla taková listina své postavení výjimečné, zvláštní. Do
Čech přicházelo již v století X. a XI. s dostatek listin papežských
i císařských. Jest tedy, myslím, více než pravdě podobno — uvážíme-li
’) Srv, J. Celakovského v 'Ottove Naučném Slovníku* VI. str. 456: »Při
tom duchovenstvo a cizinci, do země přicházející a zde se usazující, řídili
se svými právy a dávali si je také od panovníku českých potvrzovat!.« Srv.
též následky zásady »Ecclesia vivit lege Romana.« — 8) *Font. rer. boh «
II. str. 244. »Facta ergo celebri promotione Bracizlaus primo quidem dona
tionem, quam pater suus eidem patri (s. Procópio) adhuc ante susceptionem
abbatiae fecerat, flumen videlicet subterfluens a Milobuz usque ad speluncam,
quae vulgo Zacolnica dicitur, cum pratis et silva circumiacente, principali
corroboravit auctoritate \ dein etiam hanc eandem donationem supervenientibus
heredibus et eam suo iure usurpative vendicare molientibus, nolens paterna
cessare statuta, semet opposuit, litem diremit, et eidem patri Procopio omnem
utilitatem in aqua et silva a predictis terminis redonavit, agros vero et prata
ex utraque parte adiacentia sub testimonio et confirmatione filii sui Wratizlai
et principům suorum DC denariorum pretio redemit, et abbati Procopio
scriptis et legitimis testibus reconsignavit.* — Podle toho jest, myslím, nesprávný
výklad Friedrichův 1. c. str. 20—21. Ze znění této zprávy jde na jevo, že
Břetislav svoje písemné darování ('principalis auctoritas«) opět potvrdil (»sub
testimonio et confirmatione filii sui Wratizlai et principorum suorum . . . .
redemit et ... . scriptis et legitimis testibus reconsignavit«\ Spor mohl by
býti pouze o darování Oldřichově ('donatio, paterna statuta*), zda bylo
písemné či nikoli. Než ani tu nechtěl bych dokazovati ústní darování s ohledem
na terminy, jichž užívá náš svědek {'donatio, paterna statuta*). O tom však,
že 'principalis auctoritas* znamená listinu, nebude u toho, kdo obeznámen
jest se středověkou terminologií listin, nikdy sporu. Mluví-li se zde i o pod
pisech svědků, znamená to totéž, co vidíme i u císařské listiny německé té
doby, že totiž i zde pro větší prukaznost a jistotu uvádějí se svědkové. Nelze
tu proto mluviti o aktu, nýbrž o listině v plném toho slova smyslu. — ·) »Font,
rer. boh.« II. str. 114. — 4) Srv. 7. Celakovského v 'Ottově Naučném Slovníku*
VI. str. 456.
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ještě, že intelligence tehdejší, při níž jediné možno hledati znalost
písma i listovnictví, repraesentována byla v prvé řadě kněžstvem
a k tomu z větší části kněžstvem německým — že vzorem pa
novnické listiny české byla listina papežská a císařská. Souditi
tak můžeme i ex posteriori ze zřízení české kanceláře královské
na konci XII. století a v stoletích dalších, kdež nalézáme celou
řadu notářův i kancléřů z řad duchovenstva německého.1)
Podle toho, co víme z Kosmy a jeho pokračovatelů o českém
listovnictví, nemůžeme s ohledem na to, co výše řečeno, připustit!, že by
»česká listina panovnická ve svých počátcích byla pouhým nepovířeným aktem* který měl sloužiti toliko k uchování paměti o uči
něném pořízení.«2)
♦ * ♦

Domnělá zakládací listina kapituly Litoměřické dochovala se
nám v třech textech, z nichž text A, nejstarší, klade se do XI. sto
letí,3) text B konfirmace Přemysla Otakara I. datován jest k r. 1218
a text C jest falsum XIV. století.4)
• Formou svou není a nemůže býti nikdy text A pokládán za
listinu* ač se pečetí později přivěšenou za ni vydává. Všecky znaky
listinné vyjímajíc sanctio [bod 32] chybějí. Ani o carta traditionis
nemůže tu býti řeči, neřku-li o knížecí listině darovací, diplomu.
Text A nebyl psán v kanceláři knížecí, o čemž svědčí ob
jektivní fasse textu a užívání slova ^fratres** jež bylo již ve XIII. st.
nápadné a proto doplněno a vysvětleno užívaným i tehdy ještě
l) Emler Jos. ^Die Kanzlei der böhmischen Könige Přemysl Ottokars II.
und Wenzels II* Praha 1878. —
Friedrich I. c. str. 21. Terminus technicus
akt jest v práci Friedrichově velmi mlhavý a nejasný. Aktem nazýváme v diplo
matice takový písemný záznam, jenž sice nemá ještě formy listinné a nemá
vlastního právního významu a zvláště není s to, aby byl právním důkazem,
jehož však může býti později užito k sepsání listiny. {Bresslau ^Handbuch der
Urkundenlehre* str. 652.) — Notitia naopak jest písemný, na určité formy
vázaný záznam o dovršeném ději právním, jehož právní platnost jest kdykoli
tímto záznamem a svědky v něm uvedenými možno prokázati. \Brunner H. ^Zur
Rechtsgeschichte derröm. u. germ. Urkunde* Berlin 1880, I. str. 15—16.) — Carta
jest pak listina, jejímž vyhotovením a odevzdáním z ruky vydavatelovy do ruky
příjemcovy tvoří se nový právní stav, jehož pravoplatnost současně touto
listinou jest dokázána. (Srv. Brunner 1. c. str. 16—17). — Upadla-li jeden
kráte notitia ve formě a platnosti své právní až na pouhý akt, nutno ji také
za takovou bráti a tak ji též jmenovati. — Zda i u nás byl obdobný process
dekadence: carta v notitia a notitia v akt, dosud nikým dovoženo nebylo.
A?dokaz ijí toho také doklady u Friedricha str. 23—24 uvedené: zápis mnicha
Sázavského k r. 1132 o darování Přibyslavině a závět Kochanova. Oba tyto
doklady svědčí jen, že byl o vykonaném darování svědky stvrzeném učiněn
písemný záznam. Oba doklady mají určité formy listinné. O prvém podle toho,
jak jest nám dochován, těžko říci, byl-li by cartay jistě jest však notitia; druhý
pak přímo prozrazuje carta traditionis. —
Srv. Friedrich str. 7—10 a 20
až 22, kde i ostatní potřebná literatura uvedena. — 4) Ibidem str. 11—12
a 24 -26.
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•fratres in predicta ecclesia commorantes
*
[bod 23]. Text tento
psáti a tamní kněze jmenovati »fratres« mohl jen některý člen
řehole, bratr, kanovník, nikdy však nemohl tak mluviti ve svém
diplomu kníže. Text A, vyjímaje přípisek, odstavce 23 a 33—35,
jež jsou pozdější (po r. 1218) a jež částečně přešly do textu C,1)
byl základem předlohy textu B, byl tedy psán před r. 1218. Kdy?
O tom svědčí jeho písmo, jež třeba neslo na sobě ráz starší století
XI., přece u nás, kde poměry jsou opožděny 2) velmi opatrně určo
váno býti musí.
Přihlédneme-li k stránce palaeografické, shledáváme toto:
Celkový ráz písma, Friedrichem XI. století přiřčený, nejen že rázu
písma století XII. neodporuje^ nýbrž některými svými znaky se do
této doby (XII. stol.) přímo hlási. — Při písmě a jest jistě zajímavé
pozorovati, s jakou téměř pravidelností dřík stavěn kolmo a někdy
i prodlužován (řádek 1), kdežto v méně případech sklání se na
levo.3) Znak & pro et, jenž »také svědčí o velmi značném stáří«,4)
shledáváme i ve stol XII. často i uprostřed slova.5) Písmeno h
bývá v minuskuli úplně zavřeno tak, že těžko býyá je rozeznati
od b. Podle Wattenbacha 6) počíná se oblouček bříška na konci XII.
prodlužovat! pod čáru (srv. faks. u Friedricha řádek 7 huius,
řád. 8 advehunt, ř. 11 his, hospitum, ř. 12 huic). Stejně jako
v našem textě A psáno jest písmeno g se na počátku XIII. st.
v citovaném již rukopise Jarlochově.7) Též znak 7 pro et svědčí
o pozdější době než stol. XI.8) Zkratka oq* ve formě, již nalézáme
v řádce 2 (aliorumque sanctorum), svědčí podle Sickelových před
nášek také době po XI. století. Kulaté í vyskytuje se jako koncové,
obyčejně nad řádkou, po roce 1050,9) neobyčejné jest však v této
době a podobě na počátku slova.10) Tvar a způsob užívání špiča
tého v také nesvědčí pro stol. XI. S podobou písmene
pro niž
Odstavce 33 a 35 nemohly vzniknout!: prvý před r. 1176. druhý před
r. 1193-1197. S Blag comes setkáváme se v letech 1176 1197; Mituvs
(magister venatorum) ec. 1182 (Erb. No 374), 1187 (dapifer No 392, 393) a
1189 (No 401); Petrus, filius Petři 1197 (No 431); Dama (de Kerstr) 1194
(No 418); Zvda (de Plizen) 1193 (No 415), 1195 (No 424), 1197 (No 431); Suociata
1177 (No 358) Heinricus dux byl podle kontextu vrstevník Hroznatův (1197 až
1219), nutno tedy přijmouti výklad Frindův proti Friedrichovi. K době té
(1193—1197) připomíná se také Sdeslaus, cognatus Groznatae r. 1197 (No 431).
— Všechna tato jména vyskytují se vesměs v listinách Hroznatovských. —
a) Srv. Friedrich * Učebná kniha palatografie latinské* str. 151 a obr. 68. —
*) Srv. Wattenbach *Anleitung* 1886, IV. str. 44. — 4) Friedrich 1. c. str.9. —
·) Wattenbach 1. c. str. 48. — ·) L. c. str. 51. — 7) Friedrich * Palaeografie*
obr. 68 — 8) Wattenback 1. c. str. 48. — \ Sickelovy přednášky. — l0) Byl
by to ojedinělý případ tohoto druhu — Friedrich uvádí pro doklad rukopis
Ivrejský z r. 996—1001 a Lobbesský z r. 1049. Jsou to však oba rukopis západní,
s vývojem písma o 50 i více let před námi. Zkratka qs = quaesumus nepadá
pro odůvodnění j na počátku slova na váhu, poněvadž 1. 5 na konci slova
jest v XI. století již možné, 2. zkratka tato přejata z doby starkí a za 3. bývá
též psána qf.
11*
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Adolf Lud. Krejčík:

Friedrich se dovolává podoby z rukopisů řezenských, setkáváme
se i v listině Přemysla Otakara I. z r. 1207.1) Všimneme li si ještě
rozeklaných dříků písmen b, d, jfá zvláště v druhé polovici textu
se objevují, neubráníme se přesvědčení, že písemná tato památka
psána byla ne v století XI., nýbrž až ve století XII, nékdy as
uprostřed.
Text A jest soukromý záznam (akt) některého kanovníka, učiněný
ve XIL století na základě tehdejších majetkových poměrů kapituly.
Vědomí o právní neplatnosti tohoto textu A bylo v Litomě
řicích vždy. Svědčíť o tom chování kapituly při potvrzování
domnělých starých práv r. 1218 i r. 1341. R. 1218 nepředložen
text A, jenž obsahoval poměrně málo, nýbrž nová rozmnožená,
zvláště upravená kombinace textu B, poněvadž text A nebylo již
tehdy možno předložití pro jeho notorickou bezcennost právní.2)
?ro právní svou bezcennost byl tento akt několikráte strouhán a
doplňován. Kolik máme, prosím, dokladů, že by byl majitel pravých
listin v nich strouhal, vystrouhaná místa novými dodatky doplňoval
a nemožnou pečetí listinu takto upravenou opatřoval řt R. 1341
opakovalo se totéž: Nepředložen text A, nýbrž text C, jenž jediný
činí zadost formálním požadavkům listinným a slátán byl pro
tehdejší revindikační potřeby kapituly z textu A a B.
Text £_ podává se nám jako konfirmace krále Přemysla
Otakara I. z r. 1218.3) Uvážíme li však:
1. co řečeno bylo výše o imrnunitním a církevně-státním boji
za biskupa Ondřeje (1216—1222);4)
2. co známo o postavení Benedikta, probošta Litoměřického,
tehdejšího kancléře královského, jenž v boji tomto přidržel se
krále proti biskupu i proti papeži;5)
3. že tenor konfirmace, ač v úvodě stojí ^in nullo antiqui pri
vilegií, quod tale est, tenore mutato*, přece byl na rozdíl od textu A
podstatně změněn, tak že tyto dva texty navzájem se vylučuji,*)
4. že listina tato nebyla psána v kanceláři královské;7)
5. že v úvodě oznámeno jest potvrzení listiny 'et sigillorum
nostrorum impressione**) na listině jest však pečet nepřitlačena,
') Erben 'Regesia* No 507 orig. v Třeboni. — ·) Jeho bezcennost právní
tkví v jeho formě, Či lépe řečeno v nedostatku formy. — ’) Po stránce palaeografické i doplomatické dosti o ní řečeno u Friedricha i Palackého 1. c. —
*) Srv. Palacký 'Dějiny < 1877,1, 2 str. 126 až 137; Tomek 'Dějepis města Prahy*
1855 I. str. 136—154. — ·) Emler 'Die Kanzlei* str. 7—8. — */ Srv. řriedrich
1. c. str. 12 20. — 7) Friedrich 1. c. str. 10; srv. též, co praví o pečeti. —
·) Cituji podle opisu p. Dr. Friedrichem laskavě mi zapůjčeného. — Za doby
Přemysla Otakara I. přichází výraz impressio do 1220, pokud jsem arci mohl
u Bočka a Erbena zjistiti pouze v těchto případech: Boček I. str. 354 No 377,
kdežjest bezvýznamné, Boček II. str. 17—18 No 13 při listině silně podezřelé
a u Erbena I. No 548 a 615, o nichž těžko se mi vysloviti, když veškerý
diplomatický doprovod u Erbena chybí.
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nýbrž přivěšena — musíme nutně i tuto listinu prohlásiti za falsum
z doby kolem r. 1220, za falsum tím smělejší a drzejší, že k němu
zneužito snad pravé pečeti královské.
Co se skladu textu C dotýče, vidíme ze srovnání s texty A
a B, že obou těchto textů bylo použito ve věcném jich díle.1) Při
tom podotknout! sluší, že texty A i B mluví vždy jen o *ecclesia
kdežto C uvádí i *basilica
[1], prvé dva jen o*praepositus
et
*
fratres
*) (A mimo to v interpoliaci XIII. stol i o *fratribus autem
in predicta ecclesia commorantibus
*
[23]), kdežto C vždy jen
* praepositus et canonici^ý) v jediném bodě 23 o ^fratribus autem
in predicta ecclesia commorantibus
*
ý}
Arrengy tohoto textu C >Cum secundum Job« jsem dosud
v žádné listině, ba ani ve formulářích, jež jsem za tím účelem prošel,
nenašel.
Po stránce palaeografické klade se tato listina do prvé polovice
XIV. století.5) Pečet jest nepravá.
Friedrichovy důvody6) o vzniku tohoto textu doplnil bych:
1. udáním, kdy se vyskytuje první kanovník Litoměřický.
Jmenuje se jím poprvé 18 ledna 1232 »Johannes, notarius noster,
Lutomericensis canonicusu;7)
2. zdůrazněným upozorněním na revindikační snahy Alberta
z Dubé (1319—1321)»®) na něž již i Friedrich poukázal. Do této
doby dobře se může klásti ne-li vznik, tedy aspoň terminus a quo
vzniku tohoto falsa, na základě A i B slátaného, jemuž terminus
ad quem dán jest konfirmací Janovou ze dne 17 července 1341.
Odvahu kapituly, předložití toto falsum kanceláři královské k po
tvrzení, vysvětlíme si vlivným postavením tehdejšího probošta Lito
měřického, Thamona Pfluga, u Jana Lucemburského.9)
Shrnuji: Na všecky tři texty zakládací listiny kapituly Lito
měřické dívám se jinak, než hleděno dosud. Text A pokládám
společné s Palackým za starou pamět některého kanovníka (akt), ne
však o založeni, nýbrž o majetku kapituly Litoměřické, a nikoliv ze
století XI, nýbrž až ze století XIL Text B mám za falsum provedené
') Srv. Friedrich I. c. str. 12-20. — ’) L. c. odstavce 2, 13, 19, 20 a 21. —
*) L. c. odstavce 13, 19, 20 a 21. — *) Odstavec tento přejat však doslovně z A.
— s) Srv. Friedrich str. 11; Frind str. 131; Palackj *Spisy drobné*, II, str. 135.
Výklad Friedrichův o zkratce »hbens< pro habens jest příliš hledaný. Kom
binaci h s otevřeným a těžko by bylo v XII. století, jak chce Friedrich, doložiti. — *) L c. str. 24—26. — 7) Emler Jos. *Die Kanzlei* str. 9. — 8) Frind
* Kirchengeschichte* IL 152 — 153. Srv. Friedrich I. c str. 25—26 a Frind *Kirchengeschichte* I. str. 132—137. — Běží tu o vesnice a statky, jež časem byly
zcizeny, a jež všechny nacházíme v textech A a B. — Právní prukaznosti
textu A ani sama kapitula nevěřila, a proto převzata jména textu A, jež v B
nejsou, do nového falsa C. — Tím třeba vysvětlit! proti Frindovi, proč ob·
jevují se v C jména, jichž B nemá. —
Frind L c. II. str. 153—155.
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G. Friedrich:

na jméno Přemysla Otakara I. v dobl kancléřstvi Benediktova 1219
{12161) — 1225 a povlřené královskou pečeti^ text C pokládám pak
za pochybné jalsum XIV. stoletý a sice za falsumlet 1319—1341.

Ještě o zakládací listině kapituly Litoměřické.
Napsal G. Friedrich.

V Rozpravách České Akademie minulého roku vydal jsem
pojednání o zakládací listině kapituly Litoměřické.1) Důležitým vý
sledkem mého uvažování o této listině je poznatek, že v nejstarších
dobách o právních pořízeních knížat českých bývaly psány jen
prosté nepověřené akty, t. j. písemné záznamy nemající formy
listinné, které nemajíce samostatného právního významu nemohou
býti důkazným prostředkem právním?)
Proti této větě snaží se pan Krejčík dokázati, že již v nej
starší době z kanceláře knížecí a vévodské [1] vydávaly se listinypro jednotlivé ústavy duchovní. Za důkaz pro své tvrzení podává
(na str. 160) řadu citátů z Kosmy a mnicha Sázavského. Ale svě
dectví, jichž se dovolává, nedokazují pro tvrzení jeho ničeho.
Z okolnosti, že pro některé naše ústavy církevní byly vydány
několikráte privilegia císařská a papežská, nevyplývá přece ještě,
že také knížata naše musila o darováních svých vydávati listiny.
Zrovna tak nemůže býti považováno za důkaz, že se u nás psaly
’) Čtenáře, kterým rozprava má je nepřístupna, odkazuji na důkladnou
recensi Kroftovu v 1. seš. tohoto časopisu str. 74—76. — *) Pan Krejčík
vytýká mi na str. 162 tohoto časopisu v pozn. 2., že názvu akt užívám
prý velmi mlhavě a nejasně a cituje mi (patrně pro poučení) z Bresslauova
Handbuch der Urkundenlehre definici. Poučení toho nebylo však potřebí,
neboť, kdyby byl pojednání mé četl pozcrné a nepředpojatě, byl by viděl,
že terminu akt neužívám nikde jinak než ve smyslu běžné definice. —
V téže poznámce vidím, že pan Krejčík neprávem se domnívá, jako bych
tvrdil, že u nás podobně jako na př. v Bavořích provedl se process úpadku
listinných forem — carta — notitia — akt, kdežto přece každému musí býti
jasno, že onen nejnižší stupeň, na který poklesla časem soukromá listina
v Bavořích a jinde, považuji u nás za východisko. L celé souvislosti je
přece patrno, že vykládám, že dříve nežli u nás počaly se psáti skutečné
listiny, bývaly o právních pořízeních psány pouze akty k uchování paměti. —
O tom, že zpráva mnicha Sázavského k r. 1132 o darování Přibyslavině
a t. zv. závěť Kochanova nemají formy listinné, nemůže býti sporu. A nevím,
je-li si pan Krejčík toho vědom, jak nejistý má asi pojem o carta a notitia,
když dovedl o záznamu o darování Přibyslavině napsati, že o něm »těžko
říci, byl-li carta* jistě jest [1] však notitia « O tom pak, že závěť Kochanova
není carta traditionis* nebude ani pan Krejčík pochybovat!, jestliže podle
definice jím samým citované pojem terminu carta si uvědomí.
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již v nejstarších dobách listiny> uvede-li se (jak pan Krejčík učinil)
několik dokladů o psaní dopisů. Mluviti pak o české kanceláři
vévodské před prostředkem XII. stol, je prostě nemožno. Domněnka
o existenci kanceláře knížat českých již před touto dobou jest
předpoklad, pro nějž nenajde se v pramenech nejmenší podpory.
Nejstarší věrohodnou zmínkou, z níž můžeme si utvořiti pojem
o počátcích psaní listin u nás, zůstane mnou již uvedená zpráva
mnicha Sázavského o tom, jak kníže Břetislav u příležitosti dosa
zení sv. Prokopa na stolec opatský potvrdil darování svého otce.1)
Ze zprávy té dovídáme se, že po vykonání slavného povýšení
[sv. Prokopa za opata] Břetislav předně darování, kteréž byl otec
jeho sv. Prokopu učinil ještě před přijmutím opatství, z moci kní
žecí potvrdil (principali corroboravit auctoritate). Když pak také na
toto darování táhli se dědici a je bezprávně k svému právu po
táhnout! se pokoušeli, nechtěje ustanovení otcovského rušiti, proti
tomu se postavil, při rozsoudil a témuž otci Prokopovi všecken
užitek z vody a lesa v mezích dříve určených zpět daroval, pole
pak a lúka s obou stran vedle ležící pod svědectvím a potvrzením
syna svého Vratislava a velmožů svých za cenu 600 denárů vy
koupil a opatu Prokopovi písmem i před právními svědky zpět
postoupil (scriptis tt legitimis testibus reconsignavit).
Různíme se při výkladu tohoto místa hlavně v tom, jak vy
kládat! slova »principalis auctoritas«. Pan Krejčík prohlašuje, že
slova ta musí znamenati listinu, o čemž prý u toho, kdo obeznámen
je se středověkou terminologií listin, nebude nikdy sporu. Ale
zapomíná p. Krejčík, že máme před sebou ne listinu, nýbrž zprávu
kronikárskou. Auctoritas jest ovšem jedním z většího počtu terminů
technických, jimiž se označují listiny středověké (význam ten má
ostatně také již v dobách římských); ale že by mělo slovo to
vždycky a jenom význam listina, nelze přece xvrditi. Protože pak
z celé souvislosti nevysvitá, že potvrzení Břetislavovo bylo učiněno
listinou, mám za to, že slova »principali corroboravit auctoritate«
lépe jest překládat! s Tomkem: »z moci knížecí stvrdil«. Na pře
kladu tom trvám tím spíše, protože v listinách našich ani v jiných
pramenech názvu auctoritas jako terminu technického pro listinu
jsem nenašel, a pak také proto, že listina předpokládá pečena
o užívání pečeti u knížat českých před Vratislavem II. nemáme
nikde bezpečné stopy. Spor mohl by býti toliko o to, jakého druhu
písemnost jest míněna slovem scripta na konci citované zprávy.
Všeobecný název ten mohl by ovšem znamenati listinu, ale také
jakoukoli písemnost jinou, třeba i prostý záznam (akt) bez jakékoli
právní průkaznosti. Rozhodl jsem pro význam druhý proto, že ze
’) Fontes rer. Boh. II, str. 244. Doslovné znění tohoto místa podává
také pan Krejčík v tomto časopise str. 161 v pozn. 2.
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G. Friedrich:

slov kronikářových je vidéti, že svědkové se tu pokládají za samo
statný pověřovací prostředek darování.1) Kdyby tu byli svědkové
míněni jako pověřovací prostředek oné písemnosti, dá se očekávati,
že by kronikář sotva byl opomenul zmíniti se také o nejdůležitějším
pověřovacím prostředku listiny, totiž o pečeti. A konečně je jistě více
než pravděpodobno, kdyby se tu mluvilo o skutečné listině, že by
asi byl užil kronikář určitějšího názvu nežli slova seripta.
Výklad můj, že tu jde o prostý akt a větu, že o darováních
knížat českých v prvních dobách nebyly psány listiny, nýbrž prosté
akty, podporuje důrazně okolnost, že z doby před knížetem Vrati
slavem II. neznáme ani jediné pravé listiny některého z našich
knížat, za to však známe aspoň stopy celé řady jktů. Tak zejména
listina krále Přemysla Otakara I. z r. 1205 pro klášter Ostrovský 2)
složena je jistě na základě takových aktů, jak znění její docela
jasně ukazuje.
Pro mínění moje svědčí dále okolnost, že o nejstarších daro
váních klášterům českým učiněných zachovalo se tak málo zpráv.
Kdyby darování ta byla bývala pověřována listinami, přece aspoň
některé z nich byly by se zachovaly, ale prosté,akty arci snadno
se poztrácely, právě proto, že neměly žádného právního významu.
Jakékoliv námitky proti tomuto názoru mému mají kořen svůj
jedině v tom, že zapomínává se na primitivnost právních zařízení nejstarši doby a že při posuzování jejich soudí se obyčejně ex
posteriori, a pozdější vyvinutější poměry přenášejí se nazpět.
♦ * ♦

Co se týče zakládací listiny kapituly Litoměřické samotné,
snaží se pan Krejčík především ukázati, že v době, do které se
založení klade, neměl kníže český v Litoměřicku té moci, aby tam
mohl založiti a nadati kostel. Tak aspoň rozumím výkladům jeho
o Vršovcích. Ale zapomíná při tom na jednu věc, že pro názor
o domnělé moci Vršovců v »župě« Litoměřické, o jejich nepřátelství
ku křesťanství a t. d. (podivný je také p. Krejčíkův názor o vlivu
křesťanství na právní poměry české) není v pramenech nejmenší opory. Námitka, jako by tradice, že Spytihněv II. byl za
kladatelem kapituly Litoměřické, byla pozdějším výmyslem na
základě Kosmovy charakteristiky Spytihněva založeným, padá sama
’) Páně Krejčíkův odkaz k německým listinám císařským z téže doby
je mimochodem řečeno bezvýznamný. Je totiž známo, že v listinách těch
svědkové bývají Častěji uváděni teprvé za Jindřicha IV. a sice od r. 1074
Vůbec jakákoli parallela mezi listinou císařskou a knížecí listinou českou je
v této době prostě fantasií, protože tu materiálu pro srovnávání vůbec není.
— *) Erben, Reg. L, č. 489. Úplné znění podává Boček, Cod. dipl. Mor. II.,
č. 25.
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sebou. Bylo by neslýchaným zjevem, aby ústav církevní neznal ani
jména svého zakladatele.
Nesprávné a zbytečné je konečně, co pan Krejčík svému vý
kladu zakladací listiny Litoměřické předesílá o immunitách. Vy
kládat! vznik listiny té bojem za immunitu za Přemysla I. je
neodůvodněno již z té příčiny, že ani v jednom ze tří nám známých
textů o immunitě vůbec není řeči.
Proberu námitky, které p. Krejčík proti mému výkladu jednot
livých textů této listiny uvádí.
Text A ze všech nejkratší prohlásil jsem za prostý nepove
rený akt psaný v XI. stol, buď současně se založením kapituly nebo
krátce po tom.1)
Text ten máme zachován v originále, o němž na základě po
drobného srovnání s celou řadou rukopisů ukázal jsem, že psán
byl v 2. polovici XI. století. Proti mému určení stáří tohoto doku
mentu míní pan Krejčík, že pochází z doby mnohem pozdější t. j.
asi z prostředka XII. stol.
Pan Krejčík připouští sice (str. 163), že písmo dokumentu
toho nese *na sobě ráz starší století XI.«, ale protože u nás jsou
poměry opožděny, nechce s mým určením stáří souhlasit!.
O všeobecné větě, že u nás vývoj písma je zpozděn proti
západu asi o půl století, nikdo nepochybuje. Ale v konkrétních
případech nelze při palaeografické kritice určitého dokumentu ni
kterak vystačiti s tak povšechným pravidlem. Tu nezbývá nic jiného
nežli na základě srovnání písma datovaných rukopisů určitého pů
vodu zjistiti celkový ráz i podrobné formy jednotlivých písmen,
chceme-li určití stáří písemnosti nedatované.
Srovnání takového pan Krejčík však neprovedl. Jeho methoda
je mnohem jednodušší: z učebnic vybral si znaky, podle kterých
přibližně může se souditi o stáří jistých forem písma, a na základě
tom sestavil svoje námitky.
Při písmeně a je mu nápadno, že dřík jeho je stavěn někdy
také kolmo. Týž zjev najde na př. v rukopisu dvorní a státní
*) Tím, že jej pokládám za prostý, nepověřený akt, zároveň je pro
každého, kdo věci rozumí, s dostatek zřetelně řečeno, že nepřikládám mu
důkaznosti právní. Proto nechápu, proč pan Krejčík s takovým důrazem
na jeho právní neplatnost ukazuje (str. 164 tohoto časopisu). Zbytečná
je otázka jeho tamtéž: »kolik máme, prosím, dokladů, že by majitel pravých
listin v nich strouhal, vystrouhaná místa novými dodatky doplňoval a ne
možnou pečetí listinu takto upravenou opatřoval?!« Já přece nikde netvrdil,
že text ten pokládám za listinu. Ovšem o pravosti jeho nepochybuji, prostě
proto, že není pro jakékoliv pochybnosti důvodu. (Ostatné neví-li pan Krejčík,
že také v pravých listinách se škrábalo za účely falsatorskýnii, odkazuji jej
namátkou třeba jen ke spisu Kchr-ovu, Die Urkunden Otto 1IL, str. 274, kdež
se dočte: »in solchen Fällen haben sich die Fálscher sogar an die Originále
selbst gewagt und durch Rasuren oder Zusätze bei jedem Kundigen Verdacht
zu erwecken sich nicht gescheut. Tam najde též příklady.)
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knihovny Mnichovské cod. lat. 14870 psaném v Řezně po r. 1037
(Chroust, Monum. palaeogr. III., 6) nebo v evangeliáři psaném
v Řezně mezi lety 1002—1025 (Chroust, III., 4) a tu a tam do
konce i v starších rukopisech. Že by však v textu A litoměřické
listiny dřík a jen v méně případech skláněl se na levo, neuvěří
nikdo, kdo podrobně prohlédne faksimile, které jsem k rozpravě
své připojil. Poměr naklánění dříku a je tu stejný jako v celé
řadě rukopisů XI. stol., s nimiž jsem písmo litoměřické listiny
srovnal, a jejichž výčet podávám ve své rozpravě na str. 8, pozn. 1.
Prodlužování a nad řádku, jehož se pan Krejčík dovolává jako
známky XII. stol., najde se již ve starších rukopisech, jako na př.
v pařížském rukopisu (cod. lat. 6795) Plinia z IX.—X. století
(Chatelain tab. 139) vícekrát?)
Znak & ovšem přichází ještě i ve XII. stol, u prostřed slova
pro slabiku et
* ale přes to přec jen vždy je známkou značného
stáří písma, v němž se vyskytuje. Slova Wattenbachova o tvaru
písmene h citovaná panem Krejčíkem týkají se toliko prodlužování
obloučku bříška pod řádku, ale písař textu A má tu zvláštnost,
že poněkud protahuje také dřík toho písmene, tak že vždy po
vstává tu tvar dosti se blížící písmeně b. Námitka proti formě
písmene g nemá smyslu; takové g najde se na př. v citovaném
již evangeliáři psaném v Řezně mezi lety 1002—1025 (Chroust,
III., 4). Tvrzení páně Krejčíkovo, že znak 7 pro et svědčí o pozdější době než stol. XI., vzniklo z neporozumění toho, co praví
Wattenbach.2) Znaménko to odvozeno je přece z Hronských not,
a tím již je samo sebou dáno, že přichází v rukopisech velmi
starých.
Poznámce o znaménku pro zkratku orum (02) prosté neroz
umím.3) O okrouhlém ď nad řádkou na konci slov poznamenává
*) Nad řádku prodlužován je dřík a častěji také v tradičních záznamech
svatoemmeramských psaných v letech 975—1001 (Chroust, Monum. palaeogr.
III., 7). — *) Wattenbach, Anleitung, str. 43 praví totiž: >Im XIII. Jh. verschwindet es (rozuměj spřežka &) und wird ais Conjunction durch 7 verdrängt< To pro každého, kdo umí číst, a čte vždy celou souvislost, znamená:
Spřežka &, která vyšedši z užívání pro slabiku et ve středosloví i na konci
slov udržela se již jen v platnosti spojky et ve formě dosti znetvořené, mizí
ve 13. století a místo ní výhradně užívá se pak 7. — ’) Pan Krejčík praví,
že zkratka ta ve formě, již nalézáme v 2 řádce faksimile k mé rozpravě
přidaného, svědčí pí ý také době po XI. stol. Dovolává se k tomu Sicklových
přednášek. Podle mého vědomí není na formě zkratky té ničeho, co by
svědčilo pro dobu po XI. stol. Že by Sickel něco podobného byl tvrdil,
prostě nevěřím. Odkazuji jenom k Arndtovým Schrifttafeln, kdež na tab. 19
jsou ukázky z autografů slavného svatoemmeramského kalligrafa Otloha. Tam
pan Krejčík najde několik znamének pro orumf která formou svou v ničem
podstatně se neliší od znaménka v mém faksimili. Dříve nežli pan Krejčík
se dovolává přednášek bůh ví jak psaných, měl by se přesvědčit! o tom,
byly-li správně psány v intencích přednášejícího.
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pan Krejčík, že se vyskytuje teprvé po r. 1050, ale to přece nic
nedokazuje proti stáří písma textu A mnou určenému, protože kladu
text A do druhé polovice XI. století. Psáti okrouhlé j na počátku
slova jest v této době arci neobyčejné, ale výslovně jsem přece
uvedl ve své rozpravě, že vyskytuje se v textu A toliko jednou ve
zkratce >Jř< a to že je výjimka, kterou nacházíme také v některých
starších rukopisech?) Ostatně st pro >sunt< je stará zkratka, která
vyskytuje se již v VIII. stol., jak svědčí Walterův Lexicon dipl.
Tvar a způsob užívání špičatého v také prý nesvědčí pro stol. XI.
Proč, toho se však od pana Krejčíka nedovídáme. Špičaté v při
chází v textu A celkem sedmkrát (nehledíme-li k rasuře v 15. řádce).
Forma jeho není v ničem nápadná a také v okolnosti, že přichází
písmena ta brzy v platnosti u* brzy zase v platnosti souhlásky u
není přece ničeho závadného?) Také námitka, že prý zvláště
v druhé polovici textu vyskytují se rozeklané dříky písmen d* /,
není správná. Je sice pravda, že v několika případech zdá se,
jakoby dřík některé z uvedených písmen byl rozštěpen, ale to není
učiněno nikde úmyslně připojením zvláštní krátké čárky po levé
straně vrcholu dříku — jak se to děje ve XII. století. V našem
textu zdánlivé toto rozekláni vrcholku dříků uvedených tří písmen
vysvětluje se jednoduše rozskřípnutím péra následkem silného tlaku,
jehož bylo zapotřebí k utvoření patky, kterou dříky jsou nahoře
opatřeny. Ale i kdyby dokázati se dalo, že v některém případě
roštěpení hořejšího konce dříku některé z uvedených tří písmen
učiněno bylo úmyslně, nic by to nevadilo, protože už v první po
lovici XI. stol, občas takové rozštěpování dříku je možno?)
Zdržel jsem se při námitkách palaeografických poněkud déle,
nežli zasloužily, ale učinil jsem tak proto, že jde zde o sám základ
mého výkladu zakladací listiny Litoměřické. Z toho, co jsem zde
proti námitkám palaeografickým uvedl, doufám, je jasno, že ani jediný
důvod proti mému určení stáří písma textu A přednesený není
správný. Není tedy správno mínění páně Krejčíkovo, že »text A
je soukromý záznam (akt) některého kanovníka učiněný ve XII. stol,
na základě tehdejších majetkových poměrů kapituly* (str. 164
tohoto časopisu).
:) Tak na př. má Computus Helperici psaný snad v Řezně r. 977 (Chroust,
III., 2) často okrouhlé j na začátku slova. Často vyskytuje se toto okrouhlé ď
na začátku slova také v tradičních záznamech svatoemmeramských psaných
v letech 975—1001 (Chroust, II., 7). — ’) Viz Wattenbach, Anleitung, pag. 63:
>V wird nur als Majuskel und Zahl gebraucht Im X. Jh. erscheint es auch
sonst^ doch meistens am Anfang von Wörtern, später aber ganz ohne
Unterschied an allen Stellen * — ·; Viz co praví Chroust v textu k 6. tab.
třetího sešitu Monum. palaeogr. (rukopis spisů Arnolda svatoemmeramského
psaný po r. 1037 v Řezně): »Die Oberlängen von d. h, l sind am Ende
verdickt und manchmal gegabelt.«
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V platnosti zůstává mínění mnou pronesené; že totiž text A
jest akt psaný v druhé polovici XI. stol., a sice bezpochyby sou
časně se založením kapituly. A protože podle všeho listiny v pravém
slova smyslu u nás v nejstarší době se nepsaly, smíme jmenovaný
text A pokládali za ukázku, jak asi vypadaly nejstarší písemné
záznamy o právních pořízeních knížat českých.
Druhý text litoměřické zakladací listiny (B\ který zachoval
se nám jedině ve způsobu inserce v konfirmaci krále Přemysla
Otakara I. z r. 1218, pokládá pan Krejčík za falsum zhotovené
kolem r. 1220. Při tom je zřejmo, že nečiní náležitého rozdílu mezi
inserovaným textem B a mezi Přemyslovou listinou konfirmační,
v níž text ten je inserován. Důvodem pro odsouzení textu tohoto
je mu předně to, že na začátku 13. stol, byl u nás boj o immunity pro ústavy církevní a dále že Benedikt, probošt Litoměřický,
tehdy kancléř královský, v boji tom stál při králi. Jak tyto dvě
okolnosti mohou se uváděti za důvod proti pravosti listiny, v níž
o immunitč neni řeči^ nechápu. Naopak, právě proto, že v listině
té nečiní se o immunitě ani zmínky, můžeme tím více důvěřovat
v pravost jejího obsahu, proti němuž jinak nic nesvědčí. Že text B
je rozsáhlejší než text A jsem vysvětlil tím, že text B je vlastně
opisem textu A^ k němuž přidán někdy v druhé polovici XII. stol,
soupis tehdejších statků kapitulních. A tento text vzniklý opsáním
textu A a připojením soupisu statků později nabytých předložen
byl kanceláři k potvrzení. Mohl tedy písař konfirmace právem napsati
>in nullo antiqui privilegii . . . tenore inutato«, protože dokument
kanceláři předložený (t. j. ztracený nyní originál textu B) opsal
doslovně. Také další důvod, že prý konfirmace nebyla psána
v kanceláři královské, nic neváží, protože listiny králů Přemysla
Otakara I. a Václava I. z pravidla bývaly psány od příjemců
samotných.
Poslední důvod proti pravosti, který spatřuje pan Krejčík
v tom, že pečeť je přivěšena, ač ohlašuje se *sigillorum nostrorum
impressione*, je již docela nicotný. Nejde tu totiž jistě o nic jiného,
než o bezduché opakování starých formulářů XII. stol., s nímž se
i jinde potkáváme.1) Zůstává tedy pravost konfirmace Přemyslovy
netknuta. Proti pravosti obsahu inserovaného v ní textu B zakládací
listiny nedovedl pan Krejčík přednésti ničeho, i zůstává tedy
v platnosti mínění mé, že je to opis textu A, rozšířený soupisem
majetkových práv, jichž kostel Litoměřický nabyl prodlením 12. stol.
Co se týče třetího textu (0 listiny Litoměřické, pan Krejčík
důkaz můj, že to jé falsum 14. stol, mezi lety 1319—1341 zhoto
vené, doplňuje zbytečně údajem, že první známý kanovník Lito
měřický jmenuje se 18. ledna 1232. Jaký smysl domnělý tento
l) Viz mé pojednání O kanceláři markr. Vladislava a Přemysla (ve
Věstníku kr. č. společnosti nauk 1896) str. 37.
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nový důvod má, není mi jasno. Rovněž nejasno zůstává mi, oč
doplněn je můj důkaz, přidají-li se k němu slova: »zdůrazněným
upozorněním«.
Tím, co jsem zde proti jednotlivým námitkám páně Krejčíkovým přednesl, je tuším s dostatek dokázáno, že jeho důvody
proti mým výkladům nejsou správné. Platnost mých výkladů o za
kladací listině kapituly Litoměřické jimi nijak dotčena není. ’)

Počátky novočeské poesie za vlivu klassicismu.
Příspěvek k dějinám české poesie v XVIII. století.
Napsal Fr. Táborský.

Počátky novočeské poesie bývaly kladeny až dosud do r. 1785.
České drama a česká lyrika představily se tohoto roku našemu
malému světu tehdejšímu, v oděvu velmi skromném, ale s hlavou
sebevědomou. Do pražského »vlastenského divadliště
*,
jak Čechové
říkali novému divadlu v Praze, Nostizskému, vtáhlo s velikým
úspěchem české drama, a česká lyrika vítala je pokaždé, jak mohla
a uměla, nadšeně. Dne 20. ledna 1785 hráli Stephaniovu veselohru
»Odběhlec z lásky synovské« v překladě Karla Bully, a tři veršovci,
Václav Stach, Karel a Václav Thám, opěvovali tuto událost básní
»Svátek českého jazyka, na den druhého provozování Štefanového
Odběhlce v pražském vlasteneckém divadle.« Brzy na to prvá
původní hra česká byla tam uvedena, »Břetislav a Jitka, aneb Unos
z kláštera« od V. Tháma, a českými verši pozdravil ji A. J. Zima.2)
Ale toto prvé české drama bylo jen slabým pokusem o divadelní
hru, a tato vítací česká lyrika byla jen chatrňoučkým veršováním,
nikoliv rýmováním, ač chtěla jím být; nejlépe řečeno, byla jen
tolika a tolikaslabičným řádkováním slov, jež na konci mívala
často podobný stejnozvuk, jako Petr a Pavel. Ale mluvila z nich
láska, dýchala z nich vůle, a horlila z nich snaha. A tyto věci
mají význam, i když jsou méně foremné.
Téhož roku vydán byl v Praze prvý český almanach »Básně
v řeči vázané«, redakcí Václava Tháma. Jimi anakreontika, nedávno
*) Celé řady drobnějších poklesků (jako jsou názory, které pan Krejčík
vyvozuje ze slov monasterium a coenobium na str. 158 pozn. 2. a j.) nechci
se dotýkati. Upozorňuji jen, že na str. 165 mylně říká, že »text A pokládá
společně ď Palackým za starou paměť«. Palacký textu toho neznal; ten jsem
teprvé já uveřejnil. — ■) Literatura česká devatenáctého století. Díl I., hlava 6.
Počátky novočeské literatury dramatické. Napsal Jan Máchal. Str. 238. a násl.
V Praze 1902.
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ještě na západě všeobecně módní, lehkým krůčkem vběhla do Čech,
když ji na západě silnější postavy básnické, zdravější, smělejší,
s hlubokými myšlenkami, s horoucími city a burnými vášněmi, při
pravily skoro o všecek její repertoir, jako na př. v sousedních
Němcích ódy Klopstockovy (souborné vydání r. 1771), Lessingova
»Minna von Barnhelm« (1767) a hlavně Goethův »Götz von Berlichingen« (1773) a »Werther« (1774). Přeběhla tudíž na východ,
do Cech a do Polska a na Rus, a v kostýmě rokokové pastýřky
vrkala a vzdychala dále o lásce, hubičkách a podobných slastech
a strastech, cukrátkách a pilulkách. »Počátky módní anakreontiky
v Čechách — nehledíme-li k několika nepatrným zjevům ojedi
nělým — jsou zároveň také vlastními počátky novočeského verše*,
praví literární historik, ’) a jsou předchůdci první básnické školy
české, která vystoupila r. 1795 v almanachu »Sebrání básní a zpěvů«,
redakcí Puchmajerovou, jak obecně je známo. »Účastníci Puchmajerových almanachů nejsou již pouhá směsice spolupracovníkův
nahodilých, nýbrž sdružení jednotné, organisovaný básnickj/ spolek.
Popud k němu vyšel vlastně ze čtení universitních, a vzorem byl
nedávný úkaz podobný v literatuře německé. Professor aesthetiky
August Gottlieb Meiszner totiž od 1785 pravidelně přednášel také
o nové poesii německé osmnáctého století, se zálibou prodlévaje
hlavně při líčení mladých spolkův básnických, z nichž známý ,Hain‘
v Gotinkách . . . Meisznera čítal též mezi členy své.« 2) »Výmluvná
líčení německého professora, neobyčejně oblíbeného také u poslu
chačů českých, i v nich vzbudila touhu po společnosti podobné,
a nejučelivější z nich, Puchmajer, stal se její duší.« 8)
Tyto údaje bude třeba poněkud opravit a doplnit.

I.
Není tomu týden, dostala se mi do rukou malá knížka o 36
stranách, úzké a podlouhlé 8°, s názvem: * Einige UeberSetzungen,
von Schülern der Dichtkunst an der Hohenschule zu Prag. Heraus
gegeben als Sie zum erstenmal öffentlich geprüfet wurden im
Jahre 1775. Mit Bewilligung der k. k. Censur. Prag, bei Johann
Ferdinand Edlen von Schönfeld, k. k. Universitätsbuchdruckern «
Knížka dosud zcela neznámá. Jungmann jí ve své Historii ne
uvádí — snad zmátl ho německý titul —, Jaroslav Vlček se o ní
rovněž nezmiňuje. A je to knížka velice zajímavá, pro dějiny novočeské poesie i pro dějiny našeho obrození významná. V ní poprvé
’) Jaroslav Vilek, Dčjiny české literatury. Dílu druhého část 1. Str. 203.
A podobně týž autor v knize »Prvni novočeská škola básnická*. V Praze
1896. Jakož i v -»Literatuře české devatenáctého století, hlava 8. »Počátky novo
českého veršování.« — J. Vlček, Dějiny č. 1. II. 1. str. 211—212. — *) J. Vlček,
První nč. Škola básnická, str. 4-5.
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v XVIII. století, pokud dosud známo, vyráží pevná, mužná, uvě
domělá, intelligentní snaha o básnické skladby české, v ní poprvé
vystupuje organisátor, muž s rozhledem po literaturách starých
i nových, a seskupuje kolem sebe nadané posluchače své, dává
jim popudy, pokyny a ponaučení, jak by měli česky básniti, a ko
nečné, aby je povzbudil, dává do tisku jejich pokusy básnické.
A snaha ta a pokusy ty vycházejí z university latinskoněmecké —
prvé bledule uprostřed sněhu.
V německy psané předmluvě (»Begleitung des Lehrers«), jíž
obsah knížky té začíná, praví tento ušlechtilý a znamenitý muž:
»Konal jsem jenom povinnost, snaže se vštípiti svým žákům [Eleven]
to, co zdálo se mi prospěšno k jejich užitku, k radosti rodičů a ku
blahu vlasti. — Hoši jistě se zhýčkají, žádáme-li od nich vlastní
slohové práce dříve, než jsme je seznámili s nejpřípadnějšími vzory,
které dány jsou nám k napodobování. — Rodiče jsou klamáni,
slyší-li o veřejných školních zkouškách, jak jejich synové odlouskávají několik kop pravidel (od jichž naučení paměť jejich dosud
je zmalátnělá). — Vlast konečně jest neodpustitelným způsobem
ošizena, odevzdáme-li jí ty mladíky jako lépe vzdělané, kteří po
šesti letech kromě žebrácké pololatiny přinesou domů málo nebo
nic. — Ne, musím dosvědčiti, proti návalu takových výčitek dosti
jsem se ohradil. — Tuto jest má hráz. — Vyprávěl jsem svým
posluchačům krátké dějiny poesie; hned na to předložil jsem jim
nejvznešenější staré a novější básníky všech národů, a kterak o nich
soudí nejdůkladnější soudcové v umění; potom podal jsem jim
theorii idylly, lehčího druhu básní, a dal se do výkladu la
tinských úryvků z Virgilových eklog. Neboť výklad klassických
spisovatelů je nejdůležitější zaměstnání, které mně přináleží a které
doporučuji svým posluchačům. A jsem spokojen, že již mnozí
předčítají tyto eklogy s poznámkami z bájesloví, s poukazováním
na místa naivní, pěkná, přirozená, na trefná přirovnání, na živé
obrazy i na pozorování zeměpisná; že řeč vázanou převádějí do
nevázané, ponechávajíce poetický sloh, a že vynechávajíce jej bás
nickou stránku zaměňují za řečnickou . . , Odtud odvážil jsem se
pokročit s nimi k německému básnictví; . . . vštípil jsem jim [ně
meckou prosodii] a abych jejich něžný sluch učinil poněkud hu
debním, skandoval jsem jim Klopstockovy a Denisovy hexametry,
ukázal jsem jim poměr a rozdíl mezi orientální a nordickou mytho
logií; a hle, objevil jsem u některých obzvláštní náklonnost
k poesii bardické, kterou dokonce tři z nich projevili překladem
českého pastýřského rozmlouvání. Ovšem neměli nijakého vzoru,
a nikdy bych jim nebyl poradil, aby složili pastýřské rozmlouvání
o narození Spasitelově v tónu bardickém; poněvadž mi však takový
počátek trochu více slibuje, rozhodl jsem se, že tuto známku šťast
ného nadáni dám dokonce otisknout!. — Co by za to nedal hoch,
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v němž podráždili jsme ctižádost, aby viděl své jméno lesknout se
v krámě knihkupeckém? — — Avšak co učinili zatím dobří Če
chové? — Právě o nich chci teď počet vydati. — Věnoval jsem
jim lýdenní prázdné dni, vštípil jsem jim základy prosodie a poesie
dle návodu výborného Rosy, a abych naučil je používat české pro
sodie, zvolil jsem právě onu českou báseň, ne tak dobrou, jako
vzácnou, o níž jsem se dříve zmínil; tuto báseň přinesli mně pře
loženu do latiny, a já, abych je povzbudil, dal jsem ji uveřejnit
s německým a českým překladem prvé eklogy Virgilovy. — Tu
bylo by snad na místě, abych směl pronésti žalobu na jisté lidi,
jichž ani už jmenovati nedovedu — Oni jsou to totiž, co dosti
drzí byli, že neocenitelnou vědeckou horlivostí našich předků svá
kamna vytápěli, házejíce do ohně mezi jinými husitskými knihami
také množství nejvěrnějších překladů velmi mnohých klassických,
řeckých a latinských, originálů. Následkem toho uviděl jsem až
do dneška jediného Thukydida, jediného Homéra a jediného
českého Terence, kterýžto pohled na ně vzbudil ve mně zároveň nej
spravedlivější nevoli nad tím nerozvážným jednáním, zároveň nej
prudší žádostivost, abych dle svých skrovných schopností způsobil
počátek obnovy. — Což pak nemohou mnozí z mých žáků někdy
pocítit ušlechtilý pud, aby jednali podle nejkrásnějšího příkladu
našich praotců? — Avšak to jsou přání, při nichž nijak nezamýšlím
prodlévati ... Z toho všeho rodiče mých žáků mohou posoudit,
zdali ubírám se s jejich syny po pravé cestě vzdělávací, zvláště
když je ubezpečím, že naprosto nespokojuji se slovným odříkáním
svého výkladu, nýbrž že každý musí mi jej tak opakovat, abych
pevně mohl souditi, že svým rozumem pronikl k podstatě-------Konečně mohu také vlasti své ručiti za to, že mi jediné na srdci
leží, abych vychoval učenníky sobě svěřené k jejímu nej lepšímu
blahu. — Sladké jest mi jméno vlast,a bylo by mi věčně
hořké, kdyby mi mé svědomí řeklo: »Máš podíl na zanedbanosti
jednoho mladého občana. — Ne, drahé Čechy, to nikdy se nestane;
neboť za svou odplatu vytknul jsem si útěchu, že vždycky jsem
hledal vašeho prospěchu 1<
Podepsán jest: František šlechtic Schönfeld, c. k. učitel
básnictví.
Hle, jaký to překvapující zjev v letech sedmdesátých stol. XVIII.!
Jaký svědomitý, opravdový a rozmyslný vychovatel a učitel, jemuž
nejde o to, umějí-li žáci lekci, nýbrž co si odnesou ze školy do
života, pro sebe a pro vlast; jaký osvícený muž s širokým roz
hledem po literaturách všech národů, s živým smyslem pro poesii
jejich; jaký šiřitel a rozněcovatel tohoto smyslu v mladých myslích,
a to pro poesii vůbec, především ovšem klassickou, ale též pro
*) V originále silně proloženo.
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moderního tehdy Klopstocka a jeho napodobovatele Denisa;1)
jaký horlitel pro vzdělanost našich předků a — co důležitější
jest — pro obnovu této vzdělanosti české; jaký rozhoroucnělý
vlastenec, a to ne snad sentimentálním nějakým vytržením neb
vzdycháním, jak později velmi často vlastenectví se projevovalo,
nýbrž vlastenec, který nejsvědomitěji zpytuje svědomí, zdali ve všem
vykonal povinnost, a kterému »sladké jméno vlast« bylo by »věčně
hořké«, kdyby mu svědomí jen jednou řeklo: »Máš podíl na za
nedbanosti jednoho mladého občana«I
Třeba míti na paměti, že to všechno dálo se v době, kdy
vydán poněmčující zákon školský (1774), kdy teprve jali se vydávati obrany jazyka českého — 1773 vydal Fr. hr. Kinský
»Erinnerung über einen wichtigen Gegenstand von einem Böhmen«,
1775 vyšla Balbinova »Dissertatio apologetica pro lingua slavonica,
praecipue bohemica«, kdežto Thámova česky psaná »Obrana ja
zyka českého proti zlobivým jeho utrhačům« vyšla až 1783. Třeba
si představiti, že v době, kdy nebylo ani pořádné prosy české,
kdy Pelcl psal ještě německy a nepomýšlel na česky psanou
»Novou kroniku českou«, kdy Procházkův překlad Písma svátého
nebyl ještě dokončen, kdy noviny české ještě nevycházely, kdy
Kramerius neobstarával ještě lidovou četbu, že v době té učitel
básnictví na universitě pražské odhodlává se pln »nejprudší žádo
stivosti«, aby »dle svých skrovných schopností způsobil počátek
obnovy« českého verše . . .; že více než deset let před tím, co
na pražské universitě německý prof. Meiszner »přednášel také
o nové poesii německé osmnáctého století, se zálibou prodlévaje
hlavně při líčení mladých spolkův básnických«, na též universitě
prof. Schönfeld přednášel nejen o »nejvznešenějších starých a no
vějších básnících všech národů«, nýbrž že i založil malou básnickou
školku novočeskou.
Kdo byl tento Schönfeld? Jungmann neuvádí nijakého Fran
tiška šl. Schönfelda, zmiňuje se však, že za Marie Terezie »mezi
prvnějšími německými básníři, co do času, byli Ignác Cornova. S. J.
a Expedit šlechtic z Schönfeldu S. J.«2) Tento »německý básníř«
Expedit šl. Schönfeld není však nikdo jiný než učitel poesie
Frant. šl. Schönfeld a jest tudíž vydavatelem naší knížky, pi
satelem důmyslné a mužným zápalem vlasteneckým prohřáté před
mluvy k ní, jest organisátorem prvé básnické školky novočeské.
*)Jan Michael Cosmus Denis S. J (1720 —1800) byl professorem krásných
umění a literární historie při Terezianu ve Vídni, i po zrušení řádu; později
Josef II. jmenoval ho kustodem císařské knihovny. Vydal ve Vídni 1768
»Die Gedichte Ossians, eines alten keltischen Diel ters, aus dem Englischen
übersetzt« a napodoboval Klopstocka ve svých vlastních »zpěvech bardických<
a ódách vlasteneckých »Die Lieder Sineds des Barden« 1873. (Sined = anagram
Denisův). — ’) Jungmann, Historie lit. Č. Str. 249.
č. č. H. vin
12
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František Expedit šl. Schönfeld narodil se 7. března 1745
v Praze. Pocházel ze starého českého šlechtického rodu, z něhož
vyšlo několik literárně zajímavých členů. Patnáctiletý vstoupil do
řádu Tovaryšstva Ježíšova. R. 1763 disputoval veřejně z filosofie
a 1768 z vyšší mathematiky a působil pak na školách jesuitských.
Přednášel na gymnasiu na Novém městě pražském poesii, potom
v Březnici poesii a řečnictvf. R 1773, zrovna když byl řád zrušen,
stal se doktorem theologie a brzy na to professorem poesie na
pražské universitě; byl jím až do 1779, kdy jmenován byl dě
kanem v Zákupech. Vydal mimo řadu náboženských spisů latinských
ještě tyto německé (dle Wurzbacha): »Auf die Reise Joseph’s II.,
gesungen im Herbste« (1771), »Als Joseph seine Streiter bei Prag
prüfte« (1775), »An den Oberdruiden Böhmens«, óda na praž
ského arcibiskupa Antonína Petra hr. Příchovského (1775), »An
den Lenker der Weisen Oesterreichs« (1778), »Zergliederung der
epischen Gedichte Homer’s, Virgils, Klopstock’s« (1779), »Von
den kaiserlichen Toleranzbefehlen in Böhmen« (1782) a j. Mimo
to vydal mnoho básní a statí pod svým jménem i pod cizím
v belletrických almanaších. Kdy zemřel, neznámo . . ?)

II.
Schönfeld nevede své žáky k hříčkám anakreontickým, k roko
kovým pastýřům, nýbrž po cestách vážných ubírá se s nimi jednak
ke zřídlům klassickým, k Vergilovi, jednak k poesii Klopstockově,
nábožensky a vlastenecky nadšené, a k samostatnému projevu
opravdového, upřímného citu. Dal jim přeložiti prvou eklogu Vergilovu »Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi . . .« Franz
Duchet přeložil ji do němčiny, Josef Vykysalý a Josef Hurka do
češtiny. Tento prvý novočeský překlad Vergila, z r. 1775, zní takto:
Slouho-Spěv Virgíliusa první
do češtiny převrácený.
Obsah.
Když Kremonské pole k rozdělení, které císař Octavian vytězitel svým vojákům učinil, nestačilo,
přidané bylo přiležicí pole Mantuanské, skrz který přídavek i Virgil svého pole zbaven byl.
Však brzo po tom skrze přímluvu hájíČe to samé spátkem dosáhl; protož císaře jako vy
svoboditele a boha cti a tímto slonho-spěvem až k nebi vyvišuje, jenž jest rozmlouvání mezi
Bártou, Štiastným, a Kardubou, bydným pastýřem, kdežto Barta sám Virgíl býti se soudí, neb
raděj Virgília otec s nim se vicej srovnává stáře Barty.

Karduba.
Barto, ty zde leže rozšířeného pod přikryvadlem buku, outlý pískáš na
třtině, já pak tuto krajinu a sladký jsem zanechal role ta; já z vlasti utekl,
ty zatím zahálČivý v chládku jméno tvý milý překrásné učíš opakovati lesy.
!) Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich.
XXXI., str. 149-150.
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Barta.
O, Kardubo, mnČ Bůh tuto spôsobil zahálku, neb vždycky on mně
bude Bohem, častěj na jehož oltář spanilý z mých ovčinců padne beránek.
On sám, jak patříš, můj rozptiliti se dobitek, a jak bych sám volrl, mou nechal
sedlskou nadymati pyštěl.
Karduba.
Toho já nezávidím tobě; však více se dívim, že má v takovým ne
pořádku jsou pole. Hle, moje sám stádo jak unavený ženu! Tu také sotva
vedu ovci, jenž hustými dvíčata zde mezi liškami, stáda náději vybahnívše
mého, jich na holý zanechala skále. Často mně, upamatuji se toho, tak lechkováŽná kdyby byla nebyla mysl má, ražený to hromem předpovídali dubové,
častěj na dutý sedíce vrána lípě to prorokovala. Předce však, co jest to za
Boha, Bárto, vypravůj mně!
Baria*
Město, Řím slující, tekovlasto blažen ja jsem soudil býti podobné, ple
meno kam častěj honiváme outlý. Tak štěňatům psy, tak kozlata kozlům
podobně jsem znával, tak přirovnával jsem velikým věci malé; avšak vy
zdvižené tak jest jinýma nad městma, jako niským cyprš nad křovím.
Karduba.
A k spatření co medle Říma tě pohnulo tak tuze?

Barta.
Svoboda, jenž na mne ležáka se ohlidla pozdě, bělejší an již holicímu
padali frňousi; avšak ohlidla se na mně a po dost dlouhém přišla čase, když
po opuštění předešlý dívka mně přeje jiná; neboť se přiznávám, když měla
jest mne první, ani doufat svobodu, ani jsem se starat o penize nemohl,
z mých aČ mnohou plodu jsem dávával obět, jádrný ač se tlačival ne
vděčnému sejr mněstu, těžkou jsem přec nikdy platem nepřicházel rukou domu.
Karduba.
Proč bys, Amarillis, zděšená Bohy nazývala, tomu jsem se divil, visecí
komu bis nechala na svým stromě jablka; přítomný totiž Barta nebyl. Tebe
chvoje, Bárto, samý tebe štěpi a samý tebe volali spátkem studánky.

Barta.
Co činiti, ani z podanosti vyváznout! jsem nemohl, ani jinde vidět Bohy
nemohl tak přítomny. Tuť jsem já to viděl pachole, jednou kterému každo
měsíčně naší oltářové kouří. Ono mý jest první odpověď dalo prosícímu:
Paste, pry, jak sice hovada, mládenci, zapřáhněte bejky!

Karduba.
Starče přeštiastný, tobě tvé tehdy zůstanou vorby, a ty sice dost roz
šírený, nahý všechno ačkoliv kámen a hliněný bahno draha šitím kreje; ne12*
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napadneť známa těžký pastva matky, ani pád blyzkého dobitka poruší. Starče
přestiastný, zdet povědomých tobě u řek a posvätných u studnic klenutí za
žiješ chládek zeleného. Zde nedaleko od mezníka plotu, na kterého včela
vrbech květy souká, lahůdky častěj k spáni s chřestem poskytne tichým.
Tam vysokou pod skálou svým potepe klestič oblohu spčvem, ani zatim
chřapavý, tvá starost, holuby, ani na větrným hrlička jilmu nepřestane želet.
Baria.
Lehki dříve jeleni se pásti budou v povětří, a zátoka obnaženým scházet
bude rybám; dříve promněněnýma krajin končinama Parthenec z Arary,
z Tygry napájet se bude Němec, oného než mně zajde z mysle tvářnost
mládence.
Karduba.
A my dílem žíznivý pujdem do Afriky, do Scythie dílem, spěšnému
dílem k Oaxi, jiný k odděleným od celého světa Britským. Někdiť vlastní
dlouhým po čase krajinu a z drnu vzdělané nuzné chaloupky, na to po ně
kolik patříc své královstvy žněch se díviti budu? Bezbožný tak spravená
vojak bude míti role tá, osení ta cizozemec? Hle, kam bidny nesvornost při
vedla měštiaky! Hle, komu jsme zašili! Rohuj nini, Kardubo, hrušky, kře
pořádej vinný! Dětež, stádo někdy štiastné, dětež, ovčičky mé! Neuzřimť
vás napotom v zelený rozležen skrejší, neuzřimť vás trnových zdaleka z skal
visící; spívat o vás nebudu; květouci aniž mou pod stráži mličník a vrby
přihořŠklé, ovčičky, nepotrháte.

Barta.
Ty ale zde tuto předce noc můžeš odpočinout semnou listím na zeleným.
Planá máme jablka, mněký máme kaštany a hojnost mléka tlačeného. Hle,
zdaleka nejvyšší již se dvoruv štíti kouří, a věci z velkých hor padají stíny.

Překlad této eklogy jest prvý známý u nás pokus, a to vážný,
vědomý, plánovitý pokus, o vyšší literární formu, o vyšší sloh
básnický, o umělecký výraz.1) Schönfeld nevybral idyllu, že byla
tehdy v módě, nýbrž jako snadnější druh poesie. Oba mladí pře
kladatelé cítili těžkost pokusu toho a s velikou opravdivostí snažili
se ji překonat a částečně, s rozmyslem, se jí vyhnout. Vyhnuli
Novočesky veršovalo se už dříve, ale jen příležitostně. Zároveň
s knížkou Schonfeldovou přišly mi do rukou příležitostné verše »VaLe
MathIae prantL, patrItII pILsnesIs aD parentes & Cogn*tos aneb Loučení
a ponížené děkování za sobě prokázaná dobrodiní jak svým pánům rodičům
a bratru . .. sevší srdce ponížeností spívá Matěj Prantl odcházejíce do řeholy
svátého Benedykta do Emaus v královským Novým Městě Pražským. —
V Praze, u dědičů Fický- a Hladkovských vedlé Mince«, t j. verše z x.nól*
dosti plynné, ačkoliv také jen slabiky počítají, a po stránce jazykové mnohem
Čistší a správnější než mnohé pozdější, předpuchmajerovské. — Jungmann
tohoto Prantlova »Vale« neuvádí.
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se hexametru a přeložili eklogu prosou.1) Ale cítit, že s počátku
zamýšleli ji přeložit rozměrem původním; na mnohých místech
bijí čtenáři daktyly do uší. A prósa jejich jest na prvý počin
slušná a dosti samostatná; nedali se strhnout od neologů a puristů,
kteří zrovna v tu dobu, jdouce za svým náčelníkem Rosou, pěsto
vali přehojnou kulturu rozmanitých mikrobů — jazykových novo
tvarů (Vusín, Pohl); avšak zcela bez nákazy nepřešli mimo ně,
jak svědčí už název »slouho-zpěv«, podivné slovo »tekovlasto«,
dativy mn. čísla »štěňatům«, »kozlům« a j., instr. mn. č. »městma«.
Ale to všecko málo váží, zrovna jako maličkost, že z Tityra
a Meliboea udělali Bártu a Kardubu, ale z Amaryllidy nestala se
Mařka nebo Zuzka; ba nic to neváží proti pevnému a vážnému
předsevzetí, s jakým mladí tito milovníci poesie za vůdcovství
Schonfeldova ubírají se ne k hříčkám anakreontickým, ale k vážnému
životu. Tu, v ekloze Vergilově, hlavním thematem není láska
a vzdechy, nýbrž na jedné straně svoboda a na druhé nevolnictví...
Jakoby atmosféra doby Josefovy zadýchla z této prvé zčeštěné
eklogy Vergilovy. Nebyl při volbě její tichý úmysl? Zrovna v ten
rok (1775) vydán byl robotní patent, jímž robota byla upravena
dle majetkového stavu. Mnohým »Bártům« se ulevilo, ale mnozí
»Kardubové« dále bědovali: »Hle, komu jsme zasilil« Tím allegorická ekloga Vergilova stává se v prvém českém překladé ještě
allegoričtější.
III.
Překlad eklogy Vergilovy byl však jen prostředkem a pří
pravou k postupu dalšímu — k původní básni české. Schonfeld
praví sice v úvodě o svých žácích: »Ovšem neměli nijakého
vzoru«, ale rozumí se tím vzor český; nebylo-li vzoru českého,
opřeli se o vzor starý, osvědčený, o samého Vergila. Takového
uctivého a zbožného pohlížení ke vzorům klassickým přibývalo
tehdy v Evropě, zvláště když Winckelmann svou »Geschichte der
Kunst des Alterthums« (1764) obrátil zraky umělců k majestát
nímu umění antickému. Už příštího roku kniha Winckelmannova
vyšla v překladě francouzském a měla veliký úspěch. Sochaři,
malíři i básníci sklánějí se před antikou, až na újmu své samo
statnosti. V Němcích Lessing, jenž zrovna šťastně sáhl do skuteč
ného proudivého života národního svou »Minnou«, chce svým
»Laokoontem« předělávat hlavy německých umělců na řecko-římské
a způsobuje zmatek v nazírání uměleckém. Sám Goethe, sotva
že »Gotzem« a »Wertherem« ulehčil jarním bouřím mladého bo
hatého srdce, už už odříkává se velikého pokrevence svého Shake*) Německý překladatel učinil ostatně totéž. Rozměrem originálu přeložil
eklogy Vergilovy do němčiny Voss a vydal je až r. 1797.
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speara a chystá se do Itálie, aby se klassicky mírnil, mírnil . . .
a do antické tógy oblékal. Ve Francii proud ten paklassický byl
rovněž silný.
Je zajímavo, že proud ten tak rychle prosáknul také k nám.
Professor básnictví na pražské universitě prohlašuje roku 1775:
». . . výklad klassických spisovatelů jest nejdůležitější zaměstnání,
jež mně přináleží a jež doporučuji svým posluchačům«. A vlivem
těchto výkladů Schonfeldových, zvláště výkladů eklog Vcrgilových,
vznikla prvá česká původní báseň jako vědomě zamýšlený plod
literární s intencí uměleckou, a nikoliv jen jako veršování pří
ležitostné.

Pastýřské rozmlouvání o narození Pánč.
Nejmenovanýho puvoda.
Karduba a Baria.
Karduba.
Již denice brunátná noční z nebe zplášila blesky,
slunce horoucími na nebi vystoupilo koňmi
a na horách černých, v rovinách, dolinách, všudy jasným
světlo činí bleskem; vlnatá pastýřové stáda
vyhnali a v čerstvých křovinách veselý se prohází.
I velicí, i malý, jsou všickni vzhůru pastýři,
jed(n)omyslnými hlasy každý velebnému křičíce
chvála Bohu, a nový veselý radovánky voláním
prospěvují, křičejí, velikou plesajíce radostí.
Tento sobě spívá, jinší sobě kejdy nadejma,
v píšťalu ten dejcha, a onenno na šalmaji vejská.
Trouby znějí rohový, a hučí nadmejchane dudky,
housle zvučí tanečný, břinčí kolovrátky, modlánky,
*) tak že běží po horách, dolinách a lesích všudy hrozný
hlahol, a černá vširokým hřmot mráčna povětří
rozráží, a modrá zvučnou hřmí obloha hudbou,
jakby Peron hřmějící na nebeském tloukl okršku
neb zlobivý Ládon strašnou mohl hřímati střelbou.

') Změna několik vazomluv v tom slouho-spěvu a jiné ponavržené po
dobenství a slov převrácení místo oných působujících hruzu spčvomluv o Pe
rónový a Ladonovy.
tak že běží po horách, dolinách a lesích všudy zvučný
hlahol, a šedivá v širokým hluk mračna povětří
rozhání, a modrá velikou zní obloha hudbou,
jakbi tisíc sedících zelenou pod skrejši slavíčku
ze spanilých líbezné hrdilek vydávali spěvy.
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Všechno radosti plné, velikou plno všechno radosti
chvály Bohu vzdává, i samá také, Bárto, jehňátka
jsou veselý a skáčí. Na nebi také jasněji slunce
nežli prve sviti; všickni maličkému děťátku
se radují, kterémužto dali sami jméno JEŽÍŠEK
angele a pravili, když jsme naše hlýdali nočním
stáda časem, že se nám narodil Spasitel světa mocný,
pastýř dobrý, hlasitým volajíce plesáním:
Sláva Bohu na výsosti, pokoj na zemiť lidu hojný
vůle dobré! — A sedíš lynej ty tu, Bartoni, smutně.
Baria.
Což to mluvíš? Co to díš, rozprávíš, Kardubo, medle?
Kýž to Bůh takovou ráčil nám dáti veselku?

Karduba.
Nejní jinač, tomu věr, já sám to děťátko, kterému
vůl a osel slouží, spatřil jsem v chlívě ležící.
Tenť jest Bůh, jenž nám ráčil tuto dáti zahálku,
neb nám on bude vždycky Bohem, jeho často zapálí,
často mčké skáli voltář z mej ovčiný jehně.
On moje, jsem tomu jist, bude vždycky chrániti ovce.
Neb když chválu Bohu vzdávám a jmýna nebeské
vzývám, hned veselej si vedou jak starcove velicí
tak i jehňátka malý, skáčí sobě bujně kozlátka,
vlk pak zpátky běží, škodní toho jmýna mrzáci
se strašejí; tak buď moje stráž, moje láska JEŽÍŠEK.
Tuť jsem já to viděl pachole, nevěřilbych, k nčmužto
z vejchodních bohatý přijeli tří králové končin,
velke nesouce dary, a tomu pacholátku malému
jsou je dali, jemu se klanějíce, králi mocnému.

Baria.
O, štiastný stařečku, štiastný, díin, v pravdě pastýři!
Tys to děťátko viděl? Ty na to zrozeňátko milostný
patřil? Hle, štiastnější vul a osel, nežli já sem.
Ó, kdyby dáno bylo, takového malého pastušku
nám viděti! Zanechavši dema všeho, hnedky pospěšným
půjdu během a darem jemu nejlepšího beránka
chci dát, anby na mých se mohl naleznout! ovčíních.
Mám holubičku doma pěknou, vrkavýho holoubka,
hůl přemilou strakatou, řemeslného vtipu a díla,
za níž mně onehdá dvý tučných, věř mi, skopikův
dávali; tať se hodí dobře pro malého pastušku.
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A k tomu jsou některý v kabeli mé kaštany dobrý,
máme pláných jablek, tlačenýho v hojnosti sejra!
Vezmu toho, co mohu, a damť maličkému JEŽÍŠKU.
Jen kde to páně malý? Dej, Kardubo, medle našinci!

Karduba.
Město Betlem jménují, v slaměným to holátko maličký
chlívě leží, a tupý kteréhožto oslátko, volátko
zahřívá a chrání. V těchť jsou také králové jeslích
to pacholátko ctili. Dáť se to každému rádo
poupě zlatý vidéti, milujeť obvzláštně pastušky,
neb z našeho nemohou jeho dosti vychválili řádu.
Já sám pujdu s tebou a chci také tučné kozlátko
vžiti sebou, malou pro malého synáčka kolíbku.
Hle, všudi již sedlský kouří k nebi vzhůru komíny,
a černý padají z vysokých hor na střechy stíny.
Dnes již pozdě bude, zejtra sobě přivstana ráno
půjdeme. Měj se zatím, upřímný Bartoni, dobře!

Niccolo Pisano vyvstal mi živě v mysli, když dočetl jsem tuto
koledu, milý ten tvůrce kazatelny v baptistériu v Pise (v XIII. st.)
a jejích reliéfních obrazů. Mezi nimi je též »Narození Páně« a jest
úplně za vlivu antiky vytvořeno. Toskánský mistr jest ještě vesměs
svázán vzory antickými, jako náš neznámý učeň Vergilem; kromě
stáda koz všecko má tam tvar starořímský (tváře, obleky, nádoby,
obydlí), a přec i v této naprosté závislosti, neprobranosti k sobě,
neprocitlosti a nevyspělosti k vlastnímu, samostatnému, osobitému
výrazu, v tom rozporu mezi novým obsahem a starou formou jest
zvláštní půvab. Půvab ten má i naše koleda.
Zřejmo, že slohem, ba i komposicí »Pastýřské rozmlování«
jest úplně pod vlivem prvé eklogy Vergilovy a vůbec je na Vergilovi závislé. Několik obratů je zcela převzato z L eklogy. Na př.:
u Vergila:
K. Bárto, ty zde leže ... (hned na
počátku eklogy).
B. Kardubo, mně Bůh tuto spůsobil
zahálku, neb on vždycky mně
bude Bohem, Častěj na jehož oltář
spanilý z mých ovčinců padne
beránek.
B. Planá máme jablka, mněký máme
kaštany a hojnost mléka tlačeného.

u »nejmenovanýho puvoda«:
K. A sedíš lynej ty tu, Bartoni,
smutně —
(také na počátku básně).
K. Tenť jest Bůh, jenž nám ráčil tuto
dári zahálku,
neb nám on bude vždycky Bohem,
jeho Často zapálí,
často měké skáli voltář z mej
ovčiný jehně.
B. A k tomu jsou některý v kabeli
mé kaštany dobrý,
máme pláných jablek, tlačenýho
v hojnosti sejra.
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B. Hle, zdaleka nejvyšší již se dvoruv
štíti kouří, a věci z velkých hor
padají stíny·
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K. Hle, vŠudi již sedlský kouří k nebi
vzhůru komíny,
a černý padají z vysokých hor na
střechy stíny.

Ale má též mnoho svého. Vroucnost a prostá srdečnost,
která z nákladné formy staroklassické svítí a hřeje, je původní
a nikoliv z Vergila přeložená, je česká a příbuzná rozmilé a tklivé
naivnosti našich prostonárodních koled. Ony také zcela jistě byly
známy »nejmenovanému původoví« již z mládí a zněly mu v uších,
když skládal svou umělou koledu v rouchu antickém. Tak jako
Bárta s Kardubou o závod rozněcují se a rozplameňují pro »toho
Spasitele světa mocného, pastýře dobrého«, pro to »zrozeňátko
milostný«, pro toho »malého pastušku«, pro to »poupě zlatý«
a vybírají pro něho, co mají nejdražšího a nejmilejšího, zrovna
tak činí to pastýři v našich lidových koledách. Jak čistým citem
rozpukuje se přímo, jako tvrdý pupen, srdce Bártovo ve slovech
naprosté oddanosti, úplného sebezapomenutí:
... Zanechavši doma všeho, hnedky pospěšným
půjdu během a darem jemu nejlepšího beránka
chci dát, anby na mých se mohl naleznout! ovčíních.
Mám holubičku doma pěknou, vrkavýho holoubka,
hůl přemilou strakatou, řemeslného vtipu a díla,
.. . tať se hodí dobře pro malého pastušku.
A k tomu jsou některý v kabeli mé kaštany dobrý,
máme pláných jablek, tlačenýho v hojnosti sejra.

A rovněž ve slovech Kardubových:
Já sám pujdu s tebou a chci také tučné kozlátko
vžiti sebou, malou pro malého synáčka kolíbku.

Ve formě jeví se už značný pokrok. Nejmenovaný básník ne
lekal se už verše, nýbrž pustil se do něho a ovládá jej dosti
obratně, ba, ač toho patrně netušil, dosti pokrokově. Jeho šestiměr
je většinou časoměrný, ale místy též prízvučný. Překážek neod
straňuje, nýbrž s lehkou mys’í je přeskakuje; skupina souhlásek
může u něho mít vliv na zdloužení předcházející slabiky krátké,
ale nemusí. Bez chyb to ovšem ještě nejde.
Vtírá se otázka· kdo byl tento zajímavý »nejmenovaný původ«,
jenž zahajuje umělou poesii novočeskou a jemuž dostalo se hned
cti, že báseň jeho vydána s překladem latinským a německým1) —
*) V latinském překladě, *Dt nativitate Servatoris ecloga in latinům
translata c boemico«, od Josefa Schmidta a Coelestina Vrubritia Bárta a Kar-
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prvé to překlady z novočeské literatury 1 —? Složil ještě něco
jiného? Byl to Josef Vykysalý či Josef Hurka, či kdosi třetí?

IV.

Z knížky Schönfeldovy vyplývá pro dějiny novočeské litera
tury a zvláště literatury básnické, tento důležitý doplněk:
Už více než deset let před oblíbeným professorem aesthetiky
a klassické literatury na universitě pražské A. G. Meissnerem pů
sobí na ní professor básnictví Frant. šl. Schönfeld, rodilý Pražan,
osvícený josefinista s širokým rozhledem, nade vše milovník klas
sické poesie a Klopstocka, při tom však Čech, vzpomínající vřele
na »neocenitelnou horlivost vědeckou našich předků« a pociťující
»nejprudší žádostivost« po obnově bývalé vzdělanosti české, která
jevila se mu především v převádění staroklassických mistrů do
češtiny. Shromaždúje tudíž u sebe nejnadanější posluchače, vě
nuje jim týdenní prázdniny, aby je učil české prosodii, dává jim
překládali prvou eklogu Vergilovu, oni ji přeloží, ale »nejmeno
vaný« přinese zároveň báseň původní tónu vergilovského. Schönfeld
na povzbuzenou svých žáků dává překlad i původní báseň vy
tisknout, ba připojuje i latinský a německý překlad básně české.
Tím vystupuje jako prvý organisátor literární práce české — třeba
v malém, ale vždyť podobně vycházívají ze seminářů universitních
různé vědecké školy — a jako náčelník prvé básnické školy české,
anebo lépe řečeno, jako zakladatel a ředitel prvé přípravky pro
budoucí básnickou školu českou. A dlužno uznaťi, že pojímal úkol
svůj velice vážně a důkladně, a že tyto vlastnosti vyciťujeme
i z prací jeho žáků. Vystoupení jejich jest nepoměrně vážnější
i literárnější nežli o deset let pozdější vystoupení Thámovců.1)
Po desítiletých etapách novočeská poesie v XVIII. stol, tí roz
bíhá se, rozletuje se, ale vždycky na krátko, a náhle k zemi na
zpět padá.
duba slují po vergilovsku Tityrus a Meliboeus; v německém, jejž pořídili
Antonín Švanda Šl. ze Šemšic, Frant. Vlach šl. Negro a Josef Meissner, a jenž
má název *Ein Hirtengespräch auf des Welterretters Geburt, übersetzt aus
dem Böhmischen«, nazývají se Grüneich a Braunhold. — *) Knížka Schönfeldova jest ještě jinak zajímavá. Předně Schönfeld stěžuje si v úvodě do »jistých
lidí«, totiž členů řádu Tovaryšstva Ježíšova, že »vházeli do ohně také množství
nejvěrnějších překladů velmi mnohých klassických, řeckých i římských, origi
nálů« a že následkem toho uviděl jen ^jediného 1hukydida, jediného Homéra
a jediného českého Terence*. Českým Terencem míní zajisté Pavla Vorličného
Spůsoby mluvení z Terencových komedií (z r. 1550); ale jakého to viděl
českého Homéra a Thukydida? — Za druhé, v »Pastýřském rozmlouvání«
vyskytuje se hned v prvé řeči Kardubově jméno boha Peruna ve formě
»Peron« a bůh v překladě latinském Ladon (Jupiter a Mars).

Jos. Truhlář: Paběrky z rukopisů Klementinských.
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R. 1775 vystupuje básnická přípravka Schonfeldova za vlivu
klassicismu, s vážnými cíli a vážnou prací. Ale podruhé už se ne
ozvala.
R. 1785 vystupuje V. Thám se svým almanachem, za vlivu
německé anakreontiky — bez pečeti literárnosti. Krok zpět.
R. 1795 vystupuje básnická škola Puchmajerova, vlastně druhá
básnická přípravka novočeská; neboť Puchmajerovci dělali totéž,
co Schonfeldovi žáci, jen že v širších rozměrech: upravovali cesty
české Poesii.

Paběrky z rukopisů Klementinských.
Podává Jos. Truhlář.

LVU. *)
Vidění arcibiskupa Jana z Jenštcina.

Arcibiskup Jan z Jenšteina, v mládí prostopášník, v pokročilém věku
velký asketa, jak známo, po celý čas úřadování svého míval nesnáze
s králem Václavem, tak že za něho rozkol mocí duchovní a světské stále se
priostroval. Přemítaje o neblahém stavu tom nábožný Jan snadno mohl
uhodnouti, k jakým koncům spory ty povedou. I měl jednou sen
k předmětu tomu se vztahující, který ho tak dojal, že dal si jej vy
malovat! v kapli svého dvora v Menším městě Pražském. Na malbu tu,
jež ovšem nebyla taková, jakou si pozdější fantasie vytvořila, chodili se
lidé dívat ještě dlouho po jeho resignací a smrti, až konečně r. 1420
dvůr i kaple byly pobořeny a spáleny. Již nejstarší biograf Jana z Jen
šteina sen onen vykládal jako vidění rázu prorockého, které prý arci
biskup k žádosti papeže Urbana VI. (1378 —1389) sám sepsal a v kapli
své od malíře dal zobrazit! (Fontěs rer. boh. I., 463). V bouřlivých
dobách pozdějších zprávy o vidění tom podle událostí zatím sběhlých
(vaticinatio ex eventu) všelijak vyšperkovány zachovaly se ve dvou
rukopisech českých, i otiskl je Palacký v Letopisech (Script. rer. boh. III.)
na str. 467—469. Text tento český dosti zřetelně ukazuje, že vetkán
byl v jakous rýmovanou kroniku arcibiskupů Pražských. Vedle této
zprávy české zachovalo se o vidění Jenšteinově též vypravování latinské,
od českého všelijak odchylné a jak se zdá starší, které v následujících
řádcích podávám v doslovném znění; zachovalo se v latinském rukopise
Klementinském XIII. G. 10 2) f. 101b—102b, napsaném v letech 1428 až
‘) Čísla předcházející těchto Paběrků hledej ve Věstníku České Aka
demie 1897—1901. — 2) Kodex ten obsahuje ještě: f. la — l01a Hildegardis
Prophetia a Gebenone priore Ebcrbacensi exposita, f. 103a 122* (Simonis
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1429 ode dvou písařů, z nichž prvý slul Jan z Lišova. Že latinská
redakce ta povstala někdy na počátku bouří husitských, jest zjevno,
z mnohých pak bohemismů vyplývá, že jest to překlad z češtiny.

(f. 101b) Visio.
Nota. Visio facta est reverendo dom. Johanni archiepiscopo Pragensis ecclesie, quando orabat hora matutina in capella sue curie Prage a. d.
1392. Qui quidem reverendissimus dom. Johannes predictus hora matu
tina orabat more consueto horas beate virginis Marie flexis genibus,
et sic ex nimia ferventi devocione obdormivit ibi ante altare. Tunc in
visione vidit Jesum sedentem in magestate sua fulgida, et matrem glo
riosam coram eo stantem cum maxima turba virginum. Et vidit aliam
turbam episcoporum et sacerdotum cum apostolico papa habentes in se
ornatos et claves in manibus habentes et respicientes in faciem dei.
Terciám turbam vidit, ymmo rex Wencesslaus sedet in sua regia mage
state et magna turba cum ipsis (sic) hominum habentes cambucas in
manibus suis et cuspides, et quidam terrestres domini stabant cum ipso,
et alii cum papa, et multi presbiteri, quidam in ornatis, alii sine ornatis,
habentes calices in manibus et alii cuspides et alia arma. Eciam multi
layci, sutores, lanifices cum suis instrumentis omnibus stabant, et multi
demones nigri tamquam Ethiopes et cornuti stabant cum eis. Et omnes
isti conquerebantur domino deo super omnes presbiteros et episcopos
et super papam, minas eis incucientes cum omnibus suis | (f. 102a)
videntes, quod dominus recepit claves eis de manibus eorum et pape
et episcopis, quod videntes hii, qui acusabant eos, proiecerunt super
eos cum calicibus suis et ornamenta traxerunt de eis, et alios occi
derunt et plagis afflixerunt. Quod mater Christi videns condoluit et
petivit Christum filium, et claves converso (sic) restituit et prohibuit
eos, ne ultra molestarent episcopos. Sed tunc illi cum cambucis totam
curiam episcopi subverterunt et totam Pragam combusserunt, ita quod
parum de ipsa remansit, et ecclesias subverterunt et Wissegrad et
Castrum destruxerunt. Tunc quidam rex magnificus veniens cum magna
potencia regem Wencesslaum de sede trusit et occidit et omnes suos,
qui cum cambucis erant et sibi adherebant, gladio interfecit. Et tunc
fuit magna tranquilitas pacis et omnium rerum habundancia. Et hiis
visis evigilavit idem dom. Johannes archiepiscopus et multum territus
de ista visione et eam conscripsit. Et vocavit ad se pictorem et fecit
sibi ea supra dicta depingere in capella sua, videlicet istam visionem,
quod adhuc est usque in diem hodiernum. Extunc postea vocavit ad se
de Tišnov) Tractatus de ecclesiae catholicae unitate, f. 123*—136b (bez ná
pisu, snad téhož Šimona) Tractatus de communione sub utraque, de baptismo
parvulorum, de imaginibus adversus Husitas (oba traktáty psány jiným písařem
r. 1428 a připojeny k proroctvím později nejspíše od známého Oldřicha
Kříže z Telče, jehož poznámky leckde se vyskytují).
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magistrům Galium, maximum astronomům, narrans sibi hanc visionem,
et quam plures sapientes, qui ei interpretaverunt (sic) hanc visionem
sibi prophetisando, quod in Bohemia instabunt tempora, quando Mars
contrariabitur Saturno et Saturnus Yowi, tunc illo | (f. 102b) tempore
clerus dividetur in duas partes, et persecucio cleri erit magna et inau
dibilis, et claves spirituales omnes auferentur ab eis, ita quod non
curabunt eos, et Pragensis civitas destruetur in tantum, quod parum de
ipsa manebit. Et tunc postea rex quidam veniet, qui omnes illos per
secutores gladio perimet et faciet pacem in terra. Et cum hec audi
visset prefatus dom. Johannes archiepiscopus, statim resignavit sedem
officii dom. Wolfframo ea condicione, quod sibi ministraret necessitatem
ad Curiam Romanam omni anno centum florenos, quod solum pro una
vice fuit sibi expeditum uno anno, sed postea non. Et sic mortuus est
Rome in Ara Celi in magna paupertate, quem Romani dicunt esse
sanctum virum. Arnen. Et sic est finis huius operis anno XXIX. (přirubrikováno) a. d. 1429.
Regine poli qui servit mente fideli, Ab omni pena liberet eum
virgo serena. Mutinif te mutca repem mennahoi Wossyled (= Finitum
et actum per me Johannfem de Lyssow).
LVIII.
Mšál Těchobuzský ze XIV. stol.
chová se mezi rukopisy Klementinskými pod sign. XIV. B. 17. Jest to
kodex pergamenový malého folia o 142 listech, jedním písařem slušně
psaný a rubrikovaný, avšak stoletým upotřebením a vlhkostí velmi porušený,
leckde pak vytrháním listů neúplný. Také na dřevěných deskách zbývá
něco málo potrhané kůže toliko. Historika zajímají v kodexu tom zápisky
na dvou prvních listech a na zadní desce, jež zde stručně podávám. Obsahujíť netoliko zprávy o osudech této knihy, nýbrž jsou zároveň nejstarším
archivem kostelním a farním malé venkovské osady Těchobuzské a tudíž
všelijak poučné.
Nejstarší jest zápis na přední straně prvého listu, i učiněn byl
zajisté brzy po napsání knihy od některého plebána, jemuž toto místo
zdálo se nejvhodnějším a spolu nejbezpečnějším pro zprávy, na nichž
jemu i všem jeho nástupcům mělo záležeti, poněvadž jednak práva
jejich k jistým požitkům jaksi potvrzovaly, jinak v knize každého dne
potřebované na povinnosti z požitků těch plynoucí stále upomínaly.
Zápis ten obsahuje jména dobrodinců kostela Těchobuzského, z nichž
my zde toliko ty uvedeme, jejichž^ dary zádušní vyčítají se podrobně.
»Dom. Johannes pie memorie plebanus in Tyechobus comparavit
unam sexagenam de censu pro vicario annuatim, mediam in festGalli, mediam in festo Georgii, ut nunquam de sacramentis recio
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piant vicarii) videlicet de baptismo et sacra unccione. Et illum censum
dat in molendino sub Wytanovicz. (Tento zápis patrně nelíbil se
některému plebánu pozdějšímu, proto jej nějakou tekutinou hleděl
učiniti nečitelným — ale marně). — Item plebanus dom. Bleho dedit
pro anima sua LXX. gr. de censu in Masevicz et pro amicis suis. —
Item pro anima Pauli cum pueris datus est medius laneus in Zdymyerziez. — Item Hadenie(?) de Maiori Jezwow (~ Ježov, Palacký
Popis 300) dedit pro anima sua et amicis medium laneum. — Domina
Byeta de Jezwow dedit pro anima sua et amicis medium laneum
ibidem. — Radiko dedit unum quartale pro anima sua et amicis. —
Item pro Buskonis anima et pro filio Jaobo et amicis datus est
medius laneus ibidem. — Následuje záduší »de Maiori Jezwow«:
Dom. Rangko ibidem dedit medium laneum pro se et amicis suis. —
Další tři zápisy tekutinou jsou zničeny. Následuje záduší ze vsi
Kladrub: Zophka dedit medium laneum pro se et pro filio suo Przybikone et amicis in Bukowa prope Naczyeracz«.
Tím končí se nejstarší zápis, učiněný zajisté ještě ve XIV. stol.
Co následuje na této straně a na druhé prvého listu, zapsáno jest již
rukou století XV. Následují pak nejprve »nomina plebanorum« v tomto
pořádku: »Dom. Miloslaus. D. Woyslaus. D. Gallus. D. Laurencius.
D. Hinko de Zhorz. D. Karel de Miliczyn. D. Nicolaus de Kostelecz.
D. Nicolaus de Ratyborzycz. D. Pesslyko de Wozycz. D. Otmarus de
Sedlyczan. D. Modlyko wikarius. D. Ondrak wikarius. D. Stephanus de
Wozycz. D. Zdimyer de Syebyerzow. D. Ondrak de Obbrathan. D. Nico
laus wikarius. D. Johannes de Cichurowycz. D. Przybiko de Sedlecz
pie« (sic). Ačkoli víme, že na konci XIV. stol, a ve stol. XV. plebanové přečasto se stéhovávali, přec nevěříme, že by tato dlouhá řada
kněží byla se vystřídala v Těchobuzi za jediné století (a také skutečně
katalog tento se jmény plebanů Téchobuzských, jež uvádějí knihy kon
firmační, se neshoduje); proto myslíme, že neobsahuje zápis ten leč
jména plebánů domácích i jiných, za něž se v kostele Těchobuzském
modlitby konávaly tak jako za velkou řadu osadníků z přifařených
vsí: Černé (nebo Čermné?), Ježova Velkého a Malého, Malenína, Tříteže (nyní Stříteže) a Kladrub, kteří zapsáni jsou touž rukou XV. stol,
na stránce druhé. Z těchto zápisů tři toliko jsou určitější: »Nota, quod
ego dom. Johannes plebanus in Tyechobuz emi pratum circa Sbynkonem
de Czrna pro 4 sex. gr.; 2 sex. date sunt pro anima Johannis dicti
Wchynka (rytíř Wchyna z Pacova v knihách konfirmačních uveden
patronem kostela Těchobuzského v letech 1365—1377; tento Jan byl
snad jeho potomek) et unam dedit Maska pro suis predecessoribus, et
ego quartam pro animabus mihi recommendatis. — Nota dom. Machna
de Wesscze emit et dedit pro se et amicis suis x/2 sex. census annui
et perpetui in Trzyetez in Przybykone dieto Sstetyna. — Item in
eodem homine empta est alia */2 sex. annui census eciam perpetui
pro animabus Jacobi et Domcze et eorum amicorum«.
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Postupujíce chronologicky uvádíme nyní zápis na zadní desce mšálu
Těchobuzského, který takto zní: »A. d. 1481 conscripta sunt clenodia
ecclesie Tiechobuzensis coram vitricis ecclesie et senioribus dom. Johanne
Wobleyowsky Wanussin Kuota Malenin Wanca dom. Johanne Czerny
de Yezow: Ornamenta 4, unum sine apparatu. Calices duo, unus argen
teus, secundus stanneus. Missale unum istud (míněn zde náš rukopis).
Agenda. Monstranda enea, hedbawnik in ea. Pixides due pro corpore
Christi. Duo corporalia, unum domi, secundum in Ssemberk. Crismale
unam. Camisia ad infirmos. Sericum sub monštrancia duplicis coloris,
viridis et brunatici. Candelabra stannea duo. Mappe septem bone et
male. Nole parve 4. Ampule due stannee. Orca pro vino. Wexilla 6 bona
et mala. Superpelicium unum. Coclear parvum argenteum pro communi
candis parvulis. Domaticus. Cista bona pro servandis ornamentis et
omnibus clenodiis«.
Z inventáře tohoto viděti, že na konci XV. stol, v Těchobuzi byli
utrakvisté, kteří používali ještě starého mšálu. Však dlouho asi ne;
bylať kniha zajisté již vetchá, a zatím lacino již bylo lze opatřiti nový
mšál tištěný. Možná též, že ani toho nepotřebovali, přilnuli-li záhy
k luteránství, jež panovalo na osadě Těchobuzské na počátku XVII. stol.,
jak poučují nás dva české zápisy marginální na listu druhém tohoto sta
rého mšálu. Zní podstatně takto: >Letha panie 1603 Urozeny a Stateczny
Rytirz Pan Waczlaw Otta z Losu a na Tiechobuzy s Panem Otczem
swym Panem Zdeňkem Ottau z Losu dali gsau wystawieti wiezi przi
tomto chrámu panie, k czemuž y sstiedrau pomocz Vczinila Panij
Katerzina z Rziczan yakozto panij Manželka Pana Waczlawa Otty . . .
kterehoz czasu byl gest zde bytem kniez Prokop Cortatius . . . sprawcze
czyrkwe teto< — >Leta panie 1603 za sprawy a panowanij Urozeného
a Stateczneho Rytirze Pana Waczlawa Otty z Losu a na Tiechobuzy
w czyrkwi teto panie byl gest Ewangelitskeho Uczenij spuosob . . .<
Za doby protireformační ovšem luteránství z Těchobuze vymýceno,
zvláště když na konci XVII. stol, statek připadl jezovitům. Ti starou
knihu mešní zabrali do své bibliotheky, kde — a sice v kolleji Novo
městské — přechovávána byla až do zrušení rádu, načež přenesena
s celou knihovnou do nově zřízené bibliotheky Klementinské.
LIX.

Rukopis někdejšího kláštera Ostrovského,
velmi vzácný již proto, že jich tak málo odtud se zachovalo,x) nachází
se pod sign. XIV. C. 16. Jest to kodex papírový o 293 listech velkého
*) Na jiný rukopis téhož kláštera upozornil v Mitth. d. Ver. f. Gesch.
d. D. i. B. ročn. XXXVII. (1899i str. 308 dr. A. Horčička. Rukopis ten velmi
zajímavý nachází se nyní v klášteře Drkolenském, i obsahuje zejména zprávu
o klášterní bibliothece a osudech jejích r. 1421. Jen tolik slušno ve zprávě
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čtverce, psaný od tří písařů různých dob. Prvý písař na konci XIV. stol,
popsal 1. 1 — 231, druhý na počátku XV. stol. 1. 281 — 291, třetí konečně
v třetím desítiletí téhož století k zápisům svým použil prázdných listů
uprostřed 232—280, spodních okrají 1. 281 — 290, posléze i 291—293.
Obsah kodexu všelijak zajímavý jest tento: f. 3a—23a (Philippi de
Cabassole episc. Cavallicensis) Libellus historialis b. Mariae Magdalenae,
f. 23a—31a »Descriptio terrae sanctae« (správné: Jacobi de Vitriaco
Historiae Hierosolymitanae liber III., edid. Bongarsius Gesta Dei I.,
1125 a n.), f. 31a—56b »Libellus de descriptione terrae sanctae per
Soldanum regem Babyloniae missus Karolo quarto ad immensissimas
preces« (opravdu však: Burchardi de Monte Syon Descriptio terrae
sanctae, vyd. Laurent, Peregrinatores str. 20 a n.), f. 57a —58a Trac
tatus de LXXII. discipulis domini, f. 58*—69b »Processus per hominem
interiorem habitus contra diabolum ante tribunal Christi«, f. 70a —125a
Concordantiae auctoritatum bibliae cum iure canonico, f. 125a —128b
Versus in glossis decretalium, f. 129 Conspectus librorum sacrae
scripturae, f. 130a — 156a Statuta Caelestinorum, f. 156* — 170b Johannis
de Braclis Determinatio quaestionis (o spisu tom viz níže), f. 170b—207b
Johannis de Lignano Tractatus de scismatc ad Urbanum VI., f. 208a až
225a Henrici de Hassia Tractatus de scismate, f. 225a—23lb Concio
Adalberti Ranconis de Ericinio in sepultura Caroli IV. habita de man
dato Johannis archiepiscopi Prag. (vyd. Fontes rer. boh. III., 433 a n.),
f. 23lb (třetí rukou psaná) poznámka útočná na Sigmunda Korybuta,
kterou viz níže, f. 232a —244b Johannis Boccacii Liber de mulieribus
claris, f. 245a —28Ob potom na okrajích 281a —290 téhož Boccaccia
Liber de casibus virorum illustrium, f. 281a—287a Vita s. Marthae
Christi hospitae a Marcilla edita, f. 287a—291a Vita s. Albani, f. 291b až
293a Doplnky ke spisu Boccacciovu druhému a rejstřík spisu toho.
Na deskách kodexu jsou rozličné poznámky, z nichž jedna týká se
kacířů Albigenských vletech 1207 a 1209, druhá XV. stol, zní takto;
»Iste liber est monasterii Ostrowiensis«. Tamže zapsaný seznam kusů
v knize obsažených, jako přečasto v kodexích Klementinských, od novo
věkého barbara nějakým tupým nástrojem tak jest rozryt, že toliko
trosky jeho lze jest přečisti.
Jak vidět, obsahuje kodex Ostrovský některé zajímavé kusy
k dějinám rozkolu církevního, který se počal na zimu r. 1378 volbou
protipapeže Klimenta VII, Neznámá tuším posud jest determinace na
1. 156a—170b zapsaná, již zde zevrubněji vypisuji. Rubrika její zní
takto: »Incipit determinacio questionis, que vertebatur inter Urbanum
sextum et condempnatos cardinales, sub tytulo tamen theologico, reve
rendissimo in Chr. patri ac dom. dom. Johanni de Jenczenstayn, Pra
HorčiČkově opraviti, že musí se čisti místo, které on k počtu rukopisů vzta
huje, takto: »dampna non modica in libris bene valentibus in estimacione
fere centum sexagenas« místo »satis«, že se zde tudíž nemluví o 100 knihách,
nýbrž o ceně knih vůbec.
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gensi archiepiscopo, sedis apostolice legato perpetuo nec non invictissimi
principis Wenceslai primi Romanorum ac Boemorum regis cancellario
corrigenda presentata. (inkoustem černým:) Vir quidam notabilis et
venerabilis desiderio desideravit, ut tali questioni non oris tantum flatu
transitorio sed eciam manus scripto vel tractatu duratorio, quomodo
possem brevius, liberaliter responderem, videlicet: An Samuel et populi
circumcisi carnaliter numerus electorum Saulis in regem potuisset
coniunctim vel divisim prefatum Saulem, dum Saul eleccioni consenserat
ac inunctus et coronatus more regio fuerat, nulla culpa iuste degradacionis vel reiutacionis ex parte Saulis ymmo nulla causa legitima quali
cunque previa et ipso Saule contradicente tamquam non regem iuste,
decenter et irreprehensibiliter refutasse ac alium regem Israel elegisse«.
Determinator této povážlivé a choulostivé kvestie klade napřed 14 vět
základních, potom »conclusionem responsivam cum suis deductionibus
et corollariis«, naposled »rationes et auctoritates (in) oppositum sonantes
cum responsionibus ad ipsas«. Kterak této disputační allegorii má se
rozuměti, ukazuje rubrika ihned následující: »Nota, quod forsan ex hac
dcterminacione posset quis dirigi, (ut) scismatis nunc per ecclesiam
crassantis (sic) falsam partem fugeret et ad veritatis portum salubrius
perveniret, si per Samuel et eius filios Lemovicenses ac priores cardi
nales, per Saul Urbanus sextus, per circumcisos carnaliter Ytalici, per
tribum luda Romani, per incircumcisos carnaliter Gallici, per tribum
Benyamin Apuli, per minimam domum de tribu Benyamin domus do
mini Urbani sexti, de communibus, ut fertur, militibus nati, in decursu
sequentis determinacionis regulariter capiatur; sicque consideret dili
gens (lector) alias congruendas, et forsan inveniet istas et illas aut
nil aut notabiliter modicum discrepare.« Věren tomuto návodu písař
naší kvestie všade na okrajích poznamenává, na koho autor v textu
naráží. Spis pak ukončen touto rubrikou: »Frater Johannes de Braclis
natus Padebornensis dyocesis, filius Borchardi de Emmerke et eius
conthoralis Alheydis de Holthusen, sacre theologie professor legens
in capitulo sancte Pragensis ecclesie, a. d. 1379 ipso die ostensionis
reliquiarum finivit hanc questionem.«
Poněvadž autor v úvodě praví, že práci tuto konal v poslední dni
masopustní, den pak svátostí r. 1379 připadl na 22. dubna, jest zjevno,
že determinace ta předložena byla novému arcibiskupu Janovi z Jenšteina brzy po jeho nastolení (19. března). O spisovateli Janovi de
Braclis málo víme (v knize děkanské artistů uvádějí se dva bakaláři
téhož jména, ale žádný nezdá se býti totožný s naším), proto podáváme
zde krátký výňatek ze spisu (f. 158b), v němž sebe připomíná, který
výňatek zároveň charakterisuje pověrečnost tehdejších theologů. »Non
est dyaboli filius proprie et naturaliter, qui de semine alicuius hominis
viri per dyabolum incubum vel succubum resecto et in matricem mu
lieris transplantato nascitur, sed pocius est filius viri illius, a quo
semen illud resecatur. Sic namque Merlinus in Anglia seu Maiori Brič. Č. h. vin.
13
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tania natus legitur in cronica Bruti, et Antichristus sic nascetur, uti
communiter tradiderunt doctores Christiani, et ego circa annum do
mini 1366 audivi a quodam veraci viro confessore et fabrice tunc
notario in castro Pragensi, quod illo modo natus fuisset unus puer in
anno prcdicto non multum distanter a Praga, sicud eidem confessori
mater eiusdem pueri cum quatuor aut quinque mulieribus aliis sub
iuramento prestito coniunctim et divisim revelavit«
Tolik o allegorické determinací. V následujícím otiskuji poznámku
invektivní o Sigmundu Korybutovi, kterou třetí písař (písmo jeho má
již ráz rozhodně renesanční) přičinil na spodním prázdném místě f. 231b.
»De illis, qui ausu temerario nullo iure eis penitus competente presumunt occupare regna, terras et dominia aliorum, ad quos talia eciam
per devolucionem hereditariam spectant, prout fecit a. d. 1422 prima
vice et iterum a. d. 1424 nephastus homo, Wicleffice heresis nota
respersus Sigismundus pretensus Lithuanie dux, consobrinus Wladislai
regis Polonie et Allexandri alias Witoldi magni Lithuanie ducis, qui
invasit regnum Boemie et marchionatum Moravie ad serenissimum
principem Sigismundum, Romanorum et Hungarie etc. regem pertinencia regemque Boemie a. d. 1420 dominica die, que tunc fuit
28 mensis Iulii, in Pragensi Kathedrali ecclesia presentibus multis
Almanie principibus solempniter coronatum, Iohannes Boccaccii libro suo
de mulieribus claris capitulo quinquagesimo faciendo mencionem de
Athalia regina sic inquit« (následuje citát z knihy Boccacciovy). Myslím,
že poznámka tato svědčí, že třetí písař kodexu našeho okolo r. 1430
práci svou dokonal.

drobnější články.
2. Zpráva o pamětech Františka Vaváka Milčického. — Dostal
se mi do rukou první díl zápisků, kteréž pro památku a poučení svým
dětem psal František Vavák, soused a rychtář ve vsi Milčicích na panství
Poděbradském. Narodil se 26. října 1741, a zemřel 15. listopadu 1816.
Roku 1770 počal zapisovati všeliké příběhy, které ho zajímaly, a po
kračoval v tom až do své smrti. Tyto zápisky dal vázati do svazků.
První svazek, jejž mi půjčil prof. dr. Prášek, obsahuje asi 650 stran
v kvartu obyčejného psacího papíru. Na prvním listě, jenž jinak zůstal
nepopsán, Vavák poznamenal také o ostatních svazcích svých zápisků,
jež on na tom místě jmenuje >spisy pamětními;« podle toho svazek I.
obsahuje leta 1770 —1783, a skutečně v tom svazku vypravování běží
od počátku roku 1770 až do konce roku 1783; ostatní svazky Vavák
označil lety takto: II. 1783—1790, III. 1790-1801, IV. 1801 — 1807,
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V. 1807—1810, VI. 1810—1814; o díle VIL poznamenal >1814 měsíce
máje začínám.« Díl I. jest majetkem p. J. Vaváka v Milčicích; díl II.
náleží jinému pravnukovi spisovatele samouka, p. Čermákovi ve Žheřích;
díly III.—VII. jsou v knihovně Českého Musea.
Paměti Vavákovy jsou psány s valnou část jako denník, totiž
Vavák často zapisoval hned v nejbližších dnech, co se kdy stalo. Také
však bývají v datech delší mezery, kdež Vavák psal teprv po týdnech
nebo po měsících, a tu vypravuje v souvislosti delší příběhy; zvláště
tak činíval času zimního, kdy měl více pokdy; tu ve vypravování za
bíhá někdy i do minulých let, ba opisoval i některé veřejné listiny,
malé tištěné knížky, popisoval slavnosti světské i církevní a vedl po
lemiky náboženské. Mnoho denníkářských zápisků týče se povětrnosti,
jaká kterého dne byla, a prací polních, kdy a jak pohodlně nebo špatně
se konaly. Jako na počasí, tak i na ostatní svět díval se Vavák se
svého stanoviska, totiž se stanoviska sedláka Milčického. Pročež pilné
zapisuje všeliká nařízení vládní, která se týkala stavu selského a ohla
šovala se rychtářům vždy v sobotu při řízení úředním na kanceláři
panské v Poděbradech; ovšem i vlastní nařízení úřadu hospodářského
se tak ohlašovala.
Ostatní četné zápisky, jež vyplňují první svazeček, mohly by se
rozděliti v několik skupin. Takž jsou tu mnohé zprávy o neúrodě, dra
hotě, hladu a nemocech z toho pošlých v letech 1770 — 2. Vavákovy
zprávy o selském povstání r. 1775 vybral z této knihy J. Miškovský
a vydal tiskem v Českém Brodě 1886 (stran 44 v lóce). Pro mne
krom toho jsou nejvzácnější zápisky Vavákovy o tom, kterak na ko
morním panství Poděbradském provedla se raabisace, t. j. rozdělení
panských pozemků mezi poddaný lid a vykoupení z roboty peněžitou
dávkou, též i o některých méně důležitých proměnách, jež na Poděbradsku spůsobil nový ruch, který k nám přicházel ze západní Evropy.
Vavák sám dával sobě nejvíce záležeti na věcech náboženských, jim
jest věnována snad asi třetina celého svazku, jimi zabýval se Vavák
ve svých zápiscích čím dále tím obšírněji, tak že v letech 1781—1783
všechno ostatní ustupuje do zadu před tímto předmětem. Vavák byl
písmák, a sice písmák katolický. Jeho znalost dějin českých jest podi
vuhodná ; čerpal ji hlavně z Hájka a z Beckovského. Ještě lépe byl
obrněn k zápasům náboženským; jmenuje 55 spisů zapovězených kacíř
ských a 113 spisů katolických, jež všechny přečetl a jimi obojími
utvrdil se ve víře katolické. Vždy s velikou horlivostí účastnil se všech
výkonů církevních; přesvědčení katolické srostlo v něm s českým vlaste
nectvím tak, že katolictví pokládal za nezbytnou vlastnost každého do
brého Čecha; šel v tom tak daleko, že každé hnutí nekatolíků v Čechách
bylo mu proti mysli, stále žehrá na bludaře a nedověrce, sám se také
účastnil hledání kacířských knih u nich, zrovna v posledních časích před
vydáním tolerančního patentu, ještě roku 1781, a po vydání toleran
čního patentu hněvá se ještě více; některý čas Vavák úzkým výkladem
13*
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toho patentu zmenšoval jeho dosah, i ujišťoval sám sebe, že patent ne
vztahuje se na domácí usedlé odpadlíky od víry katolické, ale jen na
protestanty a pravoslavné příchozí z ciziny do Čech, a z Čechů jenom
na ty, kteří dříve pro kacířství byli vypovězeni ze země nebo odsou
zeni z trestu na galeje. Ale praxis a vysvětlivky přicházející ode dvora
k tolerančnímu patentu přesvědčily ho konečně přece o jiném. I bojoval
ve svých zápiscích proti protestantům texty biblickými, důvody roz
umovými i úvahami vlasteneckými; ukazoval na neustálenost náboženských
názorů těch lidí, kterým prý jest milejší Berlín nežli Řím (těch sym
bolů rád užíval), vypočítal celé sto jmen rozmanitých sekt, srovnával
články víry katolické s lutheranskými, s helvetskými i s bratrskými.
Vrchnosti duchovní i světské byl Vavák zcela oddán, zvláště rodu
panovnickému; i když některé nařízení se mu nelíbilo a on projevoval
nelibost svoji proti němu, nikdy neobracel se s výčitkami proti původci
nebo původcům jeho. Nadpráví stavů vyšších a poddanost lidu obec
ného pokládal za věc nezbytnou a nezměnitelnou, a netoužil po změně
v těch věcech. Ale zasluhuje povšimnutí, že ačkoli Vavák takto smýšlel
ku prospěchu vyšších stavů, a s osobami výše postavenými dosti často
obcoval i býval od nich vyznamenáván: přece podržel starou zarytou
nedůvěru k pánům, která byla takořka vrozena sedlákovi českému, ovšem
také i mimočeskému. Takž když r. 1783 na Poděbradsku rychtáři na
kanceláři měli podpisovat! kontrakt o peněžité náhradě za robotu, který
byl poddaným velice prospěšný, někteří sedláci báli se v tom nějaké
lsti; rychtář jménem Rychetský z nové dominikální vsi Siegfeldu nepodepsal, poněvadž sousedé pozadu jej potrhovali, aby nepodpisoval,
i byl za to na místě sesazen z rychtářství. Rychtář Milčický Vavák
viděl a rozuměl, že za robotu žádá se výplata malá, předce však byl
na rozpacích; přiznává se, že nevěděl, je-li to >léčka nebo smečka;«
ale podepsal předce, ano i poděkování učinil jmenem všech poddaných,
kteréž k radosti Vavákově přišlo potom i do novin. Na jiném místě
svých zápisků Vavák napomíná svých dětí, aby čítaly k svému poučení,
co on pro ně píše, ale aby z rodiny Vavákovské nikdy toho nedávaly,
zvláště dávaje výstrahu před pány: »Žádnému vyššímu a mocnějšímu,
nežli jste sami, tohoto spisu nepůjčujte, nebo byste ho víc nespatřili«
Prohlédl jsem též III. díl pamětí Vavákových, jejž jsem si vypůjčil
z knihovny Českého Musea. Má 668 stran, a obsahuje příběhy od po
čátku r. 1791 do konce r. 1801. Látky náboženské nejsou v něm tak
valně zastoupeny jako v díle I., zvláště ne polemika s odpadlíky; z pří
ležitostných poznámek vidí se ovšem, že spisovatel zůstal důsledný ve
své horlivosti katolické i ve své nechuti k protestantům. Ve větší
ošklivosti než protestanty měl jen osvícence, jež nazývá illuminaty, totiž
nevěrce z vyšších stavů, kteří podle tehdejšího francouzského způsobu
zavrhovali náboženství. Dle jeho mínění císař Josef II. byl ve škole
illuminatů jen žákem; jim připisuje dlouhou řadu novot Josefínských,
větším dílem církevních, na něž vesměs naříká; k nim počítá také od
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strčení jazyka českého. Při jiné příležitosti, když kníže Lichtenštejn
přijev na své panství Černokostelecké, nevšímal si českého vítání, pro
jevil Vavák svoje mínění o nevážnosti k češtině těmito rýmy: »Českou
vlnu, český chleb všude rádi mají: na českou řeč a český vzhled nehrubě co dbají«. Zajímavé jsou jeho zprávy o tom, jakým fantastickým
nadějím v pohnutých dobách oddávali se sprostší živlové mezi těmi
vesničany, kteří od víry katolické odstoupili; nejsou to zrovna hotoví
blouznivci náboženští, o nichž psal Helfert v Musejníku, ale jsou to lidé
s myslí rozháranou, k daremnému prorokování vždy nakloněnou, kteří
potřebovali jen nějakého malého návodu, a byli by se z nich stali také
pouzí blouznivci. Nábožnost a historičnost vedla Vaváka k opětnému
popisování kostelů a jiných památek v Kutné Hoře; při tom podává
také popis a vyobrazení jednopatrové kaple Božího Těla vedle kostela
sv. Barbory, z kteréžto kaple stojí dosud spodek, sloužící za dílnu, a
jest badatelům pravou hádankou.
O poměrech lidu selského vypravuje Vavák méně, než by mohl;
jmenovitě jsem v III. díle hledal výklad, kterak Vavák soudil o převratě
r. 1790, když Josefínská úprava daní spojená s odstraněním roboty
byla zase zvrácena; ale on se o tom ani nezmiňuje, snad proto, že ten
převrat aneb návrat ke starším poměrům netýkal se mnoho panství
komorních, ježto robota na nich byla uvedena na peníze již za Marie
Terezie, a již se tam vícekrát nevrátila. Avšak leckteré jiné novoty,
nastalé v řízení lidů poddaného, docházejí tu a tam Vavákem vítaného
objasnění. Romantika jest tu zastoupena zprávami o loupežnících, kteří
rozmohli se v krajích Kouřimském a Čáslavském. Nejvíc Vavák vypra
vuje o vojnách francouzských, zvláště o břemenech, jež proto doléhala
na vesničany ve formě válečných daní, dobrovolných darů, dávek obilí,
přípřeží, ubytování atd. Velice chválí ruské vojsko, ubytované v Milčicích,
zvláště kterak mírně a slušně chovali se důstojníci k prostým vojákům.
Zajímavé jsou také zprávy Vavákovy o dobrovolnické legii česko-moravskoslezské, kteráž r. 1800 se zřizovala proti Francouzům; Vavák pro ni hned
složil píseň s nápěvem starého marše, kterouž arcikníže Karel dal v Praze
tisknouti.
Z hojných zpráv, jež Vavák podává sám o sobě při rozmanitých
příležitostech, bude možno sestaviti velice zajímavý obraz tohoto nej
znamenitějšího českého sedláka; budou v něm patrny nejenom skutky
jeho, ale bude mu viděti i do duše a do srdce jeho. Vynikal vysoce
nad svůj stav, ale sedlákem zůstal vždy a netoužil po ničem vyšším.
Vyznamenáván byl se všech stran: poddaní volili si ho za zástupce a
řečníka, vyznamenával ho Poděbradský vrchní ředitel panství, vážili si
ho biskupové a jiní duchovní, císař Josef dal mu stříbrnou medalii,
stavové čeští dali tisknouti a rozšířit! v mnoha tisících jeho veršované
skládání, kterým vítal korunu českou, když roku 1791 byla vezena
z Vídně do Prahy ku korunování Leopoldovu; spisovatelé čeští rádi
s ním obcovali, Dobrovský r. 1796 přišel do jeho statku do Milčic,
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rada městská v Plzni udělila mu r. 1794 měšťanské právo zdarma jen
z toho popudu, že jí Vavák poslal plán bojiště Lipanského. Ve třetím
svazku pamětí jest zvláště viděti, kterak vyznamenání hrnula se Vavákovi z nenadání; štěstí jeho v tom ohledu bylo veliké, tak veliké, že
vzbuzovalo závist, ne sice bohův, ale jiných sedláků a osob z obecného
lidu. Když arcikníže Karel r. 1800 přijel k Sadské na hon, vrchní
Poděbradský rád užíval Vaváka jako zástupce obyvatelstva k uvítání
arciknížete, i vzal Vaváka k sobě do kočáru a dal mu pravou stranu
vedle sebe; v lidu při tom stojícím našli se někteří, jižto závist svou
hlasitě pronášeli; Vavák sám slyšel jednoho mluviti: »Zatracený Vavák,
jakou má lásku!« A když arcikníže Karel Vavákovi poslal písemné
české poděkování za marš složený pro dobrovolnickou legii, kterýžto
list byl v panské kanceláři veřejně vyhlášen: někteří rychtáři v tom
shromáždění záviděli Vavákovi a jej >s tím díkem v posměchu měli«.
Za to Vavák odlehčil si v zápiscích podobenstvím o zvířeti, které perlám
nerozumí.
Vavák psal své paměti pro své potomstvo. Ale zápisky jeho za
sluhují, aby byly vydány tiskem a tak učiněny přístupnými všem čte
nářům Nepochybuji, že k tomu jednou dojde.
7. Kalousek.

3. O poloze starého Velehradu. — Moravský archaeolog 1. L. Čer
vinka vydal právě nevelikou úvahu pod titulem Děvin a Velehrad.
Dva hrady velkomoravské (Kroměříž 1902, str. 68), v níž snaží se
dokázati, že nynější Velehrad u Uh. Hradiště nemá nic společného
s Velehradem, sídlem Svatoplukovým a Methodovým. Práce je namí
řena především jjrot£ Brandlovi, jenž starší spory o otázku velehradskou
byl v létech šedesátých, jak se zdálo, definitivně, rozřešil v tom smyslu,
že sídlo Methodovo (jménem Velehrad připomínané u Dalimila, dále
v t. zv. moravské legendě o sv. Cyrillovi a Methodovi, pak v pozdní
legendě Václavské) bylo na místě dnešního Starého Města a Uh. Hra
diště a to že je ona »antiqua civitas« a »ineffabilis munitio« Rostisla
vova a Svatoplukova, o níž zmiňují se letopisy franské (srv. Brandl,
Poloha starého Velehradu, Brno 1862 a téhož článek »Velehrad«
v Arch. Pam., V.). Kritické skepsi nemohl ovšem důkaz Brandlův jeviti
se nepochybným — Velehrad jako sídlo Methodovo (z toho se pak ne
zcela logicky usuzuje, že bylo i hlavním hradem Svatoplukovým) znají
teprv prameny pozdní; starší legendy cyrillomethodéjské sídla Methodova nejmenují, pozdější slovanské prology jmenují záhadný hrad
Kanaon nebo Kaon na Moravě. Podle toho pak, co o říši Svatoplu
kově víme, bylo centrum její _spíše v sev. Uhrách a vých. polovici
dnešních Dolních Rakous (na lev. břehu Dunaje), než v pozdější Mo
ravě; jediný hrad její, jejž jistě známe, je Nitra na Slovensku. Proto
také klonil jsem se k mínění, že sídlo Methodova arcibiskupství s ko
stelem kathedrálním, kde byl podle žití Methodova sv. Method pochován.
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bylo spíše v Uhrách než v dnešní Moravě — snad na Vyšehradě nad
Dunajem mezi Ostřihomem a Vácovem (opatství na tomto hradě mělo
dle listu papeže Honoria III. ode dávna mnichy obřadu řeckého a to
až do 1. pol. 13. st.), nebo snad v Ostřihomi, snad v Stol. Bělehradě:
je zajisté pravděpodobno, že církevní organisace říše moravské neza
hynula úplně ani za panství maďarského a že na ni po sto létech na
vázala aspoň poněkud nová organisace doby Štěpánovy.
Ale práce Červinkova, jež rozhodné dokazuje, že Svatoplukův hlavní
hrad a Methodovo sídlo nemohlo býti nikterak v končinách dnešního
Velehradu moravského, mne v domněnce mé spíše zviklala než utvrdila.
Červinka vede o theórii své jednak důkaz historický, jednak pak archaeologický. O tomto druhém důkazu (v okolí Uh. Hradiště není žádných
stop velkého hradiště z 9. st — to asi v delším výkladu chce tvrditi
p. Červinka) nemohu souditi, vím však, že v archaeologii nejsme dosud
tak daleko, abychom se jejími závěry dali přesvědčit! tam, kde s nimi
nesouhlasí historie. A protože Červinkův důkaz historický nepřesvědčuje
v dostatečné míře, mám nedůvěru i k důkazu archaeologickému. S dů
kazem z listin má se to tak (data jsou ovšem obsažena v Regestech
Erbenových a Emlerových): Velehrad jmenuje se ponejprv k r. _1131
jako ves biskupství Olomúckého. Pak vyskytuje se jméno to teprv
r. 1202 v listině, jíž Přemysl Otakar I. potvrzuje darování učiněné cisterc.
klášteru >Velegrade nomine« bratrem svým, markrabím Vladislavem;
mezi svědky listiny na posledním místě jmenováni jsou ^cives Vele·
gradenses** celkem 9 osob, z nichž dvě první mají jména německá.
Klášter ve Velehradě jmenuje se potom dosti často; r. 1228 dostává
se mu rozsáhlých immunit ve velkém privilegiu Přemysla Otakara I.
V privilegiu tomto je i popis a výčet statků klášterních: udávají se
hranice >circuitus Welegrade« (v tom: »ad occidentem lapis, qui dicitur Kralow stol*\ dále >possessiones« kláštera, z nichž na prvém místě
čteme: Welehrad civitas primo modo burgus^ Costelan, Nenakuniz a t. d.
V potvrzení z roku 1202 pověděno je o jmenovaných právě Kostelanech (>Costeleche< šlovou r. 1202; je to ves v nejbližším sousedství
Uh. Hradiště), že >termini ejus šunt usque ad vallum antiquae civitatis*. (Velké privilegium z r. 1228 vydává se za originál; vedle toho
zachovány jsou orig. konfirmace jeho z r. 1232, 1256-a 1270). »Villa Velerat< jmenuje se již dříve r. 1220 jako »villa forensis« v listině biskupa
olomouckého a r. 1250 na prvním místě mezi příslušnostmi kláštera
v listině papežské. R. 1257 Otakar II., chtěje na hranicích uherských
míti pevnost proti Uhrám, založil na panství kláštera Velehradského,
u samé vsi Velehradu, na ostrově v řece Moravě, šetře však při tom
všemožně interessů kláštera, opevněné město: do něho měli přesídlit! lidé
z královské vsi Kunovic i z klášterní trhové vsi Velehradu (Velehrad je
zde tedy zase > villa forensis* a zrovna tak sluje r. 1261 v papežské
konfirmaci úmluvy s králem od r. 1257). Toto noyé město na ostrově
jmenuje se v listině z r. 1258 ^Nový Velehrad«; král rozmnožuje svobody
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jeho rozsáhlou měrou, jakoby z něho vyvinouti se mělo královské město
prvého řádu. Ale ves Velehrad proto nezmizela; jmenuje se mezi všemi
kláštera r. 1261, 1265, 1301 a 1315, ale již bez attributu »forensis«.
Za to jméno »Nový Velehrad« se pro město na ostrově neujalo; r. 1297
sluje nové město Hradiště — je to dnešní Uh. Hradiště — latinsky >Civitas Rediss«, o vsi Velehradu praví se, že je »circa civitatem ipsam».
Dnes však žádné vsi Velehradu u samého Hradiště není; tam, kde
bychom ji hledali, je osada Staré Město; osada ta latinským jménem
»Antiqua civitas« jmenuje se mezi statky kláštera poprvé r. 1321;
Červinka zajisté dobře usuzuje, že tu máme co činiti jen se změnou
jména: vedle nového města Hradiště stala se ves Velehrad »starým
městem«.
To je materiál datový, s nímž třeba operovati a možno pověděti
hned, že materiál zajímavý: dobré thema pro seminární cvičení o mě
nícím se smyslu terminů jako »civitas« a vůbec o vývoji měst u nás
v 13. st. Červinka pravého smyslu listinných terminů nepostřehl —
zrovna jako před ním Prásek v Č. M. Mor., 1900, a jiní — a tak dostal
se k falešným závěrům. Červinka má totiž za to, že »vallum antiquae
civitatis« z r. 1202 je pro rok 1202 nemožná věta, neboť jméno Sta
rého Města, jak byl prve dobře ukázal, vyskytuje se teprv v 14. st;
v 13. st. slulo pozdější Staré Město ještě Velehrad a musilo tak slouti
aspoň do r. 1257, do založení Nového Města Velehradu Také r. 1202
nemohli prý existovat! »měšťané Velehradští«. Proto má Červinka listinu
z r. 1202 za padělek aspoň ze 14. st. A zrovna tak má za pozdější
padělek listinu z r. 1228 pro její větu »Velehrad civitas prirno, modo
burgus« — Velehrad, praví, stal se »civitas«, t. j. městem teprve 1257
a také »burgus«, t. j. prý hradem r. 1228 nebyl, nýbrž vsí trhovou.
Brandl byl právě ve slovech »antiqua civitas« (z r. 1202) a »Velehrad,
primo civitas« (z r. 1228) založil důkaz, že Velehrad býval dříve ve
likým hradem a chtěl dokonce tomu, že tu je přímá souvislost se zprávou
franckých annálů k r. 871 o Svatoplukovi, jenž •urbem antiquam Rastizi
ingressus est«. Červinka podvrací svědectví obou listin, klada původ jejich
někdy do 14. st. a maje za pravděpodobné, že mnichové úmyslně klam
o někdejší znamenitosti hradu Velehradu chtěli stvořiti, aby klášter
svůj obestřeli leskem velké minulosti, sahající až k sv. Methodu.
Co nutno pověděti proti tomu? Předem to, že oba podezírané do
kumenty, i onen z r. 1202 i druhý z r. 1228 svým obsahem budí plnou
důvěru, listina z r. 1228, jak již pověděno, stvrzena byla v celém rozsahu
již r. 1232. Listina z r. 1202, jež se vydává také za originál, sepsána byla
sice teprv asi r. 1222—1228 (srv. o ní víc u Brandla, 1. c., str. 11 sq.),
ale věcným obsahem podezření nebudí; může to býti docela dobře zlistiněnýjikt o jednání z r. 1202. Tuto obranu pravosti obou listů není třeba
rozváděti podrobněji, neboť skepse p. Červinkova (a dříve Prášková)
vznikla z nesprávného výkladu obou listů. Jde tu především o slovo
»civitas« — a tu stačí říci, že »civitas« z 2. pol. 13. st. a »civitas«
v listech 1202—1228 má význam zcela jiný. Tam je to vskutku
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hrazené svobodné město, zde je to ještě hrad, hradiště. Civitas staršího
středověku je na západě evropském pravidlem opevnění s územím
k němu náležitým (později vystupuje v popředí ve smyslu slova před
stava hradu, dříve území a obyvatelstva jeho) — tak v Červinkou do
tčeném záznamu t. zv. geografa Bavorského z 9.—10. st. vyčítají se
»civitates« slovanských národů, můžeme říci jejich kmenové jednotky,
malá knížectví (Moravané ostatek v seznamu tom vyskytují se dvakrát,
ne jednou), tak později u Kosmy pravidlem užívá se slova toho k ozna
čení krajských hradů v zemích českých (Žatec, Litoměřice atd.). Kosmas
má pro hrad sám ještě slovo >urbs<. Val »antiquae civitatis« z r. 1202
nemůže ovšem býti válem starého města, neboť měst u nás do 13. st.
nebylo (ani Brandlovi tato distinkce města a hradu jasně patrna nebyla,
a tím zavinil již Brandl neporozumění pozdější), ale znamená to val
starého hradu, hradiště, a to podle všeho hradu většího významu. Li
stina z r. 1228 je jen potvrzením údaje listiny předchozí — Velehrad 4^.^^
býval hradem, nyní je »burgus«, t. j. nyní je nikoliv hrad podle výkladu
é
Červinkova, ale jak doFře již Brandl vykládal — Jrhové místo, ^^stys^.
'
villa forensis. A plnoprávní sousedé takovéto villa forensis mohou se
r. 1202 zváti již »cives« — práva, jimiž nadány byly takové osady, '
slují právě ius civile sivé forense. Městys Velehrad z r. 1202 je prvým „ .
příkladem této novoty na Moravě, ale nikoli prvým v zemích českých:
'
»mercatores« v trhové osadě (fórum) kláštera kladrubského v Čechách,
v Kladrubech měli podobné ius civile již někdy v 2. pol. 12. st. (srv.
Erben, Reg., č. 530) a r. 1213 potvrzuje Přemysl Otakar I. klášteru
Tepelskému ves Lichtenstat (Hroznětín) >cum omni jure forensi et
civili* (ibid., č. 548). Co toto ius forense vel civile znamená, o tom lze
více se poučiti u Keutgena, Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschichte, 1899 (zejmena sťŕľ 60, 58, 46, 37) — zde není nutno to
vykládat!; novota přišla ovšem z Němec (nebyly tedy trhové vsi za
loženy »na českém právě«, jak má za to Červinka; vedlo by mne da
leko rektifikovati všechny omyly výkladů autorových; ostatek i toto
tvrzení, jakož i jádro celého svého důkazu historického má Červinka
z Práškový stati v C. M. Mor., 1900 »Jméno Velehrad«). Jméno »burgus«
pro takovéto osady je ovšem vzácné, ale vyskytuje se přece v tom
smyslu (srv. Du_Cangeův Glossář); na Moravě ostatek vyskytuje se brzo
na to, r. 1210, burgus Brunensis, můžeme říci městys nebo trhová ves
Brno (Erben, Reg., č. 523; v něm stojí kostel P. Marie; a znova
k r. _1231 v listině č. 774 [je-li ta listina vskutku v brněnském městském
archivu, jak tvrdí Boček]; naposled r. 1261). Fakta zde snesená mají
mimochodem řečeno význam také proto, že svědčí nejen o starším, než
se obyčejně má za to, vlivu městského vývoje německého v zemích če
ských, ale i o tom, že u nás ujaly se již starší formy toho vývoje.
U Lipperta je věc vyložena velmi neurčitě a nejasně; Kladrub a Hruznětína
všiml si pozorněji teprv P. Vacek (Alétheia, III., 126); o ius civile ne
mohl ovšem ještě podati dostatečného poučení. Že o vysazení Velehradu
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na trhový městys postarali se němečtí cisterciáci (beztoho privolaní
markrabím Vladislavem, zakladatelem kláštera, z ciziny) je jasno.
Mají-li se věci tak, jak vyloženo, není nejmenší příčiny pochybo
vat! o pravosti obou dokumentů listinných z r. 1202 a 1228, a domnělé
záhady jejich se nám vysvětlí zcela dobře. Poč. 13. st. krátce byla na
Moravě živá paměť toho, že Velehrad býval hradem, že je to staré
hradiště a byly patrny ještě valy jeho (nejsou-li dnes patrny podle
výkladu Červinkova, nemůže poznání to obstáti proti svědectví z let
1202 —1228); Velehrad byl podle všeho opevnění v ramenech Moravy
a snad i bažinách; Morava, která tu tolik měnila řečiště, mohla zcela
dobře stopy jeho odplavit! — doufejme, že nikoliv úplně). »Civitas·,
opakuji, znamenalo hrad důležitý, hrad prvého řádu — proto ovšem
není ještě nutný závěr, že hrad ten stál již v 9. st. a ještě méně je
nutným závěr, že tam bylo sídlo Methodovo. Překvapuje zajisté, že
o hradu Velehradu nemáme z 11.—12. st. nejmenší zprávy; v zaklá
dací listině Boleslavské (Erben, Reg., č. 115), datované k r. 1053
(a byť rok nebyl věrohodný, věcně velmi staré) jmenuje se celá řada
moravských hradů (zde šlovou >urbes«), ale Velehrad mezi nimi není.
Na druhé straně jsou zprávy o Velehradu jako o sídlu Methodové
dosti pozdní, jak bylo již výše vyloženo. Přes to mám za to, že kom
binaci, která obojí zprávy spojuje, není možná odmítnout! s jistotou,
předem proto, že tvrzení Dalimilovo o Velehradu nelze beze všeho
prohlásit! za výmysl. Je zcela dobře myslitelno, že Dalimil čerpal z do
brého plamene. Věcné důvody, jež by mluvily proti lokalisaci sídla
Methodova k Velehradu (srv. co jsem výše pověděl o možnosti, že Metho
dovo sídlo bylo spíše v Uhrách) lze konečně také seslabiti, na roveň po
stavit! důvodům pro. Co vykládal Brandl o identitě Velehradu s »civitas antiqua< Rostislavovou, je ovšem smělou domněnkou, ale víra ve Velehrad jako
sídlo Methodovo je domněnkou, ď niž lze smiřiti údaje pramenů. Jméno
hraničného kamene »Králův stol< (»stol< znamená zde stolec, »trůn<)
v listině z r. 1228 lze k podpoře domněnky zajisté užiti — jakkoli je
choulostivo operovat! argumenty tohoto rázu, tak na druhé straně je
nemožno ignorovat! jméno tak výmluvně doplňující kombinaci, jež se
nám nabízí.
J. Pekař.
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Od 4. do 1. stol. př. Kr. seděli v Čechách gallští Bojové, jak
svědčí zbytky gallské nomenklatury, latinské jméno země a přímé
zprávy Strabonovy (VIL, 2, 2) a Tacitovy (G. 28). To jest faktum histo
rické ; záhadným a sporným zůstává jen oblast osídlení gallského a pak
doba příchodu i odchodu. Proti příchodu ve 4. stol, svědčí značné po
chybnosti o autentičnosti Liviovy zprávy, týkající se příchodu Sigovesova, s čímž se shodují i jiné novější výzkumy ukazující, že Gallové
v oblasti Podunajské a střední Germanii seděli odedávna (srv. Č. Č. H.
VI., 6), — dobu odchodu Bojů z Čech činí spornou zpráva Tacitova,
podle níž vyhnáni byli teprve Markomany, kdežto podle Caesara odešli
z lesa Hercynského už před r. 58 do Norika (B. G. I., 5).
Na základě nálezů archaeologických soudilo se až do r. 1898, že
gallské osídlení odpovídá u nás skupině hrobů kostrových se samostatnou
vyspělou kulturou železnou zv. latinskou, nebo applikací na hledisko
historické také gallskou, a týmž historickým hlediskem vedeni, určovali
ji čeští archaeologové do doby 4.—1. stol. př. Kr. R. 1898 ukázal
mi však K. Buchtela, že archaeologický ráz nelze takto srovnávati
s historií, poněvadž s hlediska čistě archaeologického skupina těchto
hrobů je rozhodné mladší (podle Buchtely z doby 1. stol. př. Kr. —
1. stol, po Kr.).
Uznávaje Buchtelovy důvody za vážné, prohlásil jsem r. 1900, že
pak nemůžeme skupinu tu míti za bojskou, a gallským Bojům přiřkl jsem
s příslušnou reservou kamenné mohyly jihočeské, nejen pro jich archaeo
logický obsah, ale zejména na základě jejich geografického rozložení
v Evropě. (Věstník S. S. L, 30, II., 33. Srv. i Č. C. H. VI., 48.)
Tato stanovisko uvedlo mne do polemiky s p. Píčem, jenž se
v 2. svazku svých Starožitností na str. 133 ujal obhájení starší theorie
a rozhodné trval na tom, že skupina našich latěnských hrobů je vskutku
gallská, že patří Bojům, a že naproti tomu jihočeské mohyly do 2. —1. stol,
př. Kr. klásti nelze.J) Poněvadž pak p. Píč na mé poznámky k tomu
(Č. Č. H. VIL, 204) neodpověděl, očekával jsem, přiznávám se, s ja
kousi dychtivostí, k čemu dojde v následujícím 3. svazku svého díla,
který měl býti podle rozvrhu látky věnován otázce bojské. Prohlédnuv
jej nyní, vidím, žc sice už p. spis, prohlašuje jihočeské mohyly za
keltické (sir. 133, 157), ale na svém posledním stanovisku o jejich
datování a o otázce severočeských kostrových hrobů na dále rozhodné
trvá. Podle jeho vývodů máme v obou skupinách před sebou části
jednoho gallského národa, ale vyšlého z různých kulturních oblastí. Ko
strové hroby severočeské náležejí kmenu, který z Gallie přišel počátkem
4. století, a to nemohl býti nikdo jiný než Bojové. Liviova tradice
x) Tak psal r. 1900 po vyjití mého článku. Ale krátce před tím ještě
r. 1899 sám napsal do úvodu Hellichovy práce o mohylách, že obyvatelstvo
jejich »zmizelo od nás buď před nebo na počátku doby císařství římského^
(Hraehist. lebky 4). Rovněž mu dnes nevadí klásti mohyly s keramikou
hallstattského rázu v Podunají až do doby císařské (Starož. II., 1, 144).
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o Sigovesovi je v jádru správná, jenom že lid jeho nepřišel z kraje
Biturigů, nýbrž od řeky Mamy. Skupině analogických hrobů na Moravě
odpovídají Kotini, gallské Tektosagy nelze však více umístiti na Gleichbergu (136).
O něco se tedy autor našemu stanovisku už přiblížil, a jelikož
z celé knihy pozoruji, že mu datování našich »gallských« nálezů do
doby 4. a 3. století působí mnoho rozpaků a nesnází, neboť největší
část archaeologických momentů ukazuje mu na dobu mladší, doufám,
že v budoucnosti sleví autor i z této své druhé these to, co je ne
udržitelné, a přiblíží se našemu negativnímu stanovisku ještě více.
Nyní se ocitá vskutku často v těžké situaci. Má prokázati archaeologicky, že Bojové v Čechách seděli ve 4. a 3. století, ale materiál se
mu stále vymyká a ukazuje na dobu mladší, zejména na 1. století —
a sice podle jeho vlastních úsudku. Předměty nalezené v duchcovském
nálezu má, a právem, za současné (str. 23), sponky duchcovské pro
vázejí valnou většinu hrobů — patří tedy vše do stejné doby. Ale
v duchcovském nálezu našel se i skleněný náramek, jejž datuje p. Píč
od poloviny 1. stol. př. Kr. do první poloviny 1. stol, po Kr. (Starož. I.,
1, 185) — náramky skleněné našly se i v hrobech u Libčevsi, Stradonic, Vokovic, a tedy celá tato řada hrobů patří podle jeho odhadu do
doby právě vytknuté. O řadě jiných sponek a spolu s tím o řadě jiných
hrobů soudí spis, dále, že jsou mladší než nález duchcovský (srv. hroby
v Nových Dvorech, Nymburku, Julisce, Žižkově, Ohradě, na str. 25, 26),
za ještě mladší má sponky »latěnské« a tím i hroby z Kbel, Kostomlat, Plaňan, Sobšic, Libčevsi, Kostic a Semic (27) — sponky štíhlé
s patkou k obloučku připojenou jsou charakteristické pro dobu Caesa
rovu až po Augusta (7, 134), bydžovský torques ukazuje mu patrně už
na dobu římskou (30), kruhy se šnekovitými ozdobami, závěsné řetězy
má za současné s dobou skleněných náramků (40, 48). Slovem podle
známek samým spisovatelem datovaných ukazuji vlastně skoro všechna
pohřebiště k polovině i. stol. př. Kr.^ — a Bojové přišli přece jako
silný kmen, jenž dobyl území výbojem na starých obyvatelích (7), po
čátkem 4. století ! Kde jsou ty počtu a síle starých Bojů odpovídající
hroby ze 4.—2. století? A konec konců moravské hroby téhož razu^
jako jsou v Čechách domnělé bojské z doby od r. 400—60 př. Kr. —
přičítá (13b) Kotinům, kteří se na Moravě připomínají v I.—2 století
po Kr.! Jak dále p. spis tento systém srovná s daty polí popelnicových,
jejichž vniknutí do Čech klade proti mému mínění do doby kol Kri
stova narození (Starož. L, 1, 186) — to je věru těžko pochopiti.
Oč lépe psal o českém Latěnu ve svém Výzkumu str. LXI., LXXXIV.
Nemohu se dále pouštěti do podrobných dokladů. Archaeologům to,
co jsem uvedl, na vysvětlení mého stanoviska dostačí, historikům pak
opakuji: Poměr skupiny t. zv. gallských hrobů v Čechách k historii je
dnes nejasný. Prof. Píč datuje je do 4—721. století, — a je-li toto
datování správné, pak skupina odpovídá vskutku nejlépe historickým
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Bojům; je-li však mladší, jak Buchtela soudí, hroby ty bojské býti ne
mohou. To je zjevné. Sám stojím rozhodné při strané Buchtelové (ač,
pokud se přesného datování týče, poněkud se i od něho odchyluji) a
rozcházím se tedy v této kardinální otázce české archaeologie s výsledky
díla PíČova, soudě na základě toho, co se dosud našlo, že jsou nemožné.
Jinak však neváhám opět potvrdit! to, co jsem už o předešlých
svazcích s pochvalou vytkl: velkou píli, s níž materiál snesen, popsán
a vysvětlivkami doplněn. V tomto svazku nalézá se mimo to obšírný
referát o nejstarší gallské historii v Evropě, který každý přečte s pro
spěchem, kdo se zajímá o starou historii Evropy.
Z. Niederle.

Konst. Jireček, Die Romanen in den Städten Dalmatiens während
des Mittelalters. I. Theil. (Denkschr. d. Akad. d. Wiss. in Wien. Phil.
Hist. Cl. Bd. XLVHI. 1901.)
Prof. Konst. Jireček vydal právě knihu, jež je jednou z prací, které
se sice na venek detailně obírají neširoko vymezeným thematem,
ale uvnitř obsahují přece tolik obecné zajímavých myšlenek, že tvoří
zdroj poučení mnohem širšího. Kniha Jirečkova, vydaná letos v pamětních
spisech Vídeňské akademie, jest ve směru tom pendantem k vydané loni
knize Jagičové o povstání církevní řeči slovanské.
Thema je vskutku úzce vyznačeno a na první pohled i dosti vzdá
leno. Titul knihy oznamuje středověké dějiny románského elementu
v pobřežních městech dalmatských. Ale v obsahu knihy a ve způsobu
líčení, jakým Jireček látku svoji probírá a předvádí, dostává se úzké
toto thema na půdu velmi širokou a zároveň pro slovanské dějiny velmi
zajímavou. Není to jen historie několika měst dalmatských, jež se nám
tu před očima rozvíjí. Je to ethnologická a z části i politická historie
celého Balkánu, země, jejíž ethnologické poměry mají právě v době
přítomné tak velký aktuální význam, je to nutný podklad pro správné
pochopení dnešních poměrů, je to především zajímavé vylíčení okkupace
západní části Balkánu od Slovanů srbských a vývoje slovanského živlu
po celou dobu středověkou.
Při tom podává nám spis mnohé vysoce důležité poukazy pro
pochopení sporných otázek z dějin národa rumunského a albánského
na Balkáně, pro studium a analysu nomenklatury balkánské a nomen
klatury vůbec, pro historický vývoj jazyků románských, — slovem,
je to kniha, již přečte každý historik, ethnolog i filolog, zejména slo
vanský, s velkým zájmem a s vděkem autorovi. Nebude proto od místa,
jestliže zde obsah její podrobněji uvedu.
V Dalmácii udrželi se romanisovaní příslušníci staré římské provincie
ještě dlouho po oněch velkých převratech, jež zejména v 7. století při
vodili zemi Avaři a Slované. Udrželi se v řadě pobřežních měst a na
ostrovech pod politickou ochranou byzantského císařství, církevně spojeni
se stolicí římskou, a ze staré jejich vulgární latiny vyvinul se zvláštní
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románský dialekt, od italštiny tak rozdílný, že už v XV. století obyvatelé
Toskany jemu nerozuměli.
Ale, jak je přirozeno, během století se starý tento element románský
stále zmenšoval, podléhaje vlivům benátským na jedné straně a slo
vanským na druhé. Zejména slavisace postupující z vnitra území k po
břeží a na jihu i albanisace činila pokroky stále větší a větší. V 15. století
vidíme už, jak v městech Splitu a Dubrovníku povstávají zakladatelé
a centra slovanské poesie umělé, vidíme, jak řada spisovatelů současně
píše latinsky, italsky i slovansky. Tato ethnologická proměna postupovala
stále, ale pomalu, bez náhlého převratu. A tak se stalo, že staré římské
obce na venek zdánlivé trvaly, ale obyvatelstvo uvnitř dávno už bylo
jiné. Kolem r. 1500 bylo už v městech jen málo rodin, které předky
své dovedly odvozovaťi z dob římských, i mnozí patriciové byli už původu
cizího. Ale úřady jednaly stále italsky, listiny a knihy veřejné, právní
a historické psány byly stále latinsky nebo italsky, třebas že se doma
a na trzích mluvilo slovansky a i poesie byla slovanská.
Předvésti podrobně a doložiti tento ethnologický vývoj dalmatského
pobřeží tvoří základ práce Jirečkovy. Obírá se Dalmácií ve smyslu staré
římské provincie, tedy v rozsahu mnohem širším, než jsou dnešní hranice,
ale vypouští z podrobného líčení Dubrovník, neboť o něm slibuje spiso
vatel zvláštní samostatnou studii. Časově vymezena práce r. 1500. Ovšem
právě pro dobu starší, nejdůležitější, pro stol. 7.—10. je pramenného
materiálu nejméně. A v ní se dály největší proměny, do ní spadá zejména
zakotvení okkupace slovanské. Ale spisovatel i tu dovedl konstruovat!
bezpečně a zajímavě.
První kapitola vlastního líčení podává výklad o tom jak se na
konci starověku dělil balkánský polouostrov mezi sféru řeči a kultury
řecké na jedné a latinské na druhé straně. Před tím, než Římané dobyli
polouostrova, učinila řeč a kultura řecká značné pokroky mezi Thráky
i Illyry. Vycházela z celé řady kolonií na Pontu i na Adriatickém moři
(Apollonia, Epidamnos nebo Dyrrhachion, Lissos, Epetion, Tragurion).
Ale po výbojích římských zůstala ve sféře vlivu řeckého jen Thrakie,
na západě ustoupil vliv řecký římskému. Tento postupoval dvojí cestou:
jednak z pobřežních kolonií dalmatských, jednak z kolonií povstalých
podél dolního toku dunajského. Mezi prvé patřilo pět měst v čele se
Salonou (Aequum, dnešní Čitluk, Jader, dn. Zader, Narona při ústí Narenty,
Epidaurum - Starý Dubrovník) vedle řady menších obcí počínajících
od Tarsatiky a Senie až po území skaderské. Vůbec bylo pobřeží od
doby konce republiky a první doby císařské hojně kolonisováno římským
obyvatelstvem; mnohem řidší byla kolonisace vnitrozemí. *) Ale i zde
mezi Illyry, hlavně sloužením ve voiště římském, rozšířila se latina až
l) Římská provincie Dalmatia zaujímala celé pobřeží od ústí řeky Raš
(Arsa) na východním břehu Istrie až asi k řece Matu (Mathis) mezi Lissem
a Dyrhachiem. Ve vnitrozemí sahala až do dnešního Srbska, zaujímajte ještě
kraje rudnický a čačacký.
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do nejzazších údolí dinarských Alp, byť i velmi nedokonale, jak ukazuje
chybná, zkomolená řeč nápisů. Druhou ještě důležitější cestou pro vni
kání římského vlivu stal se Dunaj se svým věncem římských zákopů,
ležení, pevností a osad. Zde úplné ovládala latina po 6 století od Augusta
až po císaře Phoku (při ústí až po Konstantina Pogonata). Základem
vlivu a kolonisace římské byla ležení a osady římských veteránů, z nichž
se vyvinul jakýsi dědičný systém hraničářský. Odsud také vzala původ
i řada císařů římských v 3. a 4. století (Konstantin Veliký, Jovianus,
Gratianus, Valentinianové atd.), z Dalmácie jediný Diokletian.
Hranici obou oblastí, latinské a řecké, na polouostrově balkánském
můžeme si blíže stanovití podle toho, která řeč převládá v jednotlivých
krajích na zachovaných nápisech. A tu se objevuje, že spadala asi v jedno
s hranicemi provincií římských před dobou reform Diokletianových a
táhla se od Lissu (Alessio) na břehu adriatickém jižně od Skodry,
Prizrenu, Lipljanu a Skopje mezi Niš a Belu Palanku na jedné a Kustendil
a Srědec na druhé straně, odkudž se brala podél severního svahu
Haemu tak, že nápisy z okolí Vracy a Nikopole jsou většinou řecké,
z okolí dunajského pak výhradně latinské. Totéž rozložení oblastí lze
doložiti i z jazykového rázu nomenklatury, která v končinách latinského
vlivu vykazuje také pronikavě římský nebo romanisovaný ráz. Ostatně
to potvrzují i jiné zjevy. Biskupové římských končin v Moesii a Illyriku
drží v době křesťanské s Římem proti Byzantiu, a končiny ty na konci
starověku rodí i latinské spisovatele atd.x)
První trhlinu do vývoje této latinisace západního a severního Balkánu
přivedlo rozdělení říše římské po smrti Theodosia I. (395). Hranice
mezi oběma polovinami říše vedena byla na čáře spojující Kotor
s krajem na západě od srbského Bělehradu. Na východě ještě po
delší dobu udržovala se latina ve vynikajícím postavení. Zejména ve
vojsku dlouho platila dvojjazyčnost: ještě v strategikách císaře Mauritia
(582—602) žádá se, aby vojenská nařízení a zákony čtly se vojsku řecký
i latinsky, ve velení řeckém je řada rozkazů latinských (cede, sta,
move, transforma, torna atd.) a vůbec v terminologii vojenské (βάνδος,
άρμάτος, κουρσωρ, μίνβωρ, φλάμμουλα, βούκινα, τουβάτωρ), vůdcové
a důstojníci byzantských vojsk mají ještě v 5.—6. století jména římská,
— ale už koncem 6. a počátkem 7. nastává náhlý obrat. Za Maurikia
*) Zde zajímavo podotknouti, že se vulgární latina mluvená mezi Adrií
a Pontem během středověku rozlišila hlavně na dva dialekty: starodalmatský,
a dunajský rumunský. Dalmatský je vyznačen mnohými archaismy, dunajský,
původu vůbec mladšího, nesl ráz silně od italského odchylný. Středisko a hnízdo
tohoto bylo v dnešním Srěmu, v Srbsku, v záp. Bulharsku a vilajetu kosovském.
Zde se také latina nejdéle udržela. Kraj, ienž obě tyto dialektické oblasti od
děloval. zaujímal vnitro dnešní Bosny, záp Srbska, Černou Horu a sev.
Albánsko. Potomkové Illyrů v těchto končinách seděvších jsou dnešní Albánci,
a vlivem tohoto položení i albanština nese v sobě tak mnoho latinských stop
obou sousedních dialektů, že ji Schuchardt a G. Mayer zovou přímo polorománskou řečí.
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setkáváme se naposledy s řadou římských (a také germánských) jmen
vůdců. Za válek Herakliových (610—641) převažují už všude jména
řecká, a za jeho nástupců je římské jméno jenom výjimkou.
A na západě Dalmácie stala se brzy půdou velkých politických
převratů. V Dalmácii skončily se předně násilně dějiny západního císařství.
Poslední jeho císař Julius Nepos (474 — 480), vyhnán byv z Itálie (475),
uznáván byl ještě v Dalmácii, až r. 480 nedaleko Salony padl i tu pod
rukou vrahů Ovidia a Viatora. Brzy potom Dalmácie dostala se na delší
dobu do moci Gotů (489 535), dobyta jsouc Theodorichem, až r. 537
Justinian znovu zde restauroval panství římské po dvouleté válce
Ale pokoj a klid tím Dalmácii nenastal. Objeviliť se na obzoru noví,
tvrdošíjní útočníci, vedle Gepidů a Langobardů hlavně Avaři a Slované.
Zejména z dopisů papeže Řehoře 1. (590 — 604) vidíme celý ten nenešťastný stav, v kterém se koncem 6 a počátkem 7. století počala
ocítati Dalmácie. Největší účast měli Slované, a na ně také papež hlavně
naříká. Situaci nejlépe osvětluje útěcha, kterou papež při tom uděluje:
>sed nolite de talibus omnino contristari, quia qui post nos vixerint,
deteriora tempora videbunt< . . .
Slované počali své historicky zjištěné útoky do končin dalmatské
provincie v první polovině 6. století. R. 548 čteme, jak pronikli až Dyrrhachiu, r. 598 vítězí kdesi v Istrii, r. 600 pronikají do Itálie, a když
r. 602 nastoupil vládu Phokas a zaujat byl cele válkami v Asii, otevřeny
byly brány nájezdům slovanským dokořán. Kolem r. 609 bojují Slované
a Avaři v okolí Soluně (ne, jak se dosud za to mělo, v letech 668 až
685), v téže době pustoší Dalmácii a zejména hlavní město Salonu vyvracují z kořene, jak názorně vylíčil v 13. stol, arcijáhen splitský Tomáš.
Staří měšťané uprchnuvše, vraceli se jen pomalu, a vedle trosek starého
města zdvihati se počala pomalu nová osada, dnešní Split Také Epidaurum padlo, a na místě něho založena od měšťanů, kteří se zachránili,
osada na místě dnešního Dubrovníku. A tytéž útoky, provázené pleněním
a zabíjením, opakovaly se i za Heraklia (610 — 641). Teprve když r. 628
Heraklios vrátil se do Evropy jako vítěz, pokořiv říši perskou, přiveden byl
tím i relativní klid do západních končin říše, jehož ani pozdější těžké války
s Araby hrubě neporušily; císař pomocí darů, titulů, a podobných odměn
dosáhl opět jakési nadvlády nad starou provincií a restituoval tam svoji moc.
Ale nájezdy slovanské lišily se v jednom směru dokonale od starších
nájezdů Gotů, Gepidů, Hunů a Avarů. Slované neútočili pouze za účelem
kořistění, nýbrž počali se i pevně usazovati a na konci vlády Herakliovy
seděli už v provincii v mnohých končinách.x) Arménská geografie psaná
’) K. Jireček totiž na dobro zamítá (str. 31.) tradici Konstantina Porfyrogeneta o tom, že by byl císař Heraklius v míru povolal Slovany a vykázal
jim dobrovolně sídla na římsk m území. Podle jeho mínění podnět k této
»politické theorii« dala svrchu zmíněná restituce moci na západě, jež se po
dařila Herakliovi. Neboť stojí tato tradice Konstantinova v úplném odporu
s jinými zprávami téhož dějepisce a i s celým pramenným materiálem 7. století.
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v letech 670—680 jmenuje už v Dacii 25 kmenů slovanských a vy
kládá, že seděli v Thrakii, Makedonii až do Achaie a Dalmácie. Císařství
byzantské zachovalo sice po těchto bouřlivých dobách ještě mnoho
jednotlivých hrazených měst a pevnůstek uvnitř Balkánu, ale tato moc
byla přece už na cestě k úplnému rozkladu. Byzantské území v staré
Dalmácii objímalo jistě větší kraj, než na př. popisuje kol r. 948
Konstantin Porfyrogenetos. Ale slovanská kolonisace byla už v té době
neodstranitelná a počala z hor vnitrozemských zabírati už i úrodné břehy
mořské. V 9—11. stol, sídlila už chorvatská knížata v Klisu u Salony,
v Biači u Trogira, v Belgradé (Zara vecchia) a v Noně, a po návratu
klidnějších poměrů počalo zřejmě klidné spolužití obou elementů, román
ského i slovanského, vedle sebe. Vidíme, jak celá řada starých osad a
ostrovy přijímají nová jména slovanská. Klidným tímto stykem menšil
se římský majetek stále víc a více. O 8. století víme sice velmi málo,
ale v době Konstantina Porfyrogeneta omezovalo se římské depa
dukuuTÍa^ jehožto místodržitel stál už v pořadí stratigů skoro na konci,
na tři ostrovy, Veglii, Ossero a Arbe, na kraj zaderský a města Trogir,
Split, Dubrovník a Kotor. To byl celý zbytek staré římské Dalmácie!
A i nejbližší okolí měst bylo už v slovanských rukou, na př. vinice
dubrovnické.
Tyto vnější, politické převraty z poč. 7. stol, působily ovšem i na
vnitřní vývoj obyvatelstva. Předem však dlužno míti na paměti, že
slavisace vnitrozemí nepovstala rázem v 7. st., nýbrž že je výsledkem dlou
hého pomalého procesu, který trval staletí. Jak se místy slavisace rychleji
ujímala, viděti můžeme z toho, jak se kde houževnatě udržuje antická
nomenklatura. Nejrychlejší změny a nejčetnější staly se v horní Moesii,
ve vnitru Makedonie a v Bosně, kdežto vedle v Dardanii a Dacii
mediterranei udržely se podnes staré názvy římských měst, na př. Ulpiana
(Lipljan), Scupi (Skopje), Naissus (Niš), Serdica (Srjadec).
Touto záplavou slovanskou byli starší vnitrozemští Romani částečně
zahnáni na pobřeží, částečně vyhubeni a pozajímáni, částečně uchýlili se do
hor, živíce se tam rolnictvím a pastýřstvím. Tím, co naposled řečeno, nej
lépe si vysvětlíme původ makedonských Rumunů (t. zv. Aromunů) a ovšem
i jiného od starodávna zde sedícího románského lidu, na př. v Dalmácii.
Do východní Istrie nastěhovali se Románi (Cičové) z vnitra Balkánu asi
v 15.—16. stol., a ne v 14., jak soudil Miklosich. Všichni Románi ve
vnitrozemí zváni byli od Slovanů Vlasi sg. Vlach pl. řec. BAá/ot (srv
germ. Walh), a také speciálně na rozdíl od Románů přímořských Črni
Vlaši, Črni Latini
Moroulachi, Morolacchi, Morlacci).
Nejdéle se udrželo jméno Morlaků v Dalmácii pod Velebitem. Novakovič
soudil, že už v 13—14. stol, byli tito dalmatští Vlaši slavisováni, ale
Jireček s míněním tím nesouhlasí, poněvadž v té době udržuje se mezi nimi
dosti jmen tvaru rumunského, a soudí, že ještě v 16. stol, aspoň z části
mluvili svým jazykem. Teprve v 17. stol., zdá se, dvojjazyčnost vymizela,
Č. Č. H. VIII.
14
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Románi se poslovanili a jméno jejich Vlach udrželo se jen ve smyslu
pastýře a sedláka. *)
Značil-li název Vlach horské vnitrozemské Romány, dáván byl
název Románi κατ εξοχήν obyvatelům přímořských mést dalmatských,
(řecký
na rozdíl od 'Ρωμαίοι, což označovalo Řeky byzantské).
Později zváni byli obecné Latini, na př. už v 12. stol, u kněze duklanského, nebo v 13. u splitského arcijáhna Tomáše. Blíže jsme obezná
meni ovšem jen s těmi třídami Latinů, z nichž se rekrutoval vyšší klérus
a vyšší úředníci obecní (priores, comites, tribuni). Církev byla v román
ských městech dalmatských vždy latinská a střediskem bylo arcibiskupství
splitské, i když zřízeno bylo další arcibiskupství v Baru, v Dubrovníku
a čtvrté v Zadru. A tím, že zároveň se opírati mohla o města s ro
mánským obyvatelstvem, vysvětluje se energický odpor církevních dal
matských hodnostů proti zavádění slovanské liturgie. U Slovanů ovšem
slov, liturgie rychle nabyla pevné půdy z příčin na snadě jsoucích. Předně
lid latině nerozuměl, a za druhé byl slov, klérus podporován ve svých
snahách od vlády byzantské, která dobře pochopila i politický význam
slovanského obřadu. Za to tím více jí odpíral římský klérus dalmatský,
jemuž vzrůst a sesílení čistě slovanského kněžstva nebylo milé, a tak
vidíme, jak před branami dalmatských měst srážejí se úporně obě velké
liturgické oblasti křesťanské. Ke kompromisu došlo teprve na základě
theorie, že sv. Hieronymus vynalezl glagolici. Zde připojuje Jireček za
jímavý přídavek o tom, jak kostelní a osobní jména na dalmatském
pobřeží svědčí o různých církevních tradicích, zejména také o hojném
vlivu různých orientálních kultů, především syrských. Také vsi a osady
dostávaly hojně názvy podle svátých, jimž byly kostely zasvěceny. 2)
Ostatek práce Jirečkovy obírá se detailně slovním materiálem čer
paným z domácích pramenů, z něhož dostáváme další dobrou představu
o míšení různých národních elementů v Dalmácii. Je to bohatá sbírka
jmen topografických, osobních a j., z nichž část podává další řadu do
kladů pro existenci elementu románského, tak na př. zdánlivě slo
vanská jména Medun, Pilot, Krstac, Konavli, Rožat, Mrljan, Poljud, Žujan,
Labin, Nevidjane, Uljan, Sušák, Krk atd. objevují se po stopách starších
’) Zde podotýká Jireček, že mezi Vlachy hercegovskými byla část
původu albánského, a ukazuje z listin kotorských, že původně Albánci sahali
výše k severu nežli dnes (na př. do župy grbaljské, sev. od srbské Crmnice
atd.) a že je nesprávná běžná dnes domněnka, jakoby byl albánský živel do
končin prizrenských pronikl teprve později, v dobách tureckých. Tito staří
Albánci stáli ovšem nejen jazykově, ale i kulturně blíže byzantským Řekům
a dalmatským Románům než Slovanům. Jméno samo datuje se už ze staro
věku (srv. ’Αλβανοί Ptolemaiovi), ale rozšířilo se teprve od konce středověku
Ještě mladší je dnešní název Škipetár. První zmínku o albanštině, »lingua.
aibanesesca«, našel Jireček v jedné soudní listině dubrovnické z r. 1285. —
(v Srv. dnešní názvy s alb. Šent, Šin, Še, st.dalm. Sant, San a z toho se
slov. Sut, Su, Sto O tom vydal Jireček r. 1897 zvláštní obšírné pojednání
»Das christliche Element in der topogr. Nomenclatur der Balcanländer«.
(Denkschr. Akad. Wien.)
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tvarů zřejmými přetvořeninami starých románských názvů, — část pak
podává mezi osobními jmény poměrnou statistiku různých národních
elementů. Je tu shromážděn velmi bohatý materiál pro slovanské filology,
kterého ovšem zde Siřeji rozebírati nemohu. Podotýkám jen, že se stará
jména římská dlouho houževnaté udržovala, podléhajíce ovšem různým
změnám, překládání, krácení, navěšování slovanských koncovek a pod.
Ještě dnes stará jména Sabinus a Ursacius existují v Dubrovníku ve
formě Sabo, Orsat. Také statistika a způsob tvorby slovanských jmen
je velmi zajímava. Románský dialekt, který se v Dalmácii vytvořil (srv.
napřed str. 207.), zván jsa »idioma latinům«, a jenž v 15. stol, zatlačen
byl dialektem benátským,x) poznati můžeme blíže teprve z řady textů
pocházejících ze stol. 14. Už Lucič trogirský poznal, že byl bližší hovorům
jihoitalským (z Picena a Apulie) než benátskému nebo lombardskému,
ačkoliv na druhé straně vykládal za slavismy zjevy vokalisační, které
se slovanštinou nemají co délati. Řádně ovšem dosud není prozkoumán.
Velkou práci o něm připravuje teprve Dr. M. Bartoli, a Jireček podává
aspoň řadu pramenného materiálu (str. 80.—93.), který ovšem v prvé
řadě interessovati bude romanisty.
Knihu zavírá kapitola o vývoji slovanského živlu v městech dalmatských. Jakkoliv se románský element v městech dlouho a houževnatě
držel, nemohl přece odolati vlivům slovanského okolí. Styky se Slovany
stávaly se stále užší a užší a přivedly konečně přeměnu úplnou. Už od
10. a 11. století začínají se objevovat! slovanská jména v seznamech
rodin měšťanských v Dubrovníku, Splitu, Trogiru a Zadru, a přihlédneme-li blíže, vidíme, že to jsou ponejvíce jména ženská. Z toho je na
jeve, jakým způsobem počala a pokračovala slavisace: sňatky patriciů
s ženami slovanských zemanů z okolí. Zejména v Zadru sledovati
můžeme tento postup v listinách. A když nad městy ovládalo panství
benátské, byly si úřady dožecí tak dobře vědomy i politického nebez
pečí, jež moci jejich nastávalo, že sňatkům těmto počaly brániti a že
na př. z nařízení vydaného r. 1247 povolovány byly sňatky se Slovany
jen na základě dovolení >domini ducis Venetiarum.«
Ale nespomohlo to. Vedle sňatků exogamických počaly působiti
i jiné přílivy slovanského živlu, tak zejména od 13. stol., kdy obchod
silně rozkvetl, příchod mnoha kupců, řemeslníků, plavců ponejvíce slo
vanských do měst pobřežních (mezi nimi a třídou nobilů vyrostla později
v 16. stol, nesmiřitelná nenávist), — a když konečně to, co zbylo ze
starých rodů, zničeno bylo dodatečně velikými mory v 14. století, zejména
v Dubrovníku a v Splitu morem r. 1348 (v prvém městě i r. 1527),
přesunul se poměr obyvatelstva, a to i v třídách majetných a šlechtických,
úplně ve prospěch Slovanů.
’) Poslední zbytek této staré dalmatštiny existoval ještě do poslední doby
v městě Veglii, a sice ve formě tajné řeči, kterou ještě tu a tam staří lidé
v domácnosti mluvili, a jíž děti nerozumělv. Poslední znatel této řeči umřel
r. 1898.
14*
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Je pravda, v úřadech se se slovanštinou dlouho nesetkáváme. Vše
je stále latinské nebo italské, smlouvy se slovanskými knížaty chorvat
skými a srbskými, s bány bosenskými nebo s cary bulharskými překlá
dají se do latiny až do 15. století (originální smlouva s carem Asénem
z r. 1253 překypuje chybami, jež ukazují, že kancléř dubrovnický znal
velmi špatně slovansky), v Dubrovníku r. 1472 senát se usnáší vyloučiti
»linguam sclavam« z debat a z jednání, — v Dubrovníku udržely se latinské
veřejné knihy a listiny vůbec až do r. 1808, — ale v domácnosti mlu
vilo se od 15. století už slovansky, mladí patriciové dubrovničtí po
koušejí se už v letech 1420 — 1430 skládati slovanské verše a patricius
splitský Marko Marulič (1450 — 1524), Dubrovničan Gjore Držié (f 1500)
a patricius Šiško Menčetič stávají se zakladateli slovanské umělé poesie,
která v 16. století tak znamenitě v Dubrovníku, Splitu a na Lesiné
rozkvetla.
Dnešního dne staré rody z dalmatských měst vymizely téměř na
dobro; jen v Dubrovníku a Zadru jsou zbytky. Ostatně nejen v městech,
i na venkově staré středověké obyvatelstvo se málo zachovalo. Příčinou
toho byly hlavně války turecké, jež měly za následek, že od konce
17. století byl celý kraj většinou nově kolonisován. Jen v kraji poljickém,
v okolí Dubrovníka a Kotoru zůstalo staré, středověké obyvatelstvo
po dnešní den.
L. Niederle.
H. G. Voigt, Der Missionsversuch Adalberts von Prag in
Preussen. Separatabdruck aus der Altpreussischen Monatsschrift XXXVIII.
Königsberg 1901.
V literatuře, kterou vyvolalo jubileum sváto vojtěšské, čestné místo
vydobyla si starší práce Voigtova (Adalbert von Prag. Berlin 1898).
Dnes dostáváme k ní doplněk věnovaný posledním momentům po
hnutého života českého světce, jeho missionářské cestě do Prus. Voigt
doplňuje a zároveň do jisté míry opravuje to, co ve starším svém
spise byl pověděl. Autor je professorem královecké university, je tedy
lépe než kdo jiný obeznámen s dějištěm a tím nabývá malá tato práce
zvláště zajímavosti.
Legendy svatovojtěšské nepodávají nám o missionářské cestě
Vojtěchově dosti světla a neurčité údaje jejich zavdaly podnět k různým
výkladům. Už to je sporné, do které části Prus Vojtěch se obrátil.
Pobyt Vojtěchův v Prusku trval jenom deset dní. Vystoupil tajně na
břeh, přepravil se odtud na nějaký ostrov říční. Byv odtud Prusy
odehnán dostal se k nějakému obydlenému místu ; zde hrozbami byl
přinucen vrátiti se tam, kde poprvé vstoupil na půdu pruskou. Tam
zůstal pět dní; pátého dne — patrně z přinucení — dal se znova na
cestu a dne následujícího (23. dubna) stihla jej smrt. Tento poslední
den Vojtěchův líčí.nám legendy dosti obšírně. O svítání vydal se na
cestu, okolo desáté hodiny podle řehole benediktinské sloužil Gaudentius
mši a po vykonaných hodinkách uložili se missionáři k odpočinku, za
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něhož překvapili je pronásledovatelé. Jejich pochod toho dne počítá
Voigt na šest hodin a přidává k tomu — dost libovolně — dvou
hodinovou cestu z předešlého dne; tak dostává se k resultátu, že místo,
na němž Vojtěch padl, od místa kde poprvé přistál, bylo vzdáleno asi
osm hodin čili čtyry míle. — Legendy vypravují nám dále, že Vojtěch
šel zprvu po břehu mořském, potom lesem, z něhož vyšel na volné
pole, kde učinil onu pro sebe záhubnou zastávku. Voigt spojuje tako
krajinná označení s časovým určením délky pochodu Vojtěchova a hledá
na mapě Pruska místo, jež by těmto podmínkám vyhovovalo. Nalézá
je na jižním břehu samlandského poloostrova. Vojtěch byl by podle
toho vystoupil někde blízko ústí Pregoly. Voigt má dokonce za to,
že může určití, jak hluboko vnikl český biskup do pruské země:
v ostrovu říčním, na němž poprvé setkal se Vojtěch s projevem ne
přátelství, vidí Voigt dnešní »Kneiphof« u Královce, a ona »villa«,
odkud byl Vojtěch přinucen vrátiti se na místo, kde prvé byl přistál, —
>Cholinun< v Passio S. Adalberti — stála prý na místě nynějšího
královeckého Starého města. Mučennická smrt stihla Vojtěcha někde
u Tenkitten, u místa, kam stará pruská tradice také poukazuje. To je
první a hlavní část práce Voigtovy. Autor ovládá úplně své thema,
má rozsáhlou známost literatury — ale při povaze pramenného materiálu
nedostane se přece jen dále než k hypothése. Naše známost staré
geografie pruské je příliš malá, než abychom mohli z tak povšechných
údajů legendárních dojiti k přesným výsledkům. Co Voigt uvádí, je
možné, třebas i pravděpodobné — ale nic více
V druhé kapitole uvažuje autor, co bylo příčinou, že Vojtěchův
pokus missionářský potkal se s nezdarem, a dochází k závěru, že celý
podnik, čin velké odvahy a ideálního nadšení, byl přece jen pre
náhleným a nepromyšleným. Vojtěch neznal mravů ani řeči lidu, jemuž
chtěl kázati, cizokrajným svým zjevem a chováním spíše odpuzoval,
a odvolával-li se na knížete polského, musil tím u Prusů vzbuditi
nedůvěru.
Jar. Fikrle.

Karl Th. von Inama-Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte.
III. Band, 1. Theil. Leipzig 1899. III. Band, 2. Theil. Leipzig 1901.
Rychle po sobě vyšly obě části třetího svazku objemného díla
Inamova o hospodářských dějinách Německa, Dlouhá perioda středověku,
od pravěku germánského až k Maxmiliánovi I. a reformaci, jest jimi
ukončena. Inamova práce jest zajímavým dokladem obratu, který se
stal v celé německé historiografii, dokladem rostoucího zájmu pro dějiny
hmotné kultury. Když r. 1878 vyšel první svazek, obsahující nejstarší
dobu a karolínskou monarchii, stála kniha ta dosti osamocena v histo
rické bibliografii, razíc namnoze dráhu novým hlediskům. Kde opouštěla
jej vlastní historie právní a ústavní, tam byl autor nucen pracovat! skoro
veskrze podle pramenů a rovnati si cestu sám přípravnými monografiemi.
Zcela jinak při druhém svazku, vyšlém r. 1891; ten nestojí již bez
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opory v popředí, nýbrž naopak ustupuje již do stínu velikého »Wirtschafts
leben < Lamprechtova.
Vylíčení 10.—12. století, v něm obsažené, ukazuje mohutný vliv
této kolosální monografie porýnské, materiál ostatních territorii probírán
namnoze pod hlediskem od Lamprechta tam určeným. Avšak drobnější,
monografická literatura se ještě mnoho nehlásí, ani v poznámkách. Inama
vůbec se dává nerad odvádět od přímého styku s prameny a respektuje
jen větší literární zjevy. Než reserva ta nebyla již při třetím dílu, věno
vaném pozdnímu středověku, možná. Proud monografií o hospodářských
otázkách, vyvolaný stoupajícím zájmem pro historickou sociologii, vzrostl
tak, že nebylo radno jej pomíjeti. V četných poznámkách dílu toho
setkáváme se tedy již s hojnou družinou mladších pracovníků, a starý
mistr je může uváděti s dobrým přesvědčením, že nemalá část této
žatvy vznikla jeho vlastní setbou a iniciativou.
V posledních dvou svazcích projednává Inama dobu pozdního středo
věku od pádu Štaufovců až k 16. století, dobu tedy, kdy široký rozmach
a intensivnost hospodářského života v Němcích proti době předešlé
nepoměrně vzrůstá, a kdy celý ráz říše se zásadně mění. Celkové roz
dělení látky ponechal Inama však i tu skoro totéž jako v předešlých
svazcích, probíraje postupně, bez chronologických odstavců, jednotlivé
projevy společenského života. Nejprvé popisuje rozsah hospodářského
území a zevnější expansi německého živlu, ukazuje zakončení kolonisace
vnitřní i pohraniční v 14. století. Po některých stručných zmínkách
o politickém rozčlenění territoria toho věnuje delší úvahy statistickým
otázkám hustoty obyvatelstva a velikosti měst. Stavovské zřízení, vznik
pevných sociálních tříd podle povolání a jejich různé účastenství ve ve
řejném životě jsou předmětem delších výkladů, k nimž se připojují
zprávy o rozdělení národní půdy mezi jednotlivé kategorie. Jsou zde
předvedeny různé formy malého a velkého statku a jejich vzájemný
poměr, domaniální správa vedle vesnického hospodaření. Vlastní výrobou
zemědělskou zabývá se poslední kapitola, v níž se jedná krátce též
o technickém pokroku a o účastenství jednotlivých tříd při venkovské
práci, jakož i o břemenech poddanského stavu. Jí končí se první svazek,
opatřený řadou 22 tabulek statistických, podávajících v přehledné formě
pramenné doklady k některým kusům vypravování.
Druhý, poněkud objemnější díl jest veskrze věnován městským
živnostem, výrobě výtěžné a obchodním stykům. V popředí stojí činnost
průmyslová, emancipovaná od spolužití se zemědělstvím ve velkostatku.
Vývoj městských cechů, jejich zevnější a vnitřní ústrojí podává tu hlavní
látku; větší, kapitalistický průmysl hlásí se sotva prvními počátky. Ná
sleduje kapitola o hornictví, šalinách a o hutnictví, kde zvláštní zřetel
byl věnován rozvoji družstevního zřízení hornického. Obchod vnitřní,
interurbánní a zahraniční zaujímá pak důležité místo; probírána tu nej
prvé obchodní politika státní, městská reglementace trhu, styk jednotli-
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vých městských území a větší sdružení vývozná a dovozná; jihoněmecký
styk s Itálií a hansa zabírají ovšem hlavní místo.
Dlouhé vývody pak věnovány přehledu míry a váhy, dějinám
mincovnictví a peněžního oběhu. Důležitým faktem doby jest rozmach
peněžního hospodářství z měst vycházející, a k němu se pojí stoupání
úvěru soukromého i veřejného, jehožto různé formy rychle se ustalují.
Svazek končí se krátkým, pětistránkovým přehledem probrané látky, po
skytujícím zběžnou synthesi celkového vývoje, a k němu se pojí opět
několik statistických tabulek. Zvláštní zmínky zasluhuje však, že k dílu
tomu jest přidán rozsáhlý rejstřík, vztahující se ke všem předcházejícím
částem, věc, kterou každý odborný čtenář s díkem pochválí.
To jest v nejhrubším přehledu souhrn bohaté látky; přinésti po
dře bný rozbor její přesáhlo by meze referátu. Rovněž není nutno příliš
vytýkati menší nedostatky; všeobecný ráz díla jest tu dostatečnou
obranou.
Jisto jest ovšem, že poslední dva svazky se vnitřní hodnotou úplně
nerovnají předešlým. Zavinila to nejen rostoucí konkurrence bádání
monografického, která snadno předstihuje rozsáhlá díla souborná, nýbrž
hlavně snaha autorova, zachovati celé práci jednotný ráz a podati
především hospodářské dějiny společné celému národnímu tělesu ně
meckému. V starších periodách, kdy vývoj byl jednotnější a hrubšího
zrna, territorium říše pak menší, byla vče možná, ale v pozdějším středo
věku stává se kulturní život v Německu tak rozmanitým, jednotlivá
territoria se ostře od sebe rozlišují, že společný ráz úplně bledne. Tu
nelze již jednotný vývoj plasticky předvésti jako jediný proud, nýbrž
nanejvýše jako mosaiku lokálních obrázků. Tím však, že Inama zachoval
methodu prvních svazků, podávaje v textu hlavně jen společné rysy
a stlačuje lokální barvitost do poznámky, učinil svoje vývody namnoze
příliš nehmotnými a unavujícími bezbarvou všeobecností. Dojem knihy
v celku neodpovídá pestrému životu rozvitého středověku, živý rej doby
kontrastující s chudobou kulturní předešlých časů nenalézá tu dosti
ohlasu. V právnickém ohledu jest vylíčení poměrů jednotlivých stavov
ských kategorií zajisté příliš nejisté a neurčité, hlediska právní a hospo
dářské často směšována. Historikovi mimo to bude jisté chybět živel
stálé evoluce, ježto dlouhá perioda tří set let jest tu projednávána na
mnoze jako jednotná látka, pod věcnými rubrikami, bez postupných
menších období, jejichž stanovení prameny jistě dovolují.
Veškeré výtky tyto váží však málo proti dojmu, kterým působí
celé dílo, které mimo to jest namnoze jen plodem hodin prázdně; neboť
spisovatel není pouze historikem, nýbrž jest plně zaujat otázkami sou
časného života jako chef naší statistiky. V předmluvě k poslední části
praví sám, že neví, zda mu bude možno, připojiti ještě nový díl, dějin
novověku se týkající; dílo má býti prozatím považováno za ukončené.
Doufáme, že se při tom nezůstane.
yzr. Susta.
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K. Lechner, Die ältesten Belehnungs- und Lehensgerichtsbiicher
des Bisthums Obniitz. Brno 1902. Stran XLIX a 137; IX a 338. Nákl.
němec, spolku pro dějiny Moravy a Slezska.
Institut manský v českých zemích byl, nehledíme-li k lénům ko
runním, proveden největší měrou při biskupství Olomúckém; zde se
zachoval také, nedotčen v své podstatě, až do r. 1869. Zaveden byl
v 2. pol. 13. st., od let 1249—51 počínaje, biskupem Brunonem
(1245 — 1284) a to na základě manského práva Saského zrcadla. Staré
knihy zápisné o manstvích olomúckých jsou jednak soupisy statků a lén
duchovního knížectví (prvý, pocházející z let 1320—1325 je vydán
v Codex dipl. Moraviae 7; z následujících vydány jsou jen listiny,
týkající se ponejvíce manského poměru, v Cod. dipl. a v Zeitschrift des
Vereines fur die Gesch. Mährens u. Schlesiens, IV —V), a knihy man
ského soudu. Lechner otiskuje v edici své nejstarší knihy obou druhů,
na prvém místě knihy lenní (znovu otištěna i nejstarší kniha z r 1320 až
1325), obsahující záznamy o držitelích statků manských, pravidlem i o ve
likosti statků a povinnostech manů, potom hlavně o změnách v držení
manství biskupských. Je tu materiál celkem z čtyř kvaternů, z nichž
druhý obsahuje léta 1389 — 1396, třetí několik seznamů z let 1403 až
1456 (s četnými mezerami', čtvrtý léta 1460—1482; z tohoto svazku
registroval autor i materiál listinný. Z posledního kvaternů nejzajímavější
je urbář biskupských statků stolních (přímých, na rozdíl od manských)
z r. 1465, spolu s mýtní a tržní sazbou a »lovčím«. Edice těchto pra
menů tvoří menší část knihy; v úvodě jsou rukopisy popsány a zjištěny
časově jednotlivé části jejich; bylo by bývalo velkou výhodou edici,
kdyby i jednotlivé partie její přímo byly provázeny, nejlépe nahoře nad
textem, chronologickými odkazy. Pak následuje část druhá, 338 stran
petitu velké osmerky, vyplněných textem knih soudu manského. Tři
svazky zápisů zde vydané počínají se rokem 1353 a končí r. 1462;
největší z mezer tvoří léta 1423 — 1436, z nichž se nic nezachovalo,
také z let 1417—1420, z dob boje o biskupství, není záznamů. Po
slední svazek obsahuje již mnoho zápisů českých; čeština jejich je silně
zbarvena vlivy nářečí lidového. Ostatek, pokud možno mi souditi o ceně
recense textové, jsou latinské zápisy vydány mnohem pečlivěji než české.
(Seznam tiskových chyb k druhé části edice zaujímá 9 stran ve dvou
kolonnách.)
Autor, jak v krátké předmluvě poznamenává, chtěl prospěti dílem
svým také těm, kteří se obírají genealogií rodin šlechtických a dějepisem
místním. Užívání své knihy v tomto směru znemožnil však cele, nepřidav
k spoustě vydaného materiálu žádného rejstříku. To je neomluvitelný
nedostatek edice. Za to postaral se autor o dosti obšírný úvod, v němž
materiál vydaný aspoň po jedné stránce pěkně zpracoval: vyložil tu
krátce dějiny a podstatu manství a manského práva olomuckého, druhy
manství a povinnosti manů a zejména obšírně povahu manského soudu
a soudní řízení tohoto soudu. Zajímavé jsou jazykové dějiny manského
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úřadu olomúckého: ač v 13. st. mnoho manství dáno Němcům, částečně
krajanům biskupa Brunona a počet Němců mezi many byl stále značný,
neznají akta soudní ani lenní až na malé výjimky němčiny. Již r. 1391
počínají se v soudních knihách záznamy české, od r. 1405 jsou vedle
latinských pravidlem. Jednáno bylo vůbec jen česky.
3. P.

Don Luigi Zanutto, II cardinale Pileo di Prata e la sua prima
legazione in Germania (1378—1382) 1901.
Jest to dílo pilného dilettanta, jež nesnese vědeckého měřítka;
cena jeho záleží jen v tom, že na základě nových pramenů podává
některé zprávy dosud neznámé. Tak již stručné sestavení životopisných
dat o kard. Pileovi před r. 1378 není bez zajímavosti. Dovídáme se,
že Pileus byl v přátelském poměru k Petrarkovi, že r. 1368 hostil ve
svém paláci v Padově císaře Karla IV. Za to vypravování o volbě Urba
na VI., o vzniku schismatu, o vyjednávání cis. Karla s kurií v příčině
Václavovy approbace atd. jest zbytečně obšírné a trpí zcela nedosta
tečnou znalostí novějších publikací a literatury o těchto předmětech;
autor nezná ani Gayetovy knihy Le grand schisme ani Lindnerovy Ge
schichte des deutschen Reiches unter König Wenzel ani publikace
Deutsche Reichstagsakten a j. O vlastním předmětu svého spisku, legaci
Pileově, nepodává Zanutto skoro nic nového — vyjímaje několik zprá
viček z archivů italských, jimiž lze doplniti itinerář Pileův, pokud dlel
na půdě italské — ba nepodává ani tolik, co Lindner v uvedeném svém
díle. Tam sestaveny jsou v příloze (díl I. str. 399) listiny Pileovy z doby
jeho pobytu v našich zemích. Seznam ten dal by se načně doplniti vy
danými i nevydanými listinami Pileovými, jichž v našich archivech chová
se nemalý počet, i jinými zprávami o jeho činnosti. O to se však Zanutto
ani nepokusil, a jeho výklady jsou proto skoro bez ceny. Zajímavá jest
jen zpráva, že Pileus hned po svém návratu koupil si za 2000 dukátů
tvrz Morsano a že uložil v Benátské bance 13600 dukátů, z nichž po
jeho smrti měla se zříditi kollej pro studující církevního práva v Bologně.
Zdá se podle toho, že stesky kněžstva na nemírné vydírání peněz papež
skými legáty, jež i proti Pileovi se ozvaly, nebyly neoprávněny. Nejcen
nější částí spisu Zanuttova jsou jeho přílohy, z nichž třetí, otištěná ze
zápisků republiky Benátské (Commemoriali della Repubblica Veneta VIII.
c. 77 I.), chovaných ve státním archivu Benátském, má pro nás zvláštní
zajímavost. Jsou to >Exposita per vener. virům dom. Vitum prepositum
s. Egidii pro parte domini Romanorum et Boemie regis.< Tento ,Vitus
prepositus s. Egidii* jest Vítek z Černčic, probošt u sv. Jíljí v Praze
v současných pramenech dosti často připomínaný. O jeho poselství ke
kurii, o němž se tu dovídáme, dosud nebylo nic známo. Byv vyslán
králem Václavem k papeži, aby mu přednesl podrobnosti záměru krá
lova stran brzké výpravy do Itálie, přibyl probošt Vítek v lednu 1383
do Benátek a vyložil tamní vládě účel svého poslání. Jeho výklad
(,exposita‘), jak se nám ze zápisků Benátské republiky podává, není
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patrné (podle celé formy) nic jiného, než instrukce jemu daná. Vykládá
se tam, že dne 7. února mají se vypravit! z Prahy Saský kurfiřt Václav
a hofmistr Konrád Krajíř na cestu do Itálie s vojskem a penězi a s plnou
mocí královskou, aby mohli činiti s radou kard. Pilea vše, čeho žádá
prospěch církve a potlačení rebellů; za nimi vydá se poč. dubna s ve
likou mocí sám král Václav; to se má tajně oznámiti králi Sicilskému
Karlovi, senátu i lidu Římskému a jiným přívržencům papeže Urbana
k jejich posile; papež má ihned posiati naproti vévodovi Saskému kard.
Pilea a podobně má co nejrychleji probošta Víta posiati zpět králi
v ústrety; řečený probošt má všem magnátům a obcím v Itálii vyložiti,
že jest úmyslem královým zakročiti mocné ve prospěch církve, má je
napomínat!, aby byli věrni papeži a poskytli pomoc vévodovi Saskému
a p. Krajířovi až přijedou do Itálie jménem krále »qui dominus rex
intendit nobilem Italiam et incolas eius in tranquilitate et pacis amenitate ponere et ad comune bonům eorum intendere totis viribus cum
effectu.< Jak probošt Vít svůj úkol dále provedl, o tom nedostává se
nám zpráv. Podobá se, že své poslání u kurie skutečně vykonal. Snad
lze k tomu vztahovat! zmínku o slibu krále Václava, že brzy přitáhne
do Itálie, jež činí se v listu Urbanově ke králi z 3. května 1383. (Pelzel,
Wenzel IV, Th. I. Urkunden b. no. 35). Také z té okolnosti, že proboštu
Vítovi později (7. března 1389) bylo papežskou bullou uloženo, aby za
kročil proti některým přívržencům protipapežovým v Cechách a v sou
sedních zemích (bulla ta bude vydána v Monum. Boh. Vaticana), lze snad
souditi, že byl u kurie osobně znám, a známost ta mohla pocházet! z doby,
kdy byl s poselstvím krále Václava u papeže. Jest známo, že od plánu
italské výpravy, jehož uskutečnění zdálo se býti tehdy tak blízké, brzy
potom bylo nadobro upuštěno. — Z ostatních příloh sluší uvésti ještě
listinu krále Václava, danou v Praze dne 6. srpna 1381, jíž Gherardus
de Prata prohlašuje se za způsobilého přijímati jakákoli léna (v otisku
čte se datum »VIII idus mensis. (sic) Augusti«, kdežto v textu Zanutto
udává 11. srpen jako datum této listiny, již otiskuje z rukopisu knihovny
sv. Marka v Benátkách).
Kamil Krofta.

Niccolo Macchiavelli: L Knize. II. Úvahy. Přeložil a úvodem opatřil
JUDr. J. Želízko. Sborník spisů politických a národohospodářských 1900.
Richard Fester, Macchiavelli. Politiker und Nationalôkonomen I.
Stuttgart 1900.
Když na počátku sedmdesátých let E. Spindler počal v Roudnici
vydávati »Sbírku proslulých politických spisů všech národů a časů«,
publicistický to projev počínající se strany mladočeské, vyšel hned na
druhém místě r. 1873 »Kníže« v překladu B. Pacáka s předmluvou,
která dokazovala důležitost spisu pro radikální demokracii. Mladočeská
strana zvítězila, jest dosud nejmocnějším činitelem v národní organisaci
a jde opět na poradu k slavnému politikovi florentskému. V knihovně
vydávané péčí klubu národní strany svobodomyslné vyšel nový překlad
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»Knížete« a vedle něho i většího, ač méně rozšířeného spisu »Úvahy
o prvních desíti knihách Tita Livia«. Nový překladatel tvrdí opět, že
známost prací Macchiavellových prospěje národní myšlence naší, ohrožené
rozvojem sousedovým. Akcentuace nacionalismu je proti vývodům staršího
překladu, více všeobecně demokratickým, zajímavým dokladem doby,
která vše do národnostního hlediska shrnuje. Překlad Želízkův jest ovšem
pokrokem, jsa bez odporu věrnější a drže se pevněji originálu než
starší Pacákův, který, vynikaje sice poněkud ráznějším tónem, nevyvaroval se namnoze i přímého nepochopení některých vlašských obratů.
Každý překladatel spisů Macchiavellových bojuje s velikou obtíží, s termino
logií; neboť Macchiavelli sám v ohledu tom stále kolísá hlavně v užívání
důležitých terminů a pojmů jako »obec«, »stát«, »knížetství«, »monarchie«.
Nový překlad přemáhá obtíže ty opravdu většinou obratně. Někdy ovšem
hřeší poněkud proti staršímu, všeobecnějšímu významu různých slov;
tak nelze vždy přeložiti »ministro« »ministrem«, obyčejně nutno říci
»rádce« nebo »služebník«. Podle tendence sbírky a úmyslů překladatelo
vých jest vydání určeno pro širší obecenstvo a nikoliv jen odborné
kruhy. Proto lze se tázati, zda by nebylo bývalo lépe, připojovat
k textu krátké poznámky o osobnostech a příbězích v díle uváděných.
Překladatel nahradil věc ovšem dosti dlouhou předmluvou, v níž většina
uvozovaných jmen se vyskytuje, avšak ani vedle toho nebyla by větší
popularisace uškodila. Předmluva vyznačuje se proti staršímu úvodu
Pacákovu větším rozsahem, věcnějším předvedením známých zpráv a
širokým vylíčením prostředí renaissanční Itálie, v němž spisy Macchiavellovy uzrály. Stanovisko jest ovšem skoro veskrze příznivé spisovateli
tak často kaceřovanému. Některé exkursy do současných našich po
měrů a předběžné historické výklady, s předmětem příliš volně související,
nebyly nutné. Psaní některých vlastních jmen není správné; tak se ne
jmenuje Donatello »Donatelli«, Piccinino »Piccinini«, kardinál Pole »Polo«
a p.; rovněž není udána edice, na níž byl překlad založen. Celkem však
nelze celé práci upříti ráz svědomité píle a jazykové znalosti. Zda však
nebyla namnoze marně vynaložena, a zda zejména dlouhé a poněkud
příliš v duchu doby založené »Úvahy« naleznou čtenáře, nezdá se mi
býti ovšem jisto.
Zcela jiného rázu než česká edice jest současná kniha Festerova
o velikém Toskánci. Vyšla také jako první svazek státovédecké knihovny,
kterou vydává G. Schmoller a O. Hintze, a není rovněž bez snahy,
státi se aktuálním tónem v hlučném choru pruskoněmeckého nacio
nalismu; avšak ona se obrací více k odbornému čtenáři a předpokládá
známost i spisů i hlavních dat života Macchiavellova. Jest to vlastně jen
historický essay,a nikoliv soustavná biografie. Kniha vznikla z přednášek
a neztratila zcela rázu svého původu; míním tím nedostatečné hospo
dařeni krásnou frasí, která zaujímá v mluvené přednášce zcela jiné po
stavení než v knize. Fester má někdy opravdu dosti dobré nápady,
mísí je však příiš často s přívalem banálních generalisací, v literatuře
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o italském quatrocentu již nadbytečně nashromážděných, a vytvořil tak
vlastně jen pestrou ornamentiku místo pevné, historické konstrukce.
Nevkusné působí též někdy ostentativní dokumentace všestrannosti auto
rovy v analogiích z různých druhů umění a nejnovějšího kulturního žití
sbíraných. Nejméně příjemně působí v tom ohledu kapitola o básnické
činnosti Macchiavellově, kabinetní to kousek affektované interpretace. Spis
jest rozdělen na dva díly; první, věnovaný osobě Macchiavellově, vysvětluje
hlavně i jeho pessimism i souběžný idealism. Postava florentského
sekretáře nám však pro přílišnou snahu po oživení látky nevystupuje
dosti plasticky. Druhý oddíl jest věnován rozboru spisů, a příval konstruo
vané duchaplnosti roste tu ještě více. Celá práce jest sice pro odborníka
příspěvkem dosti důležitým, přinesla některá nová hlediska v detailu,
ale jest příliš málo jednoduchá, aby zanechala mocnější dojem.
Jos. Susta.
Mathias Bersohn. O iluminovaných r^kopisach polskich. Warszawa
1900.
Spis obsahuje především stručný přehled vývoje písemnictví a vý
zdoby knihové, a pak jakožto hlavní součást celé práce seznam illuminovaných kodexů některých knihoven vratislavských a krakovských. V první
části zajímá jmenovitě odstavec III. týkající se Polska, v němž podán
souhrnný obraz, založený, jak autor sám uvádí, hlavně na zprávách, jež
vynesli Bandtkie, Lelewel, Bielowski, Wislocki a jiní; pro zprávy o Vrati
slavi použil autor ponejvíce spisů A. Schultze.
V části soupisné probrána nejprv vratislavská knihovna městská,
kterou autor vyčerpal podrobněji než tamní knihovnu universitní. Mezi
rukopisy vratislavské městské knihovny uveden misál z r. 1372, který
dle zápisku na prvním listu (Anno domini MCCCLIX0, obiit Dominus
Albertus ... civis pragensis . . .) pochází nepochybně z Čech. Do knihovny
dostal se z kláštera Máří Magdaleny (1) V mnohých rukopisech čteme
explicit, neb jiné poznámky, osvětlující výrobu knihovní. Písaři uvádějí
se nezřídka (I. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10); někdy i s udáním povolání (misál
č. 3 z r. 1371 >per manus campanatoris de Procz<; č. 4. z r. 1308
»per petrum scriptorem wratisl; č. 5 misál z r. 1300 »per manus
Petři de Malkowicz, presbiteri ; č. 6 viaticus z r. 1412 »per Nicolaum
Brenem Kathedralem Cracovicensem discipulum Petři de Grunna*; č. 8.
viaticus z r. 1422 »per manum Petři Knowf pictore de Poznania.« Písaři
jsou patrně domácího původu ; od počátku století XV. množí se jména
německá jak v řadách písařů (Petrus Knowf (Knauf?), svrchu uvedený,
Schindler, confrater v klášteře Maří Magdaleny v oficiích z r. 1473
č. 12.) tak i mezi nakladateli. Vzhledem k souvislosti miniaturního
malířství v Čechách a na Moravě se Slezskem ve století XIV. díla
tamní oné doby i zápisy v nich mají zvláštní zajímavost i důležitost pro
nás. Zápis ve viaticu z r. 1412 svědčí o existenci dílen a o účastenství
písařů kathedrálních při pořizování kněh.
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Odstavec IV. věnován Krakovu. Předem vzpomíná autor vlivu, jaký
mělo založení university krakovské na povznesení písemnictví polského
a poukazuje stručně ku vynikajícím kodexům, povšechně známým, jako
jsou Codex pictoratus z r, 1505 a Pontyfical Erazma Ciolka, kanovníka
krakovského, později biskupa plockého.
Méně známé rukopisy jednotlivých knihoven klášterních vypočteny
a popsány jsou podrobněji. Českým soudobým pracím příbuzný jsou
jmenovitě antifonáře Karmelitův krakovských jak v ornamentice initiál
tak okrajů. Jeden z těchto antifonářů datován je r. 1397 a sice v den
přenesení sv. Václava. Zápis, jak jej Bersohn podává, zní >Anno ab
Incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo trencentesimo nonagesimo quarto, in die Translationis sancti Venceslai ducis Bohemiae,
completus est iste liber per manus fratris Leonis Grozdmatione« etc.
Čtení »Grozdmatione« zdá se mi býti pochybným; snad dlužno čisti »Grozd
natione«, co však následuje není uvedeno. Autor připomíná, že tento
i další antifonáře, jež připisuje též scriptoru-malíři Leonovi Grosdmasyonovi,
opravovány a doplňovány byly v XVIII. věku knězem Bonaventurou
Kielkiewiczem. Tak i nápis v antifonáři č. 2., na pásce, již drží mnich
(tab. 9), jest, soudíme-li dle reprodukce, původu pozdějšího.
Vedle této skupiny prací vyniká svou zajímavostí a cenou v pravdě
uměleckou skupina děl v knihovně Bernardinů, s kterou do jisté míry
příbuzný jsou psaltéř, graduál a antifonáře Dominikánův krakovských.
Některé z těchto, označené jménem písařů Matheusa a Abrahama jsou
starší (z r. 1508, 1509), kdežto práce Bernardinů, o nichž se praví, že
je psal bratr Joseph »cum alteris« (č. 2 z r. 1526) jsou mladší sice,
ale dokonalejší. Práce tyto, stojící již částečně na ro:hraní XV. a XVI.
věku, na půdě renaissanční, tvoří skupinu umění mnišského, ku kteréž
přináležejí u nás i práce kláštera Luckého na Moravě, Františkánů Praž
ských, Bechyňských a Jiljího z Ratiboře, řádu sv. Františka Serafínského,
kazatele kláštera Plzenského. Skupina tato, zabírající Čechy, Moravu a
části Slez a Polska, zaujímá v celém vývoji umění miniaturního zvláštní
a čestné místo, které ještě více vynikne, až náležitě bude prozkoumána.
Těžisko skupiny této nespočívalo asi v Cechách, jejichž miniaturní
umění sloužilo liturgii husitské. I jména umělců Jakuba Olomouckého
(v Bechyni) a Jiljího z Ratiboře (v Plzni) nasvědčují tomu, že hlavní
ohniska tohoto klášterního umění dlužno hledati mimo Čechy samé.
Jako v pracích moravských a českých objevuje se v kodexech krakov
ských jméno a postava sv. Františka Serafínského; graduál Bernardinů
z r. 1524 nese na titulu nápis, že sepsán pomocí Krista, panny Marie,
»nec non eciam seraphico Francisco*\ v gradualu (č. 5) vyobrazen
sv. František, objímající kříž (tab. 11) a v chorální knize (č. 6) na
cházíme obraz (str. 247), který dle popisu patrně představuje stigmatisaci
sv. Františka.
Mám za to, že celé Františkánské hnutí v zemích koruny české a
v Polsku za doby jagelonské jest zjevem velice pozoruhodným, který
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v Polsku a Slezsku právě dobou, kdy kruhy výrobní ve městech byly
převahou německé, přispěl i k povznesení národních živlů. Tito klášterní
bratři vyšli z lidu a k lidu svým působením, svými kázáními se obraceli.
Jejich kruhy jsou přirozeně lidové, prostonárodní, kdežto vyšší jich snahy
kulturní a umělecké direktně se opírají o střediska italská. I v samém
Slezsku Horním dle svědectví Grünhagenova x) tou dobou všecky kláštery
františkánské jsou prosty působení národnosti německé.
Bližších zpráv o bratru Josefovi, kromě oněch, jež známy jsou
z jeho prací, Bersohn se nedopátral. Uvádí (str. 158) několik osob
jmenem Josef, ale žádný z těchto záznamů na osobu autora chorálních
kněh bernardinských se nehodí; všechny spadají již do dob pozdějších,
do středu a druhé poloviny XVI. stol. Spis Bersohnův ozdoben jest
patnácti tabulkami, na nichž reprodukovány některé initiály a okrajové
ozdoby. Věnován jest universitě Jagelonské v Krakově při jejím jubileu
na svědectví osvětového a uměleckého rozvoje minulosti polské.
K Chytil.

'ifaxya.n Sokolowski. Studya do historyi rzezby w Polsce w XV.
i XVI. wieku. Nákladem Akademii Umiej^tnošci. W Krakowie 1901.
Spis sličně vypravený, opatřený 4 2 illustracemi, obsahuje řadu studií
o pracích řezbářských v Polsku. Jednotlivé studie následují za sebou
pořadem, jakýmž počínajíc r. 1899 succesivně vznikly a nepojednávají
o vlastním předmětu dle časového postupu. O počátcích řezbářství oné
doby v Polsku poskytuje zprávy hlavně odstavec IV. (Snycerze krakowscy
i ich warsztaty), ve kterém místy se autor dovolává též poměrů českých.
Na počátku XV. věky objevuje se v Krakově Nikolaus Snyczer, o němž
akta se zmiňují v letech 1412—1431. Autor připouští možnost, že
jest identickým s Mikolajem, jenž v letech 1396 a 1403 se uvádí jako
malíř krále Vladislava Jagajla, avšak uznává, že domnění to zatím po
strádá pevnějšího podkladu. Jako jinde i v Krakově jest hojnost histo
rických zpráv o umělcích, jichž jména nelze bezpečně spojití s nějakým
určitým existujícím dílem. V případech takových dlužno počínati si velmi
skepticky, jak zkušenosti stále dosvědčují. Na místo starších názorů
legendárních nastoupily v novější době četné hypothesy, vědeckým apa
rátem opřené, které v mnohých případech nebudou s to odolati zubu
času a kritiky, Sem přináležejí někteří nově skonštruovaní umělci školy
norimberské (Thode, Die Malerschule von Nürnberg), mistři z Aschaffenburgu, mistr Osvald, jakožto autor fresek kaple svatováclavské v Praze a j,
Tak mnohý badatel má nějakého »mistra« na svědomí, a není nikomu
na ujmu, koriguje-li časem svůj názor. Pakliže se to však nestane v čas,
a dostane-li se hypothesa jako zajištěné faktum do příručních kněh a
slovníků, pak není téměř k vyhlazení. Sokolowski vede si v případech
podobných opatrně a nepovyšuje hypothesy na zjevení skutečnosti. Vizme
*) Geschichte Schlesiens 1884, 393.
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jeden příklad. V kapli jagelonské na Wawelu nachází se pozoruhodný
tryptych, výborná řezbářská práce, datovaná 1467. Tou dobou objevuje
se v Krakově Lorenz řezbář z Magdeburka (Lorenz Snyczer de Meydeburg), jenž přijal právo méstské r. 1460. Autor jest nakloněn uvésti
tohoto mistra s tryptychem z r. 1467 v jakousi spojitost (str. 56.),
podává však myšlenku tuto pouze jako podnět k dalšímu bádání. Po
všechný charakter díla samého, založený ještě na široké bási flanderského
umění, nepoukazuje dle mého soudu určitě k nějaké lokální škole ně
mecké. Ze zápisů cechovních a městských vychází na jevo ovšem ne
popiratelné faktum, že průběhem XV. věku řemeslníci a umělci z Německa
rádi se do Krakova, podobně jako do Vratislavi, stěhovali. Knihy cechovní
vedeny jsou po němečku. Poměry jsou zde v ohledu tom jinaké, než
tou dobou v Praze, kde proud stěhovavých německých umělců již po
čátkem XV. století se zastavuje. Můžeme zpravidla míti za to, že pře
sídlování cizích umělců spadalo do jich mladých let, kdy ještě hledali
své stěstí jinde; někdy jdou po stopě příbuzenských poměrů, někdy
pudí je také neposednost. Tak největší plastik krakovský z konce XV. věku,
Vít Stwosz, o němž stále ještě nevíme určitě a podrobně, kdy a kde
byl narozen, byl již kolem r. 1464, as ve svém 26. roce, v Krakově
usedlý. Syn jeho Stanislav (Stenczel), byl v Krakově rozený (hic oriundus)
a pokřtěn jménem patrona polského. Činností obou těchto mistrů v Kra
kově, otce i syna, Víta i Stanislava, věnována jest hlavní část studií
Sokolowského. Dobový rozdíl mezi pracemi otce i syna, jevící se v slohu
a rázu, sleduje autor jmenovitě v prvé studii. Tryptych sv. Stanislava
v kostele P. Marie v Krakově, připisovaný druhdy Vítovi, patří již
době Stanislavové a rovněž podobný oltář sv. Stanislava ve Wěnavě,
v kostele tamním, přestavěném kol. r. 1520. V ornamentu jest zde
patrný již vliv vlašské renatssance, kterouž do Polska za časů Zikmundovských přenášejí Bartolomeo Berecci a Giovanni Cini ze Sieny.
Památek řezbářství z konce XV. a počátku XVI. stol, jest v Kra
kově a venkovských místech nepoměrně více zachováno než u nás, kde
náboženské převraty a snahy modernisační, ve všech dobách předem
odstraňovaly a zahlazovaly staré výtvory. Památkám rozptýleným po
venkově i v různých končinách Polska, jako v Poznaňsku a Mazovště
věnuje autor zvláštní stať, která jest neméně zajímavou, než poslední
studie VI. pojednávající o vlivu rezbárstva krakovského i školy Víta
Stwosze na kraje sousední. Jsou to jmenovitě končiny horních Uher,
jichž řezbářské práce doby té zde dávno vzbuzují zaslouženou pozornost.
Autor sleduje jmenovitě působení krakovských mistrů a polských vůbec
v Bardějově, Kežmarku a Levoči. V Bardějově, kde zachovalo se hojně
archiválních zpráv, vyskytují se v XV. věku často umělci a řemeslníci
z Krakova; o řezbářích spišských vyslovuje se domnění, že značná jich
část vyučila se v Krakově. Až do Sedmihrad sahají styky, ale zde,
jak se podobá, prostředkovány jsou vzájemnými vztahy tamních Němců
ku krakovským. Sibiň slyne ve XIV. a XV. věku v oboru zlatnictví
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a kovolitectví; bratr Víta Stwosze Matěj (zvaný Šváb) řemesla svého
zlatník, přišel právě ze Sedmihrad (z Harova blíž Mediáše) do Krakova,
kdež r. 1482 přijal právo městské. Ze sousedních krajů stojí v stálých
vztazích ku Krakovu též Slezsko, jmenovitě Vratislav, kde ve zprávách
z polovice XV. věku a z počátku XVI. stol, často vyskytují se umělci
z Krakova. Východní kraje Slezska patřily k dioecesi krakovské a ne
pochybně 2 Krakova braly své potřeby liturgické. Krom toho přispívá
k utužení vzájemných styků i proces národnostní, probuzení se živlů
slovanských ve Slezsku a reakce proti germanisaci, šířící se před tím
v století XV. V Slezsku Horním, Opolsku a Ratibořsku vládne tou
dobou úplné čeština. Na střední části tryptychu zachovaného ve filiálním
kostele v Bierdzianech u Opole nesou veškeré zobrazené osoby kroj
polský. Autor již před tím poukazuje k onomu zjevu, jak typy, tváře,
kroje, obyčeje polské čím dál tím více se obrážely v památkách vý
tvarných (str 133.), jak svět polský v pracích řezbářských vystupuje
na scénu i u těch, které vyšly z dílen mistrů původu německého, ku
př. Hanse Síissa z Kulmbachu. Obráží se zde i v umění rozmach
kultury polské, jejíž ohniskem jest na sklonku XV. věku a počátkem
XVI. st. slavná universita krakovská. *Almae matri anno jubilaei sacrum*
stojí v čele tohoto souboru studií.
K. Chytil.
Dr. Waclaw Sobieski, Nienawišč wyznaniowa tlumów za rzadów
Zygmunta III. Warszawa 1902, str. 199.
Kniha Sobieského jest zajímavé studium z dějin davů a jejich
psychologie. Jest to pokus osvětliti na skutečném příkladě, na určitém
processu dějinném theoretické názory sociální psychologie, na kterou
v poslední době taková váha klade se v historiosofii. Spisovatel vybral
si k tomu opravdu velmi vděčný předmět, t. lidové bouře a srocení
namířená proti reformaci. Srocení taková objevují se v rozmanitých
formách téměř všude, zejména pak v době náboženských rozbrojů a ne
pokojů, zvláště za doby reformační. Avšak v Polsku mají zvláštní ráz.
Spisovatel probírá jednotlivé případy excessů v Polsku zhusta se opa
kující a snaží se vystihnout! jejich podstatu — ukazuje na to, že jsou
to hnutí elementární a čistě lidová, vyplývající především a téměř vý
hradně z povahy lidu, z povahy rabové. Víra jest věcí především davu.
Davy polské těsně přilnuly k víře katolické, která nejlépe odpovídala
jeho vnitřním pudům a náklonnostem — lid tento, právě jako ra^a ro
mánská, liboval si hlavně v zevnějších formách a v apriostických dog
matech. Mohli bychom k tomu dodati, že lid přilnul k vnějším formám,
které staly se jeho duševním pokladem — když tyto octly se v ne
bezpečí, domníval se, že mu béřou boha — jak to také Miljukov pěkně
ukazuje na davech ruských. Reformace, která vnikla do Polska byla téměř
výhradně vírou intelligence, šlechty. Do lidu nepronikla — již bratři čeští
častokráte na to poukazovali, že lid jest zanedbán, že se mu malá péče
věnuje. Proto katolická reakce nikde neměla práce tak snadné jako právě
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v Polsku. Fanatism náboženský, nenávist k protestantům, projevovaly
se hlavně ve větších městech, jako Krakov, Poznaň, Vilno — tam jen
mohly se skutečně davy shromažďovat), davy, ve kterých byla ona živelní
síla. Spisovatel ukazuje na to, že to byly davy nejnižších, nevzdělaných
vrstev obyvatelstva. Mnoho bylo tu připisováno na vrub studentů, ale
často se ukázalo při vyšetřování, že mnozí domnělí studenti byli řeme
slníci nebo prostá luza. Proto uvádí účastenství studentů na pravou
míru. Jako nevzdělané davy městské, tak i bídná a nevzdělaná šlechta
mazovská, která byla jen předmětem posměchu šlechtě ostatní, byla
fanatickým obráncem staré víry. »V Polsku jesuité proto mohli působiti
s takovým zdarem, poněvadž se mohli aspoň v počátcích své práce
a misse opříti o davy ubožácké šlechty mazovské, o lid selský a městský«
(str. 175). Sobieski ukazuje na to, že z těchto právě vrstev hlavně po
cházeli jesuité domácí. Lid, dav to byl, jenž v Polsku rozhodl, vyřídil
otázku reformace. Ještě nežli zahájena katolická reakce se strany orgánů
církevních, již bouří se lid Krakovský proti protestantům (roku 1551
a 1558). Tím více propukají výbuchy jeho vášní, když cítí, že se
jim hoví se strany hierarchie i se strany krále-jesuity Sigmunda III.
Král tento pouze nepřekážel tomu, co se dělo před jeho očima — t.
postupné »očišťování« mést od zborů protestantských a vysazování jich
za obvod městský — ovšem byl tomu rád. Sobieski ukazuje na význam
davu, nepodceňuje však význam vynikajících osobností, jako byl Štěpán
Bathory a Jan Zamojski. Za Bathoryho, který přísně trestal a prováděl
stávající zákony na ochranu protestantů, lid nebyl sice úplně kliden, ale
přece jen byl držen na úzdě. Ač i za Sigmunda III., pokud žil »politik«
(t j. ne fanatik) Zamojski, který dovedl mezi protestantskou šlechtou,
jež se domáhala zřízení zákona proti srocování lidu a bouřím, a kato
lickým duchovenstvem, které tomu všemožně odpíralo, prostředkovat!,
byly vášně lidu aspoň do jisté míry drženy na úzdě. R. 1605 zemřel
Zamojski a rok 1606 znamená uzákoněni excessů — počátek čím dále,
tím víc rostoucí vnitřní anarchie. Davy dohánějí protestanty polské
k zoufalství tak, že tito stávají se nepřáteli státu, ve kterém žijí.
Spisovatel bystře posuzuje a osvětluje situace a osoby jednající.
Co do excessů samých poukazuje na to, jak důležitou úlohu při nich
hrála touha po loupeži — z počátku vrhají se davy pouze na prote
stantské zbory a ničí co tam najdou, později však loupí cenné věci;
když zborů v městě není, vrhají se na domy soukromé, obzvláštní po
zornosti těší se domy zlatníků. Loupí se též při pohřbech — studenti
Krakovští (nejvíce žebrající žáci) soptí hněvem, jestliže protestantský
pohřeb ujde jim bez kořisti, jestiže mrtvola pohřbí se tajně — útočí
na dům, kde by mrtvola měla býti; protestanti své příbuzné pohřbívající
musejí konečně platiti výkupné, aby mohli vykonat pohřeb v klidu.
Lidová srocení opakují se obyčejně v určité dni — vždycky v létě
buď na Boží Tělo nebo na den Nanebevstoupení Páně — v prvém pří
padě lid řečmi kazatelů, v druhém kostelním divadlem se rozčiluje
č h. vin,
15
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a fanatisuje. Protestanté bývají vždy připraveni k útokům, ale z pravidla
nedostatečné. Zajímavo, že při všem marném úsilí protestantů, aby
vydán byl zákon proti těmto excessům, přece konečně takového dostalo
se Krakovu na zakročení městské rady, když bohatí kupci tamější za
čali se válem stěhovati pryč — ale v té době nebylo tam již zboru.
Základní názor spisovatelův, který chce spisem svým dokázati, jest,
že víra jest věc davu, dav, lid konec konců za jistých okolností roz
hoduje o víře národa, země. Vnější okolnosti, tlak poměrů politických,
rozvoj a pokrok vzdělanosti mohou působiti více negativně, mohou za
držovat! na čas všeobecný proud a hnutí davů, ale potlačiti základní
jeho nazírání nejsou s to. Bylo by zajímavo srovnati s těmito vývody
neúspěchy katolické protireformace v davech českých. Základní myšlénka
Sobieského provedena ostatek, tuším, z veliké části v Rezkových »Dějinách
prostonárodního hnutí náboženského.«
Spis Sobieského — neveliký — jest pln zajímavých podrobností
— samo líčení průběhu jednotlivých srocení budí značný zájem. Autor
jeho stojí na obdivuhodném stanovisku objektivnosti, ač předmět sám
na mnoze svádí k tomu, aby spisovatel projevil své Sympathie některé
straně. Spis jeho nese se jen určitým cílem — zbádati dějiny, psycho
logii davů — avšak autor jeho zkoumá mnohostranně, nepodceňuje,
vytýká vlivy zevnější, osobnosti atd. Zdá se, že chce v městských excessech polských viděti jakousi analogii náboženských válek západo
evropských — všímá si pilně vůbec rozvoje západoevropského, zejména
Francie, kdež poukazuje na důležitost ediktu nantesského, proti němuž
staví nedostatečnou konfoederaci Varšavskou a ukazuje, proč v Polsku
nebyl nějaký edikt nantesský možný. Spis Sobieského dlužno pokládati
za zdařilý pokus svého druhu.
y Bidlo.
Moritz Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation
und des Dreissigiährigen Krieges (1555—1648), III, 1 (Gesch. des
Dreissigjährigen Krieges, erster Theil); Stuttgart und Berlin. Stran 320.
Velká práce Rittrova pokročila posledním svazkem daleko ku
předu: sedmá kniha, jíž svazek se počíná, obsahuje válku českou a falckou,
osmá pak historii války dolnosaské a dánské až k samému propuknutí
vojny. Léta 1618—1625, jimž je věnována, zvyšují náš zájem o práci
Rittrovu měrou velikou. Přináší Ritter nová data k historii českého po
vstání, přináší nové pojetí? — ty otázky ozývají se nejdříve. Možno
odpovědět! hned, že nového najdeme málo, a to předně proto, že dílo
Rittrovo nepřekračuje nikde víc než je nezbytno cíle svého, vylíčiti
německé dějiny protireformační. Ritter užil mnoho nových pramenu
archivních, ale zájmu jeho o historii českého povstání dostačily úplně
prameny již známé; v tom tedy jen výjimkou najdeme něco nového
(na př. že při jednání o konfederaci stavů zemí českých a rakouských
z července r. 1619 měla podle původního plánu — snad jen rakouských
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stavů? — býti akta konfederační předložena králi Ferdinandovi s otázkou,
je-li ochoten ji schváliti?) — za to mnoho nového je v obšírných vý
kladech Rittrových o stanovisku jednotlivých knížat říše a států soused
ních, diplomatických stycích jejich, jednáních unie a ligy vzhledem k če
skému povstání. Poukazuji zde zejména na výklad o roli arciknížete
Alberta, místodržícího v Nizozemí a o poměru Ferdinanda II. a Maximiliána Bavorského. Všechno to vyloženo je s klidem zdánlivě naprosto
neinteressovaného vypravovatele (s klidem někdy čtenáře Čecha až ne
mile se dotýkajícím), jasně a co do rozsahu vždy v náležitém poměru
k důležitosti strany a akce; je patrno, že spisovateli souvislost všeho
byla do dna patrna a nezůstalo mu nic záhadným. V pojetí nenajdeme
ani obrany českých stavů ani žalob na ně; i tu, jak patrno, je autorovi
vše takřka přirozené, jakoby to tak přijíti musilo — klid pouhého vy
pravovatele neopouští ho ani tam, kde líčí protireformaci v Čechách,
nebo (str. 182) boje u dvora r. 1621 o potrestání českých rebellů,
působení Caraffovo, Loheliovo a kapucínského provinciála Romana, na
něž si stěžoval arcibiskup Momučský, aby je čert vzal: >die tormentierten Ihre Kayserliche Majestät in Dero Gewissen dermassen, das sie
auch oftmals des Nachts zu zwei und drei Stunden ihrer Ruhe ab
brechen müssten«. Politikové (také vév. Bavorský) byli pro mírnost
nebo odklad, hierarchové pro násilné a neprodlené vyplenění kacířství.
Vytýká-li Ritter mezi českými stavy a pak zejména direktory roz
díly v odvaze (verwegenere Führer, einige verwegenere Direktoren),
mluví-li o »schlaffe Hände« tam, kde vykládá starost vlády české
o válku, není v tom ovšem také nic, nač by již Gindely byl důraz nekladl.
Pěkné, a co nejdůležitějšího, na solidním studiu založené jsou jeho charakte
ristiky, na př. Ferdinanda IL, Eggenberka a dvora císařského, Tillyho,
Valdštejna. Tento je správně líčen v světle nepříznivém, také o čistém
hospodářství celé té společnosti, jež kryjíc se jménem trestajícího císaře
řádila v pokořených Čechách, má Ritter názor dobrý; historie mincov
ního švindlu společnosti Basseviho je vyložena správněji než u Gindelyho.
O císaři praví: »Es war ein Fürst von schwachem Urtheil, mässiger
Arbeitsamkeit und ohne wahre Herscherlust, ein vollgültiger Vertreter
jener Mittelmässigkeit, welche die deutschen Fürsten und Staatsmänner
zu blossen Werkzeugen der grossen geistigen Gegensätze machte, die
die Welt in den Krieg hineintrieben.« Velmi názorně vyložena je bitva
na Bílé Hoře. České literatury Ritter ovšem neužil (kromě Gindelyho),
ani německého výtahu z Dvorského Valdštejna nezná, o Bílkovi (Dějiny
konfiskací) opatřil si neurčité informace prof. Bachmanna. K výkladům
starším, k otázkám nadhozeným v zpracováních předchozích Ritter pra
vidlem nezaujímá stanoviska, někdy ani k materiálu, jimi poskytnutému
(jako na př. k článku Forstově o jednáních Fridricha F. s Portou
v Mittheil. rak. institutu 1895).
J7. Pekař.
15*
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Literatura česká devatenáctého století. Dílu prvého seš. 1—5.
(Laichtcrův Výbor nejlepších spisů poučných, kn. XIX.) Praha 1902.
Stran 200.
Velikého podniku ujali se naši mladší filologové s Jaroslavem Vlčkem
v čele: vypsati společně dějiny literatury české v 19. st. Dílo je roz
vrženo na tři velké svazky, z nichž prvý má obsahovati dobu od 2. pol.
18. st. do r. 1830, druhý léta 1830—1860, třetí .období nejnovější.
Programm dílu prvého ohlašuje se podrobněji: má obsahovati přehled
ideí, snah a vědeckého úsilí za doby osvícenské, s Dobrovským jako
středem práce (tato část napsaná ?. Jakubcem* je v 5 vyšlých sešitech
již ukončena), vylíčení počátků slovanského jazykozpytu v Čechách (na
psal E. Smetánka), vývoj novodobého dramatu (píše J. Máchal), novelly
a povídky lyriky a epiky, obraz publicistických, vědeckých, národních
i politických snah J. Nejedlého a J. Jungmanna, Jungmannovu školu
básnickou a konečně poetickou činnost J. Kollára.
Z programmu tohoto je patrno, že dílo v některých kapitolách
chce obsáhnout! život český v 19. st, probuzení národní i politické,
pokud se jevilo v literatuře, vůbec. Je zároveň pravdépodobno, že roz
dělení práce mezi autorů několik povede ke kolisím a nesrovnalostem,
(jež jsou spojeny pravidlem s každým podobným podnikem společným),
zejména voleno-li, jako v tomto případě, za základ rozdělení věcné.
V některém směru bude pověděno asi příliš mnoho, v jiném málo nebo
nic — mezery jsou již v rozvrhu prvého dílu patrny. Ale kdo zná ne
snáze společné práce tohoto druhu — redakci se na př. nepodařilo
získati pracovníka pro historiografii českou Dobnerem počínaje — ne
může než nedostatky takové bez výtek konstatovat!; postačí, když
jednotlivé partie budou dobré; celkového zpracování z jednotného hle
diska musí beztoho ujmouti se autor jediný.
Nepochybné nejnesnadnější úkol v díle prvém připadl J. Jakubcovi:
»podati přehled ideí, snah a vědeckého úsilí v době osvícenské s Dobrov
ským v čele.« Loni byl J. Vlček dokončil výborných svých Dějin
literatury české prvou část druhého dílu, obsahující st. 18.; tam velmi
pěkně, ač se stručností až aforistickou, vyložil ideový základ, theorii
i praxi osvícenské doby; tam probral i činnost Dobrovského až do
r. 1792. Máme-li rozuměti dobře práci Jakubcově v »Lit. 19. st.«, mu
síme si ji, tuším, vyložiti, jako doplnění výkladů Vlčkových — proto
mohl Jakubec pominouti nebo letmo se dotknouti kardinálních věcí, jež
již byl vyložil Vlček, a přispěti detailním studiem jen v některých bo
dech, jež pokládal za zvlášť důležité. Z tohoto stanoviska posuzována
přináší práce Jakubcova mnoho nového a poučného. Kladu důraz ze
jména na to, že Jakubec vyložil nám poprvé, jaký vliv na filologické
vzdělání Dobrovského měli gottinský professorj. O. Michaelis t(f 1791),
Fr. K. Fulda (f 1788) a J. Chr. Adelung (f 1806), jaký vliv na
rozvoj slavistiky mimo studie biblické měla vůbec germánská filologie.
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Druhá velká zásluha práce je v podrobnějším a vědečtějším vyložení
činnosti a významu V. F. Durycha a jeho poměru k Dobrovskému.
Durych vůbec v práci Jakubcové roste, především jako buditel; a jeho
»Bibliotheca Slavica« měla patrně na vývoj oné veliké fikce o staro
slovanské kultuře, jež tolik ovládla 19. st., vliv mnohem větší, než se
dříve tušilo. Také Dobrovský, jejž autor sleduje až do let dvacátých
19. st„ vystupuje tu jako Čech a český buditel mnohem jasněji než
v pracích starších, a zejména podrobně jsou vyloženy jeho zásluhy
o český jazyk v bojích proti dilettantům puristům a neologům (odpad
nout! mohly by jen parallely s Havlíčkem). Nový materiál poskytlo tu
Jakubcovi především pilné probrání časopisů Dobrovským vydávaných;
na něm je studie jeho založena nejvíce; škoda, že autor touže měrou
neužil obou Jagičem vydaných svazků korrespondence, z největší části
Dobrovského se týkající a tolik poskytující zajímavých rysů k činnosti
jeho. O historických pracích Dobrovského a vrstevníků jeho (Dobnera,
Pelcla, Voigta atd.) musí psáti historik; i u Vlčka i u Jakubce je patrno,
že úkolu tomu literární historik stačiti nemůže. Srv. u Jakubce na př.
na str. 72 pokus celkové karakteristiky historické práce doby osví
censké. Věta na str. 8., že (v době osvícenské) začíná se z dějin če
ských osvětlovat! zejména doba husitská, je jistě nesprávná; právě z dat
snesených Jakubcem je patrno, že v historii zajímala se doba ta o periody
kultury nejstarší (Jakubec dobře ukazuje na tuto okolnost proti roz
šířenému mínění, že teprv romantika vzbudila kult pravěku), o archaeologii v nejš. smyslu a histor. topografii. Josefinismus v názoru svém na
církev, hierarchii a náboženství měl tolik společného nebo podobného
s husitstvím, že by až překvapovalo, jak poměrně málo užila historická
práce dob Josefových husitství jako argumentu, kdybychom nevěděli,
jaká propast je mezi myšlénkovým východiskem českých reformátorů
str. 14—15. a filosofií osvícení. Právě naopak — co všechno bádání
historické a všechno bádání dějin u nás v 1. 1750—1830 karakterisuje,
je podceňování náboženského života v českých dějinách, neporozumění
jeho významu. Vědomé a programmové navazování na českou reformaci
počíná se v literatuře naší opravdu teprv Meissnerovým >Žižkou<, a
dobu husitskou počíná nám osvětlovat! teprv Palacký od let čtyřicátých
19. st. Nepodepsal bych také věty (str. 52), že po příkladě ciziny pro
buzen byl u nás smysl pro dějiny a věci domácí; ten smysl byl živý
u nás právě v 17. st. a jak přirozeno, i vždycky před tím. Z menších
věcí bylo by možno žádali jasnějšího výkladu o pěstování »domácího práva«
v Čechách 18. st., v tom zejména státního práva českého, a většího zřetele
k studiu českých dějin na českých školách a k učebnicím českého
dějepisu. »Rakouské země dědičné« nemohou nikdy znamenat! pouze
země české. Ale tyto a podobné výtky málo váží vedle mnohých zásluh
práce Jakubcovy. — Dílo je ozdobeno několika reprodukcemi starých
rytin, portrétů a titulních listů.
J. Pekař.
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Alfred Stern, Geschichte Europas seit den Verträgen von i8i5
bis zum Frankfurter Frieden von i87l, Berlin, W. Hertz, 3 sv. 1894,
1897 a 1901; str. XVI + 655, XVI + 572 a XII -|- 419.x)
Nedávno vyšlým svazkem třetím široce založené dílo Sternovo dospčlo teprve v předvečer červencové revoluce (1830). Tři objemné
knihy, které jsou věnovány politickým dějinám pouze patnácti let —
již z toho jen lze posoudit, jakou summu pracovní energie žádá pokus
o vědeckou historii 19. stol. Stern není ovšem bez předchůdců. I když
nehledíme k publikacím souborným (Onckenové na př.), hned v letech
1855—1866 G. G. Gervinus vydával své velké »Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts«. Dílo, navazující vědomě na Schlossera formálně
i duchem, bylo tehdy nejen literární a politickou, ale vůbec národní
událostí. Gervinus patřil k onomu směru v dějepisectví, jejž nejstkvěleji
tehdy zastupovali Macaulay a Thiers: směr, který nechtěl jen vědecky
bádat, ale který měl i cíle a snahy dne, vyvozuje z minulosti principy
a ideály pro přítomnost. Dílo Gervinovo politicky bylo knihou demo
kratickou a v tom smyslu slavně plnilo svůj úkol. Ale celá jeho myšlenka
do budoucnosti nepřešla, a je známo, co bolestné tragiky je v Gervinově konci; Gervinus byl předstižen a překonán událostmi — po r. 1870
nebylo již místa pro muže, který právě v decentralisaci a v demo
kratické »Kleinstaaterei« viděl smysl a ducha německých dějin . . . ,
Kniha jeho stala se tak knihou mrtvou, a stala se jí tím spíše, že i vě
decký apparát její nebyl nejspolehlivější: Gervinus jen málo mohl užít
archivů a vůbec nového nepodal mnoho; v něm učenec nepřežil dlouho
politika... Ve svých osmi svazcích Gervinus dospěl jen k r. 1380;
jeho nástupce C. Bulle (»Geschichte der neuesten Zeit< 1815-1885;
Berlín, 1888 ve 4 sv.) zmohl již celou látku, ale nejen že se omezil
na stránku v nejužším smyslu slova politickou, ale obětoval i vědeckost;
jeho kniha nemá stopy kritického a bibliografického apparátu a nespo
čívá vůbec na pramenech. V celku objektivní a věcně správná, a ovšem
pouze vypravující, kniha Bullova je dnes nejobšírnější příručkou o dě ·
jinách 19. st. v německém jazyku. Zvláštní postavení zaujalo v literatuře
dílo Ch. Seignobose »Histoire politique de ľEurope contemporaine«
(Paříž 1897, str. XII -|- 814). Také Seignobos odříká se s plným vě
domím nároků na vědeckost v onom technickém významu slova; i on
zakládá svou zajímavou práci na monografiích a (striktně vzato) podává
tedy jen kompilaci: nevycházeje z detailního bádání a z detailní kritiky
nepodává nových fakt, neřeší sporných otázek — jak praví sám, jeho
dílo právě není histoire érudite ani histoire narrative a je to vůbec jen
rukověť, pouze manuel de science. A přece výsledky překvapují, a kniha
již dnes má autoritu a význam. Seignobos nebál se vyvozovat závěry
a měl odvahu pojmout svůj úkol s vysoka: on se pokusil o histoire
explicative^ a v tom je tajemství jeho síly. Vylíčit politický život Evropy
’) Srovn. Č. Č. H. II. 49.
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v 19. st., t. j. vysvětlit »organisaci národů, vlád a stran, vyložit poli
tické otázky, jak během století byly kladeny, a vystihnout, k jakým
řešením se dospělo« — to byla jeho úloha, a té on dostál se svěžestí,
kterou možno závidět, a s věcností, která (jak vtipně napsal J. Caro)
je až virtuositou. Kniha Seignobosova je tak dnes nejlepším stručným
dílem o dějinách 19. st ; a svým duchem, výškou a Síří svého stanoviska
í přísnou kázní myšlénkovou je spolu krásným příkladem historie v pravdě
filosofické. U nás o veliké dílo v duchu tradice německé pokusil se Jan
M. Kryštůfek\ k dvěma svazkům »Dějin devatenáctého století« (1883
a 1888 v Praze) od r. 1893 přidává další svazky svých široce zalo
žených »Dějin nové doby«; nedávno vyšlý svazek čtvrtý překročil teprve
revoluční rok 1848. Anglické dílo C. M. Andrewse »Historical development of modern Európe«, 1815-1897 (vyd. z r. 1901) zůstalo mně
zde nepřístupno.
Alfred Stern vrátil se opět k problému o který se byl již tak
směle pokusil Gervinus: dějiny 19. st. vylíčit plně a v pravdě vědecky
t. j. se vším tím apparátem kritické práce, s jakým operují na př.
mediaevalisté. Gervinus ovšem magnis excidit ausis* a Stern? Obtíže
jsou tu takořka nepřekonatelné; především sama organisace moderního
života s hloubkou a pronikavostí filosofa žádá všestrannost polyhistora,
a pak také povaha pramenů, jejich úžasné množství — ľabondance
écrasante des documents^ jak praví Seignobos — ukládají zvláštní postup
práce: celá methoda je tu docela jiná. Stern nerozpjal své plátno tak
široce jako Gervinus, a také co do způsobu svého studia volil novou
cestu: v pramenech nejde vždy a důsledně sám až ke dnu, ale pokouší
se o kompromiss: vycházeje z literatury, zakládá své vypravování aspoň
na pramenech důležitějších a často přináší také inedita. Apparát bibliografickokritický vypadl ovšem méně obsáhle, než bychom čekali. Stern
pochopitelně zejména co nejvíce omezil polemiku, literaturu pak a pra
meny vůbec (i archivální) udává jen, kde uznal zvláště za vhodné —
především ovšem, kde šlo o nová fakta nebo o nové jich osvětlení a
seskupení. Souvisí to již s celou povahou díla, jak ji hned vyložíme,
že prameny Sternovy tvoří na prvním místě akta diplomatická, tedy
materiál částečně ještě archivní; Stern prostudoval snad všecky státní
archivy evropské — vyjímaje ovšem ruské — a mohl tak často podat
nová fakta i nové pojetí: v té bohaté novosti archivální látky je jistě
hlavní zásluha jeho díla. Stern zašel tu však někdy daleko, a jsou partie
v jeho knize, které v té souvislosti staly se příliš podrobnými, skoro
monografickými. Stern kromě toho, opojen novým materiálem, události
často viděl jen skly diplomatických zpráv — jakoby depeše cizího vy
slance byly nejpřísnějším a nejspolehlivějším pramenem. Z dalšího tiště
ného materiálu noviny ku podivu Stern zanedbává; vyznává sice sám,
že dnes akta diplomatická ztrácejí již na významu proti tisku, debattám
v parlamentech a statistickým výkazům (str. VI. v předmluvě k 1.
svazku), vskutku však periodického tisku užil velmi málo a také z po
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litické literatury v nejužším smyslu slova nečerpal, jak by často bylo
možno. Za to mnoho stavěl na korrespondencích a zejména na memoirech.
Jaké je Sternovo stanovisko, jeho pojímání dějin 19. st. ? Stern je
tu pravým opakem Gervinovým. Gervinus byl samá reflexe a narážka,
jeho dílo žilo ve své dobé a nelekalo se konstrukcí — Stern proti
tomu nejen pouze vypravuje, wie es eigentlich gewesen ist, ale přede
vším nemiluje obecných úvah; u něho není filosofujících úvodů ani závěrů:
fakt se řadí k faktu, a snad — facta loquentur} . . . Stern v tomto
směru je historickým empirikem v nejplnějším smyslu. Jediná myšlenka,
která chce být jakoby duší celého díla, je přesvědčení o stejnosti ideí
a zájmů evropských národů; jak to Stern pravil hned v předmluvě
k prvnímu svazku, evropské lidstvo přes živou rozmanitost jednotlivých
svých útvarů dýše týž vzduch politický, hospodářský, umělecký a vě
decký (str. VIL). Dokazuje to však dílo Sternovo skutečně? Mluví ta
fakta opravdu? Již vnější založení práce tomu vadí: Stern, věren tradici,
jako Gervinus a Bulle, uspořádal své dílo chronologicky dle tří období,
ale v rámcích těchto postupuje většinou čistě mechanicky t. j. cestou
hlavně geografickou; na momenty, které současně patří dějinám celé
Evropy položil důraz především jen potud, pokud šlo o zahraniční po
litiku. Tak ona veliká jednota kulturní, vůbec vlastni evropská kultura
iq, st. v celém svém rozsahu a významu, v plné souvislosti a vzájem
nosti svého vývoje Sternovi jakoby unikala: roztříštěna v jednotlivé
kapitoly, v každé ovšem se jeví ve zvláštním světle jiných poměrů;
pro samá > fakta < ztrácí se nám duše, vlastní smysl a podstata dějin
v jejich celkovém, evropském proudu . . . Druhou překážkou je vědecká
individualita Sternova. Stern je historik velice přesný a jasný, duch
především empirický; z jeho díla mluví přímo jakoby láska a úcta
k faktu jako takovému, k faktu >o sobě«. Jeho historie je proto pře
devším pragmatismem fakt; Stern vůbec jen vypravuje, fakt váže s faktem
a ty pak řadí ve skupiny; jeho dílo je pouze událost a událost. S tím
souvisí ovšem, že často máme dojem mosaiky, a konečně — Sternova
drobnomalba nejen tak nabývá rázu annalistické směsi, ale brání vůbec
vyššímu a širšímu pojetí; Sternovi právě jeho methodou je zamezena
každá celková karakteristika, každý obecný závěr. Čtenář jen z přesné
disposice cítí ruku, která ovládá ten zdánlivý chaos. Je proto pochopitelno, že také člověk — Stern, pokud se nám v díle vůbec ozývá,
ozývá se jen nepřímo a tlumeně. Ale i z té jako neživé souvislosti fakt
vytušíme přece sympathie jeho pro Prusko a jeho nechuť k Rusku;
a jistý dech protiklerikální vane knihou na všech jejích stránkách.
Dílo Sternovo je rozvrženo na tři oddělení, Abtheilungen\ přítomným
svazkem třetím je dokončeno teprve oddělení první t. j. dějiny evropské
v letech 1815-1830; oddělení druhé má jít až k revoluci 1848, a od
dělením třetím (do r. 1871) bude dílo celé hotovo. Přehlížíme-li. co je
již vykonáno, nelze s úctou neuznat důkladnost a mnohostrannost Sternových studií. Stern neomezuje se na historii v běžném a nejužším
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smyslu slova. Začínaje vypravovat, snaží se skoro vždycky prozkoumat
i základy, z jakých se události vyvíjely, a také potom, již v proudu
líčení nepodává jen dějin vnějších; u něho najdeme vždycky i obšírný
výklad poměrů vnitřních a často v souvislosti velmi široké; Stern ne
zapomíná snad ani na jednu významnější větev kulturního života. A přes
to není jeho dílo historií kulturní a není ani pokusem o ni. Mluvili jsme
již o obecné methodě Sternově; nyní je třeba vytknout i jeho stano
visko sociologické. Stern nejraději a s obšírností velmi nepoměrnou za
bývá se dějinami politickými. Vztahy států mezi sebou, zahraniční kon
flikty, vůbec historie diplomatická, a ve vnitřním životě ministeria a par
lamenty — to je takořka vlastní obsah jeho knihy. Vše ostatní je spíše
jen jako folie, jen načrtnuto, často jen dotčeno; a i to stojí tu většinou
ojediněle a jako neživé — řada fakt sotva zasazených v celkovou sou
vislost . . . Tak (pro příklad) ze všech oněch ideových hnutí, jež v první
čtvrti 19. st. tak mocně vřela evropským lidstvem, Stern obšírněji mluví
jen o romantismu (v »úvodu« k prvnímu svazku) a o filhellenství (ve
14. kapitole druhého svazku); vše, co zbývá, shrnul v jedinou hlavu:
Bewegung in der Literatur (15. kap. druhého svazku). Ale nejde jen
o tuto jednostrannost v samém pojetí; u Sterna i »hnutí v literatuře«
je pouhou řadou konkrétních fakt. Místo aby látku z literatury sebranou
organicky vtělil do celku své práce, Stern podal vlastně jen — příslušné
kapitoly z dějin jednotlivých literatur! A i tu jsou to vlastně životopisy
a jména, ne směry a »hnutí« . . .
Obsahem svazku prvního byly počátky restaurace do r. 1820;
střediskem událostí byl tu kongress v Cáchách. Svazek druhý pokročil
až k letům 1825 a 1826; zde těžištěm jsou bouřlivá léta 1820-1822,
a celek lze karakterisovat hesly: románské revoluce, zvýšená reakce a
boj Řeků za svobodu. Svazek třetí obsahuje čtyřletí 1826-1830 t. j.
bezprostřední přípravu k otřesům z r. 1830. V popředí tu stojí opět
»otázka řecká« a s ní související turecká politika Ruska: válka ruskoturecká a uznání řecké neodvislosti (1828-1830) jsou tu nejdůležitější
události, Kromě toho obsahuje třetí svazek ještě vylíčení dějin Ruska
v 19. st. (do r. 1830), pokračování v popise vzrušených poměrů ve
Španělsku a Portugalsku — při čemž na první místo je postavena ze
jména osobnost a politika Canningova — dějiny Německa v těch letech,
karakterisované »sesílením Pruska« a výklad vnitřní situace v Anglii,
kde problémem dne se jeví otázka irská a vůbec katolická; závěrem
jsou podány dějiny Francie za Karla IX. — podepsáním ordonnancí
z 25. července 1830 Stern jakoby úmyslným effektem náhle končí.
»Unter dem zerschmetternden Stoss, den der Gewaltstreich Karls X.
aufloste, erzitterte der Boden der Staatenwelt Europas«, jsou poslední
slova knihy . . .
Jako oba svazky předcházející, i tento v »dodatku« přináší prameny
dosud neznámé. Sbírka diplomatických akt, kterou tu Stern tak otiskl
(dohromady 28 kusů) je dnes již zajímavě pestrá a často vysoké důle
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žitosti. Jsou to státní archiválie z Londýna, Vídně, Paříže, Berlína a Flo
rencie, dva kusy pocházej! z rodinného archivu barona Steina a z měst
ské knihovny v Zürichu. Jakožto ukončení prvního »oddělení«, má třetí
svazek také rejstřík pro všecky tři svazky dosavadní. Z. Hofman.
♦

*

♦

Věstník České společnosti náuk 1901. — V. E. Mourek* Zum Prager
Deutsch des XIV. Jahrhunderts (předmětem této rozpravy je němčina zápisků
v nejstarší městské knize Pražské 1324—1419, která setu podrobně rozbírá;
v ní se stýkají nářečí bavorsko-rakouské a míšeňské, podobně jako v něm
čině, kterou psány byly královské listiny té doby; tak se tehdy mluvilo v Praze
německy; věc sama nebyla neznámá, zde podán k ní další doklad; z této
Pražské němčiny vznikla pak němčina spisovná). — Theod. Antl* Zprávy
o městě Třeboni z 1. 1620—1623 (z pamětní knihy města Třeboně). — Čeněk
Pinsker* Bitva u Jankova 1645 (spisovatel chce podati přesný obraz bitvy
proti svým předchůdcům, kteří o bitvě psali, pomocí popisů vydaných oso
bami súčastněnými a pomocí map katastrálních, jen že potom těchto pramenů ani
napřed nevypočítává ani potom necituje leda jen na některých místech; v příloze
však otištěny zpráva Hatzfeldova se strany císařské, Torstensonova se strany
Švédské a novina o bitvě, které již dávno byly tištěny, první dvě vTheatrum
Europaeum; přidány dvě mapky). — Fr. Hommel* Ein neuer babylonischer
König. — K. K Adámek* Urbář panství rychmburského z r. 1731 (není to
otisk urbáře, nýbrž zpracování ndajů v něm obsažených; přidán rejstřík věcí
i jmen). — Ant. Podlaha. Ein deutsches Theaterspiel aus dem J. 1662 (z ruko
pisu P. Evermonda Košetického, chovaného v knihovně na Strahově; spiso
vatel je P. Bruno Lindtner, Jihlavan; hra byla provozována v klášteře r. 1662). —
Alfred Ludwig* Ueber die Unmöglichkeit einer sogenannten urilias. — Jar. Goll*
Zur Geschichte des Hussitenkrieges (srovn. ČČH. VIII. str. 84). — Adalbert
Krčmář* Chronologische Untersuchungen für die Zeit von der dritten Union
beider Aegypten bis zur Eroberung durch die Perser.

Časopis Musea král. Českého, 1901, seš. 5—6. — Z. Winter* Řemesla
dle národnosti v Starém Městě Pražském od r. 1526—1622. Studie statistickohistorická (velmi poučný Článek, jenž mimochodem řečeno, ukazuje znovu
[podobně jako Wintrův článek o pražském ungeltě r. 1597 — srv. ČČH.,
VI·, 69]), jak bohatý materiál zachován je v pražském archivu; třeba jen,
aby se přistoupilo k němu s otázkami, jež by hodny byly jeho pravého vý
znamu; jako v tomto případě nejvíce statistika národnostní, tak by stejně
statistika sociální, dějiny hospodářské a právní byly obohaceny důležitými
poznatky. Winter chce především zjistiti sílu německou v řemesle pražském,
ale thema šíří se mu znenáhla v otázku germanisace Prahy v době vytčené
a šíří se i territoriálně: všímá-li si autor v prvé polovici práce jen Starého
Města, podává v druhé polovici data již o všech městech Pražských. Repro
dukujeme v přehledné tabelli data autorem zjištěná a to nejdřív pro Staré
Město, poznamenávajíce, že tu jde jen o statistiku měšťanů přistěhovalých,
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nikoliv o starousedlé měšťanstvo a že rubrika o řemeslnicích nepoučuje nás
spolehlivě, kolik řemeslníků mezi přistěhovalci bylo, nýbrž jen u kolika městský
písař řemeslo poznamenal. Kde jsou v tabulce mezery, tam autor nepodal součtu.

|

1
t

47.
47.
47.
67.
67.
6·/.
4·/.

Řemeslníků
Němců

47.
117.
217.
78°/.
357.
437.
44«,
527.
50·/. !
1 49·/.
1 607.

Řemeslníků
Čechu

27
52
87
121
149
180
281
304
243
313
172

I

Němců
v procentech'

686
465
403
426
424
412
618
574
476
582
293

1

Z toho
Němců

1516 - 1526
1527—1537
1538-1548
1549 1560
1561-1570
1571 1580
1581-1590
1591-16"1
1602-1611
1612—1621
1622 -1629

1

V letech

Přijato
měšťanů
vůbec

_i
Jiné
národnosti
v procentech

V Starém Městě Pražském:

196
147
153

22
36
51

63

218
230
145
144

83

Na Nov. Městě a na Malé Straně odpovídají rubrikám předchozí tabulky
tato data:

Řemeslníků
Čechů

Řemeslníků
Němců

27.

212

82

36

144

Jiné

247.
297.
277.

národnosti
v procentech

Němců
v procentech

149
168
144

toho

620
568
526

Němců

1591-1601
1602—1611
1612—1621

Z

V letech

Přijato
měšťanů
vůbec

Nové Město:

27.

Malá Strana:

1591 — 1601
1602- 1611
1612 — 1621

1
1

300
184
338

188
134
241

627. : 167.
717. 1 157.
107.
717.

Autor dal si mnoho práce s pomocí prof. Metelky, aby určil bezpečně
zprávy o původu přistěhovalců a vyložil poměr jednotlivých druhů řemesl
níků mezi přistěhovalci a význam jeho. Teplice české, praví, zněmčeny byly
řemeslnými cechy již v 2. pol. 16. stol.) — Jar, Kampem Ladislav Strou
feznicky (Dokončení). — K. Adámek > Z kulturních dějin města Poličky (zprávy
o kantorech a školách; dokončení). — Zd. Nejedlým Alois Jirásek (Pokr.).—
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F, V, Vykoukal, Starověké bajky z Hie rostlinné. V Drobných příspěvcích
sděluje V. Schulte Věnováni spisovatelů (1680—1639) [zde jsou regesta č. 2
a 4 nepřesná], K. Zamastil pak »Zprávy o Jakubu Hořčickém z Tepence«·
V Hlídce literární je posudek o Kalouskově »Obraně sv. Václava« (od J.
Práška; překvapuje lehkomyslnost referenta tam, kde beze všeho jako histo
rický fakt vykládá bláhovou domněnku Westbergovu o Másůdiho Véngslávovi — srv. ČČH., VI., 185 — stavě se dokonce, jako by se tak byl za
choval i Kalousek, jenž však o výkladu Westbergově zmínil se skepticky
v poznámce pod čarou. Prášek má ve své fantasii za možné, že již za Václava
rozšířilo se české panství k Pilici a Sánu! Poplatku, jemuž v »Nár. Listech«
nevěřil, nyní neodpírá), o Dvořákových »Dějinách Moravy«, L—III. (také od
PráŠka; také tento posudek ukazujeme autoru jeho jsou české dějiny Špa
nělskou vesnicí; to mu ovšem nevadí mluviti o »moderních požadavcích histo
rické kritiky«), F. Tadrův posudek o Schubertových *Urkunden-Regesten<
(srv. ČČH., VIII., 82; velmi obšírný a s velkou pílí pracovaný posudek tento
je vskutku zničením dilettantského pokusu německého »vědce«) a o Práško
vých Dějinách starověkých národů východních, II. (od A. Musila; referát
pochvalný s hojnou a v lecčems zajímavou polcnikou). Na posledním místě
Hlídky literární uveřejňuje Z. Winttr krátkou obranu proti posudku prací
svých o dějinách university v tomto Časopise (VIL, 463 sqq.) otištěnému.
Musím jí vytknouti především to, že nereprodukuje správně resultáty posudku
Kalinova (v posudku tom není věty, že doslovné citáty jsou hříchem a není
tam ovšem »odsouzena« práce jeho tak, jak tomu chce Winter). Mám za to,
že referát Kalinův je práci Wintrově přiznivý\ byl spravedliv k velkým cílům
a zásluhám Wintrových děl. Vyložil-li, že Winter zůstává namnoze v prvním
stadiu historického díla, při snesení, roztřídění a rychlém výkladu materiálu,
bránil bych se, kdybych se již brániti chtěl, úsudku takovému dím, že to při
rozsáhlosti a roztříštěnosti látky pramenné a při stanovisku, jež chce nejen
vědeckým, ale i belletristickým zřetelům dosti uČiniti a při tom vskutku řadu
velkých otázek v krátké době zodpovědět!, jinak není dobře možno. Winter
vskutku v podobném smyslu odpovídá (zmínka o methodě deskriptívni, mikrologické práci, o »dějepisném umění«, o své individualitě jako spisovatele), ale
zavírá-li ze všeho, že práce jeho přes to mají svou a to velkou cenu, praví
totéž, co pověděl recensent v ČČH. a co je jasno každému spravedlivému soudci.

7.
Časopis Matice Moravské XXVI. (1902). Sešit 1. — Fr. Bartoš a Cyril
Afaěiček, Líšeň, obrázky lidopisné. —
Prásek, »Augustin doktor« a OlomuČané (týká se známého humanisty Augustina Kaesenbrota, jehož některé
listy se zachovaly ve formuláři Olomucké knihovny, z něhož se výňatky nebo
i celé kusy otiskují). — Boh. Navrátil, Glossy k dějinám moravského tisku
(poukazuje se v úvodu k tomu, že třeba vedle pramenů o tiskařích studovati
tisky samy, podává se přehled dosavádní literatury; další kritické poznámky
se týkají tiskárny Lulecké, zvláště pak Prostějovské a práce, kterou o ní
vydal 1900 Koželuha v programmu Prostějovském; tyto poznámky jsou velice
poučné pro každého, kdo by se těmi věcmi obíral, též po stránce metho-
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dickéí — Frant. Snopek. Lechnerovy dodatky k moravskému diplomatáři
(ostatek). — Ve Zprávách pokračuje K Houdek v stručném soupise histo
rických a uměleckých památek na Moravě (okres Litovelský). — V rubrice
Literatura najdeme delší cennou úvahu Bok. Navrátila o Dvořákových Dě
jinách Moravy (kniha třetí 1526—1648); je to opravdová kritika, ze které
patrno, jak mnoho ještě zbývá vykonati práce podrobné, aby sloužila za
základ zpracování souhrnnému.
Alétheia V. 1901—1902. — Holeček F.. Dr. Ayg. Smetana, jeho filosofie
a ,Paměti kněze z církve vyobcovaného* (aforistické a příliš apodiktické po
známky o Smetanovi jako filosofu a člověku; tendence je příliš polemická). —
Kryčtůfek J.. Görgei a VilagoŠ (obšírné vypravování o průběhu a pádu uherské
revoluce); týž, Prvý pokus Němců o zavedení státní němčiny (debatta na
říšském sněmu Vídenském r. 1848 o jednací řeči sněmovny. Oba články
KryŠtůfkovy jsou pokračováním jeho prací k ,Dějinám nové doby*, které, jak
Alétheia oznamuje, pro nedostatek odběratelů dále vycházeti již nebudou). —
Kadeřávek E, Filosofická úvaha o státě (podle Cathreinova spisu ,Moral
philosophie1). — Kopechý J.. Placetům regium. — F. Vacek. Vývoj society
a práva slovanského v Čechách. Vackova důležitá práce, jež táhla se všemi
dosavadními ročníky — srv. Č. Č. H., VIL, 234 — končí se v třetím čísle
tohoto ročníku. Autor dokončil zde výklad o boji mezi Přemyslem Otakarem I.
a českou církví a tím zároveň šestou kapitolu své práce, věnovanou ducho
venstvu. Krátká kapitola sedmá (poslední) pojednává o bojovnicích (milites)
českých, t. j. o ministeriálech a zemanech, jimž služba vojenská byla zaměst
náním a povoláním. I tu je pověděno leccos nového.

Věstník Českýeh professorů 1900—1901. — Spiesz B. V.t Povídka česká
z dob našeho vzkříšení (,Mladší Robinson* z r. 1797, překlad z němčiny). —
Vlach
Nová osnova dějepisná pro vyšší gymnasia z r. 1900 (po podrobném
výkladu osnovy a instrukcí autor dokládá, že konec konců bylo by přece
nejlépe vrátit se k osnově z r. 1849). — Cvrček J.. Ku článku ,Nová osnova
dějepisná pro vyšší gymnasia' (upozorňuje na rozpor mezi novou osnovou a
dosavadními učebnicemi).

Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci XVIII. 1900 až
1901. — Houdek V. Osudy kostela sv. Markéty na Tohanově u Mor. Krumlova
(kapitola o tom, jak se u nás »zachraňují* staré památky stavební). — Gott·
wald A, Pohřebiště u TěŠetic u Olomouce. — Pinkava E, Litovel na slo
vanském a německém právu (proti Bretholzovi pokus o důkaz, že Litovel
magdeburské právo dostala již za Václava I. někdy před 1249; spolu pokus
o seslabení obecné nedůvěry v Bočkiana). — Lipka F.t Starobylé náhrobní
kameny na Boskovsku. — Červinka L L.. Kostrový hrob u Kněžpole; týž,
Nález mincí v Zářiči (z let stavovské vlády v Čechách a na Moravě 1619 až
1621); týž, Nález zlatých mincí v Určících. — Slovák
Starožitný nález
Kroměřížský (skvostný, umělecky pracovaný řetěz). — Procházka A.. Některé
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nálezy předmětů starožitných na Vyškovsku.-- .Různé zprávy* přinášejí hojný
obsah topografický, archaeologický a lidovědný.

Národopisný Sborník českoslovanský VIL 1901. — Ciszewski St?
L dějin mnemotechniky a prvotných pověr. — Jakubec J., Lidovost v Ha
vlíčkově řeči básnické (studie pro literárního historika a filologa velmi zajímavá:
Havlíček chtěl mít řeč co nejlidovější, při čemž mu však šlo ne o krásu, nýbrž
o karakteristiku; tu pak karakterističnost a lidovost hromadí a zmocňuje —
Havlíčkova jazyková .lidovost* vůbec dělá dojem naučenosti a ne zcela při
rozeného stupňování). — Máchal J., Několik poznámek k .Přehledu knížek
lidového čtení* (přináší doplňky k článku M. Speranského v VI. svazku Sbor
níku). — ČeČetka F. J., Pověrečné léčení. — Z »posudků a zpráv« třeba
připomenout stať F. Čády o Wundtově pojímání sociální psychologie.

Věstník. Rozhledy historické, topografické, statistické, národopisné,
školské po Poděbradsku a sousedních okresích. Red. Frant. Hrnčíř. Roč. IV.
v Nymburce 1901. — Z hojného obsahu pro historika jsou zajímavý tyto
články: Čečetka F J., Rod hrabat Černínů z Chuděnic. — Heliích Jan, Jan
Baptista Vostalis de Sala, stavitel zámku Poděbradského. Členové italského
rodu Vostalisů v XVI. stol, často se připomínají jako stavitelé ve službách
císařských. Oldřich V. opravoval zámek Brandýsský po požáru r. 1562, načež
se usadil v Praze. Jan Baptista V. poslán byl Ferdinandem I. r. 1548 do
Poděbrad, aby opravil spustlý hrad. Za vykonanou službu obdržel predikát
de Sala. Zemřel v Poděbradech. — Heliích Jan, Děkan nymburský Vácslav
Štěpanovský a věnovaná jemu rytina kreslená od Jana Ougherse. Popisuje
obraz »Zavraždění sv. Václava« od nizozemského malíře Jana Ougherse. —
Drobnější zprávy historické a topografické obsaženy jsou v článcích: Stifter
Antonín, Mcely a Studce. — Heliích Jan, Zaniklé osady Puštěhrad, Syrovátka
a dvůr Babin (7, 25). — Mikolálek F, Kovanice. — Heliích Jan, Velké Chvalovice. — Heliích Jan, Spor poddaných ve vsi Hořátve, Zvěřinka a Píst s Nym
burskými r. 1585—1697. Drobný obraz poměru mezi poddanými a vrchností
v té době. — Brzák Frant·, Oheň na Bobnickém předměstí v Nymburce
1558. — Heliích Jan, Sadská městečko r. 1590. — Stifter Ant., Zámek v Ro
nově. — Heliích Jan, Šlotava (173). — Cecetka F J., Dějiny Dymokurska. —
Mimo tyto obsahuje četné články národopisné, statistické a j., feuilletony
s thematy vybranými z archivů, drobnosti historické, topografické a lidopisné,
zprávy statistické a j.
Slovanský Přehled ročn. IV. (1901—1902) č. 1.— 4. — Díky pečlivé
redakci své Sl. Př. začíná se velmi slibně vyvíjeti kvalitativně i kvantitativně.
Z četných příspěvků posledního ročníku uvádíme: N. Karéjev, L historie
ruských společenských proudů XIX. století Slavjanofilstvo a západnictví,
národnictví a novomarxismus. O předmětu tomto přednášel autor v Umě
lecké Besedě v červnu 1901: Schematisují se jasně a případně karakterisují
nejpřednější myšlenkové a společenské proudy ruské od 30. let m. stol, po
čínaje až po dnešní dobu, t. západnictví a protichůdné jemu slavjanofilství.
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jež se konečně přeměnilo v sobecký a úzký nacionalism, jenž stotožňuje slo
vanství s pravoslavím. Slavjanofilství upadá a tím více roste a vyvíjí se vnitřně
západnictví, leč Štěpí se na dva směry t. burŽoastický a demokratický. Západníci demokraté rozdělili se dále ve dva tábory sobě protivné v otázkách
sociálně-ekonomických, především v otázce ruské selské zemědělské obce,
jedna strana dožaduje se zachování této důležité instituce sociální a jiných jí
podobných jakožto záruky před zbědačením a proletarisováním lidu - to jsou
národníci (po česku řekli bychom lidovci), kteří scházejí se zde se slavjanofily,
ač principielně se liší — druzí horují pro kapitalism na způsob západoevropský,
přijímajíce Marxovu formuli o nutnosti kapitalistického stadia k budoucímu
sevšeobecnění práce — to jsou marxisté. »Rozdíl mezi národníky a marxisty
jest beze vší pochyby rozkolem v západnickém pokrokovém táboře.« S lite
rárními spory obou stran souvisí vytvoření samostatné ruské školy socio
logické (Lavrov, Michajlovský), která obírá se především otázkou o zákonnosti
etických požadavků v životě a úlohou osobnosti v historickém processe). —
K. Kálal, Jaké postavení v době přítomné zaujímá na Slovensku čeština? —
Št. Radil, Nejdokonalejší představitel slovanské myšlenky (Jiří Križanič).
(Krátký životopis a poučný výklad o názorech politických, náboženských
a hospodářských jednoho z největších předchůdců novějšího »slavismu«,
Jiřího Križaniče, katolického kněze, Chorváta, živšího v 2. pol. 17. stol, na
Rusi a horlícího pro myšlénku sjednocení všeho Slovanstva pod záštitou
Ruska a pro myšlenku sjednocení církve pravoslavné a římské Pojednání
rázu více populárního). *) — Ke sporu česko polskému v Tésinsku (Projevy
Hořicův a Zawiliúského ve prospěch shody; Polívkovo objasnění poměrů
dialektických). — M. Jansa, O slovinském umění výtvarném (Stručný histo
rický přehled). — P. Novák, O potřebě slovanských národopisů. - M. Zdziechowski, Ivan Mažuranič jako lyrik. — Z referátů uvésti dlužno G. Iljiňského
o spisu Charuzinové Bosnia i Gercegovina (chválí se kritika a methoda). —
Nekrology Jtzbcruv a Pi7. Boguslavského (od A. Černého) — Hojnost zpráv
o běžných událostech a jednotlivých národech slovanských.
/. B.

Časopis katolického duchovenstva XLII (LXVII). 1901. —
Sedlák,
Dějiny dědictví sv. Václava (1669—1900; vyšlo i samostatně. Pěkný příspěvek
k dějinám katolické reformace; otištěna různá akta, sestaven seznam knih,
jež Dědictví vůbec vydalo. Zajímavý je odmítavý a přímo posměšný odsudek,
jejž o činnosti Dědictví úředně vyslovil R. Ungar r. 1776). — A. Podlaha, Nej
starší tištěný rituál Pražský z r. 1496 (příspěvek k dějinám liturgie v Čechách;
dosud nedokončeno). — L, Petr, Konec Karla Velikého a jeho hrob. —
J. Vajs, »Pannonský* životopis sv. Methoda (otiskuje jej v transkripci latinkou
dle vydáni Šafaříkova (a Miklosichova) a podává spolu český překlad — patrně
neveda nic o vydáni Pervolfové v Pramenech dějin českých I., kde také vy
tištěn český překlad; účel popularisační). — Vávra J, Praelát český Jan
Ctibor Kotva z Freifeldu (životopis známého děkana Smečenského na panství
J. Bořity z Martinic, potomního probošta Litoměřického, f 1637; v celku
B) Příslušná literatura uvedena u Pervolfa, Slavjane II., 309.
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málo nového). — J. Zahradník, Monumenta romana episcopatus Vesprimensis
(obšírný referát o této publikaci Římské společnosti uherských historiku;
stručné vybrána bohemica}. — Ze ,Směsi‘ uvádíme: J. Tumfach, Původní
hrobka sv. muČenníků Marka a Marcellina (v katakombě sv. Domitilly v Římě);
Stejskal F., Modlitba sv. Ignáce z Lojoly (o domnělé modlitbě Ignácově
Anima Christi dle rkp. univ. knih, v Praze); F. Krásí, Panující rodina Habs
burská a úcta sv. Josefa; J. Drozd, Methodický návod k vykládání dějin
církevních; A. Podlaha, Nejstarší francouzská knížka o sv. Janu Nepomuckém
(tištěná v Praze r. 1739). — Z »Literatury« připomínáme: A. Pcdlaha referuje
o T. Wojciechowského »Košciót katedrálny w Krakowie« (sv. ČČH. VII. 69),
A. Soldát o Kryštůfkových »Dějinách církve katolické ve státech rakouskouherských (1740-1898)«, díl ÍL, J. Havránek o B. Duhra S. J. »Bajkách
o jesuitech« a J. F. Zítek o J. Sahuly »Významu a důsledcích husitství«
(neprávem příznivě;.
Hlídka XVIII, 1901. J. Hudeček, Po stopách vzdělanosti a víry (článek
zájmu více theologického, ale nás týká se partie o náboženském vývoji děje
pisce Hurtera; srovnávání Voltaira se sv. Alfonsem z Liguori je příliš pole
mické). — A. Koudelka, Měchitaristé (stručné dějiny řádu s oceněním jeho
významu pro církev i národ arménský a jeho literaturu . — A. Musil, Edomský
králevič Hadad dle LXX. B. a textu Massovetského; tyž, Staroegyptské pra
meny místopisu a národopisu jižní Palestiny a pohraničních území (dvě »staro
zákonní studie«, vzniklé z příprav k většímu dílu z dějin sousedů Židovstva;
autor podává zejména podrobný rozbor pramenů). — V. F. Peřinka, Klášter
sv. Prokopa v JeviŠovicích? (popírá jeho existenci proti Bočkovi a Volnému»
název pánů Zajímačů Jevišovických z KunŠtátu »na klášteře sv. Prokopa« po
chází prý odtud, že tito právem zástavním drželi veliký díl kláštera Sázav
ského). — A. Vrzal, Vladimír Sergějevič Solovjev. — F. Snopek, K opravám
diplomatáře moravského (pokračuje ve studiích z předešlých ročníků; dosud
neukončeno. Jiné další opravy a doplňky podáváš. Žák, Doplňky diplomatáře
moravského, 14 kusů z let 1317—1397). — V. Oliva, Symbolické knihy prote
stantské (zajímavá práce historicko-theologická). — Pod názvem »Die altchristliche Literatur und ihre Erforschung von 1884—1900« přináší »Hlídka«
obšírný referát o stejnojmenné práci A. Ehrharda. Bohaté jsou přehledy a roz
hledy literární a vědecké; »Hlídka« v tom patří k nejčilejším Časopisům u nás-

Kvéty 1901. — A. G. Stín, M. Gorkij. — Boř, Prusik, France Prešeren. —
Pavla Maiernova, Luc. Rydel. — Z listů Julia Zeyera sochaři Frant. Bílkovi. —
J. V, Prásek, Peisistratovci. — E X. Jiřik, Jos. Mánes. — J. Paulik. Několik
pohledů do chorvatské literatury současné. — B. V. Spiess, Povídky České
z dob našeho vzkříšení. — Jar. Adámek, K stým narozeninám Fr. Škroupa. —
Jar. Květ, Dějiny alkoholismu. — J. V. Prášek, Cizinec v Praze za Josefa II. —
Ol. Zachar, Poesie alchymická.
Slovenské Pohľady r. XXL, 1901. Z obsahu zaznamenáváme: J. B.z
Z listin slovenského národovca. (Míní se jím Michal Bakulíni, jenž vystupoval
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velmi činně s Daxnerem a Franciscim v 1. 1848—9 a pak až do r. 1867.
Podává se tu jeho životopis.) Julius Botto: Matúš Čák Trenčiansky a jeho
doba. (Stručný nákres patrně jen na literatuře založený obrací se proti idealisování mocného palatina, zvláště na Slovensku častému). A, B-y: Kremnica
a jej okolie. (S dějinami města, ale příliš krátkými.) Samuel Tomáiik: Vlastný
životopis. (T. složil známou píseň >Hej, Slováci !<) J. Botto: Ján Jiskra na
Slovensku Jozef Škultéty: Ján Jiskra a český jazyk na Slovensku. Lad.
Rouček a Fr. V, Sasinek: Jiskra na Slovensku. J. Botto: Reflexie na poznámky
J. Škultétyho, L. Roučka a Fr. V. Sasinka o Článku: Jiskra na Slovensku.
(Článek Bottův na prvním místě jmenovaný má dvě části: v první píše se
na základě známého a sotva všeho materiálu o činnosti Jiskrově na Slovensku,
a charakterisuje se Jiskra jako výtečný válečník a diplomat, ale bez nábožen
ského a národního charakteru; v druhé části jedná se o vlivu husitství na
Slovensku a vykládá se, že Jiskroví válečníci a Čeští kolonisté rozšiřovali
na Sl. nejen svou náboženskou nauku, nýbrž i řeč a písemnictví české a snad
i národní uvědomění. Škultéty poznamenává k tomu, že rozšíření písemné
češtiny na Sl. není dílem jen Jiskrových husitů, nýbrž hlavně následkem roz
šíření se a vlivu češtiny na okolní některé země (Polsko, Lužice) po době
husitské vůbec. Rouček a Sasinek opravují zprávu Bottovu o smlouvě, jíž J.
vstoupil do služeb krále Matyáše. Botto v odpovědi trvá proti všem třem,
zvláště proti Škultétymu, na svém. Ke sporu dlužno poznamenat!, že pouhými
tvrzeními s obou stran nelze bez studia pramenů (Šk. sám ukazuje, že ne
budou to jen prameny listinné) rozřeŠiti otázky jistě zajímavé. Jozef Škultéty:
Smierenie J. M. Hurbana a Daniela Licharda roku 1856. (Podávají se tu listy
vyměněné mezi oběma muži o smíření.) Jozef Škultéty: Slovanský sjezd
v Praze roku 1848. (Je to referát o stejnojmenné knize Dra Tobolky; zprvu
vypravuje se dle Tob. knihy úryvkovitě o slovanském sjezdu, pokud se týkal
uherských národností a zvláště Slováků, dále se odbývá šovinistická maďar
ská kniha Michala Horvátha o slovanském hnutí r. 1848—9 a konečně vyvrací
se běžné mínění o značném účastenství Marcella Turanského v bouřích pražských
(je to zároveň obrana Tur.), odmítá se domnění, že Bakunin úmyslně připra
voval bouře v Praze, a hájí se Štúr proti výtce zásadního a násilného radi
kalismu. J. Botto: Huňadovci. (Vypravuje se o politických dějinách Huňadovců,
zvláště krále Matyáše, dle literatury (zpracování). Spisovatel drží se Palackého
soudu o Matyášovi a ukazuje, že Matyáš nebyl ani národním králem maďarským,
kdyžtě hlavní úlohu na jeho dvoře měli Slované). J. Škultéty: Slovensko,
(Referát o publikaci Umělecké Besedy, v němž se podrážděně polemisuje
s článkem prof. Pastrnka o slovenštině.)
Sborník museálnej slovenskej spoločnosti. R. VI. 1901. Dva svazky.
Z obsahu zaznamenáváme: Ján Slávik: Príspevky k dejinám umenia na Slo
vensku. (Autor popisuje hlavné fresky objevené r. 1899 v kostele v LúboreČi,
pocházející (jako i kostel sám) asi z konce XIV. století. V další části článku
zmiňuje se o některých jiných chrámech slohu románského a gotického na
Slovensku. J. Botto: Mi*stopisné úryvky z Gemera V. Údolie Štitnícke. VL
č. č. h. vin.
16
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Údolie Štitnícke a Plešivec. (Hrad Plešivec zbudovala rodina Bobekovcú>
která vystupovala zvláště za Jiskry a později v bojích mezi Ferdinandem I.
a Zápolským. 5/. Dravin: Všeobecné poznámky k »miestopisu« Oravy. Dr.
Petrikovich: Náleziská pojediných mincí a numismatických pokladov v Uhorsku.
Časopis museálnej slovenskej spoločnosti. R IV. 1901. Ján Slávik \
Pohanský vrch. (Míní se předhistorické pohřebiště a hradiště v honťanské
stolici, v krajině, kde několik jmen ukazuje na stará sídliště; spisovatel míní,
že od pradávna slovenská.) Koždri Ku našej minulosti. (Drobné zprávy z kul
turní historie slovenské, vybrané z madkrského spisu J. Wagnera: Přídavky
k dějepisu stoličné kapituly Nitranské).
Rozprawy Akademii Umiej^tnosci. Wydzial filologiczny. Sv. 33 (1901).
Najdeme tu Stan. Dobrzyckého »Studya nad šredowiecznem píšmiennictvem
polskiem. 1. O žródiach kilku polskich wierszy šrednowiecznych « Nejprve se
vypočítávají písně, které platí za překlady nebo za přepracování podle vzorů
Českých; je jich 7. Na prvním místě položena Bogarodzica, o které se však
Dobrzycki vyslovuje skepticky (sr. o Brůcknerově článku ČČH. VII. 503), na
sedmém Legenda osv. Dorotě. Dobrzycki přidává 2 nová čísla; 8. píseň »Jezusa
Judasz przedal«, kterou Brückner pokládal za polský originál, jenž přešel do
literatury české, kdežto Dobrzycki pokládá obrácený poměr za pravděpodob
nější; 9. píseň umírajícího >Ach mój smutku!« pokládanou dosud za pů
vodní. Dále vytýká Dobrzycki ještě 3 texty, pro které předpokládá české
předlohy ztracené nebo dosud nenalezené. Jsou to 10. Legenda o sv. Alexiovi
(podle Nehringa), 11 píseň vánoční »Zdrów b^dž królu anielski«, 12. postní
píseň »Jezus Chrystus Bóg czlowiek«, 13. Mariánská píseň »Radošci wam powiadam«. Následují některé úvahy, např. že snad texty vykazující smíšeninu
polštiny a češtiny, povstávaly tam, kde se oba jazyky stýkaly, t. j. ve Slezsku. —
Literních styků polsko-Českých dotýká se též práce Alex. Brucknera »Drobné
zabytki polszczyzny šredniowiecznej«. Část 2. (část první přinesl sv 25) a v ní
číslo 2. Mamotrekt lubiňski. Kr. knihovna v Berlíně získala nedávno 60 ruko
pisů obsahu theologického 15 století z knihovny kostela v Lubni (Lüben) ve
Slezsku, mezi nimi též polský Mamotrekt, který se tu částečně otiskuje. Povstal
nejspíše v horním Slezsku, k němuž poukazuje jeho ráz nepochybně český.
Nelze se klamat (praví Brückner), celý tento mamotrekt povstal na základě
české bible.
Neues Lausitzisches Magazín. Sv. 71. (1901). — R. Jecht, Der älteste
liber vocacionum der Stadt Görlitz 1390—1414 (je to kniha soudní ve věcech
trestních; zde se podávají z ní excerpta a obsahy). — P. Arrens^ Regesten
beiträge zur Geschichte des Bundes der Sechsstädte 1531 1540 (pokračo
vání; v. svazek 72 a 75). — Jul. Helbig Regesten-Nachtrag zur Geschichte
des Lehensadels der Herrschaften Friedland und Seidenberg (dodatky k svazku
73). — H. Knothe, Die Oberlausitzer und die Universität Leipzig 1420—1550
(vypočítávají se, kdo z H. Lužice v té době studovali v Lipsku). — Sommerfeld^
Die Krypta unter der S. Peter- und Paulskirche in Görlitz. — P. Arras, Die
Bekenntnisse des J. 1430. Aus dem Gerichtsbuche des Bautzner Stadtarchivs
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Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich, XXII.
(1901). SeS. 3-4. — H. Bargt> Kirchliche Stimmungen in Böhmen um die
Mitte des XVI. Jahrh. (r. 1553 neb 1554 obdržel biskup Naumburský Julius
Pflug z Prahy od probošta některého kláštera zprávu o poměrech nábo
ženských, ve které se naříká na klesání církve katolické v Čechách, hlavně
pro nedostatek kněží; biskupové, zvláště prý Olomoucký, ze svěcení těží, tak
Že mnozí pro chudobu zůstávají bez svěcení; naříká též na nedostatek Škol;
pomoc by mohla přijít jen od krále). — Μ. Grolig) Einige Documente zur
Geschichte des Protestantismus im Schönhengster Lande (týká se poměrů
náboženských v Mor. Třebové). — G. Trautenbcrger, Im Josefinischen Jahrzehnt
(dokončení). — Bibliografický přehled pro r. 1901; zde delší referát o Bidlově
Jednotě bratrské v prvním exilu.

ZPRÁVY.
Z. Niedtrlt »Slovanských Starožitností« vyšel 1. dílu 1. svazek (str. 205
velké 8*). Srovn. o rozvrhu celého díla ČČH. VIL 383. Obsah prvního dílu
blíže je naznačen 2. titulem: »Původ a počátky národa slovanského«, obsah
1. svazku tituly kapitol, kteréž jsou: 1. O původních sídlech Slovanů. 2. O pů
vodu Slovanů. 3. Počátky vývoje národa Slovanského. 4. Zeměpisné zprávy
o vlasti Slovanů v pramenech starověkých. 5. První zprávy o slovanských
Venedech. — První svazek Slovanských Starožitností tvoří 4. číslo Historické
Bibliotheky.
Jako číslo 12. spisů poctěných jubilejní cenou Společnosti náuk vyšla
kniha Hynka Hrubého »České Postihy. Studie literárně a kulturně historické«
(320 str.). Je to s velkou pílí sebraná a vybraná snůška materiálů, výňatků
z postili podle určitých rubrik spořádaných, mínění a posudků pronesených
o nich od novějších spisovatelů atd., při čemž si spisovatel vede s velikou
zdrženlivostí, co se týče soudu vlastního; vysvětluje se to tím, že kniha popovstala z práce seminární a z práce složené při zkoušce. Nejobšírněji po
jednáno o Postille Rokycanově; i tu se ozve přání po konečném jejím
vydání.

Fr. Kamenička Sněmů moravských (srovn. ČČH. VI. 359) vyšel díl druhý,
(800 str.); jedná o soudnictví, o zřízení vojenském a stycích Moravy se zeměmi
sousedními (str. 1 — 557). Ve své druhé části přináší kniha v přílohách 44 kusů
pramenných; na konci je jmenný a věcný rejstřík.

V »Historickém archivu« České Akademie (č. 20) vydal Václav Sckulz
z archivu musejního »Příspěvky k dějinám moru v zemích českých 1531 —1746«
16*
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(274 str.). — K dějinám moru v době vytčené zachovalo se v archivu musejním
300 kusů, z nichž tuto vydáno 274. Rozumí se, že všecky kusy nejsou vydány
in cxtenso; z mnohých otištěn jest jen regest — v té příčině se mělo jiti ještě
dále. Vydání je pečlivé; kniha má úvod, poznámky a podrobný rejstřík.
Díl XIX. Archivu Českého (1901) obsahuje: Registra soudu komorního
1502—1508, 1511—1519, knížky nálezů soudu zemského a komorního z první
polovice 16. věku; vydal Jar. Čelakovský.
Na archaeologickém sjezdu v Máconu r. 1899 měl Jos. Déchelette před
nášku >Le Hradischte de Stradonic en Bohéme et les fouilles de Bibracte«,
jež vyšla r. 1901 v Máconu jako spisek o 64 stranách se 4 tabulemi. Přednáška
je novým dokladem, jak je dosud těžko výsledky české archaeologie přijímati
za shodné s historií. Proti obecnému mínění českých archaeologů, kteří
v Stradonicích vidí středisko Markomannů (Marobudum?) dovozuje Déchelette,
že jsou Stradonické nálezy úplně shodný s nálezy na Mont Beuvray, starém
Bibraktu, že proto náleží kultuře gallské, a sice v Čechách Bojům. Totéž
mínění sdílí patrně vídeňský archaeolog J. Szombathy v Mitth. anthr. Ges. in
Wien 1901 355, jenž Markomannům přičítá kulturu t zv. dobhchovskou.
Historické přednášky na české universitě v letním běhu 1902 Na fakultě
theologické: História ecclesiastica, aevum medium et recens (Kryštůfek). Na
fakultě právnické: Právní dějiny německé (Haněl), Dějiny a systém římského
práva soukromého (Heyrovský), totéž (Vančura), Dějiny práva v zemích českých
(Čelakovský), Úvod do církevního práva (Henner), O statutu litevském (Kadlec),
Ústava rakouská ve svém vývoji od r. 1848 (Rieger), Dějiny filosofie práva
Zucker), totéž (Trakal). Na fakultě lékařské’. Lékařské školy pražské a ví
deňské v 18. a 19. stol. O morních nemocech se stránky historické (Schrutz).
Na fakultě filosofické: Aristotelova Poetika (Hostinský), Vývoj paedagogiky
a školství v 19. stol.. Dějiny filosofie novověké (Drtina), Dějiny 15. a 16. století
(Goll), Rusko za Petra Vel. (Bidlo), Sociální dějiny Anglie (Šusta), Dějiny
české za Ferdinanda I, O podvrženinách v pramenech dějin českých (Ka
lousek), Dějiny hnutí husitského (Novotný), O dějinách národopisných proměn
na území dnešního Rakouska (Píč), Dějiny rakouské, Dějiny 19. století
(Pekař), Uvedení do studia tironských not, Cvičení palaeograficko-diplomatické (Friedrich), O hudbě antické, První století italské renaissance 1420—1520
(Hostinský), Rozbor knih}' V. K^trzyúského Germania Wielka, Slovanské
starožitnosti II. Šíření Slovanů jižních a východních (Niederle), Prameny
středověké historie kulturní, Kulturně-historický obsah českých kronik do
r. 1792 (Zíbrt), Památky pozdní gotiky v Čechách, Leonardo da Vinci (Chytil),
Románský sloh v Čechách, Malířství 19. stol. (Matějka), Státní zřízeni římské
(Král), Vojenské starožitnosti římské (Novák), Vybrané části české literatury
doby starší (Gebauér), Ruská komedie do Gogola (Polívka). O vlasti církev
ního slovanského jazyka (Pastrnek), Česká literatura 1880—1900 (Máchal),
Jan Neruda a jeho doba (Vlček), Dějiny starofrancouzského básnictví epi-
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ckého. Život a dílo P. Corneilla (Jarník), Historie německé literatury doby
střední (Mourek), Dějiny německé literatury I. (Kraus), Italská poesie nové
doby (Frida-Vrchlický).
Dr. Alfred Fischl vydal loni pod titulem *Das österreichische Sprachenrecht* (Brno, Fr. Irrgang; stran 259) publikaci, obsahující zákony a nařízení
v otázce jazykové (pravidlem jen výňatky a úryvky, na jejichž znění nejvíc
záleží), vydané pro státy a země rakouské od r. 1526 do doby nejnovější.
Cílem publikace bylo stanovití pro přítomnost platný stav právní v otázce
jazykové; delší úvod, jenž je edici předeslán (na 80 str) chce krátce vyložiti
»vývoj německé řeči úřední« v Rakousku. Letos doplnil Fischl publikaci svou
dílem druhým »Materialien zur Sprachenfrage in Österreich* (Brno, stran 344),
kde otiskuje hlavní projevy, návrhy a t d. národních zástupců a politických
stran v otázce jazykové z doby od r. 1848 až do 1901 (ale i zákony a na
řízení vládní). Publikace prvá byla uspořádána chronologicky; druhá je roz
tříděna věcné, dle zemí. K důležitým edicím těmto se vrátíme.

Professor v Inšpruku Tullius ryt. Sartori-Montecroce vydal letos druhou
část svých »Beiträge zur österr. Reichs- und Rechts-Geschichte«. Prvá
(z r. 1895) pojednávala »Ueber die Reception der fremden Rechte in Tirol
und die Tiroler Landesordnungen«, tato má titul * Geschichte des landschaft
lichen Steuerwesens in Tirol* (Inšpruk, 1902; str. 334). Obsahuje období od cis.
Maxmiliána až do Marie Terezie a obírá se jen bernictvím stavovským
v stálém zřetelu k vývoji stavovské ústavy. Práce je založena ovšem na roz
sáhlých studiích archivních a bude důležitou pomůckou srovnávací i pro dě
jiny českého bernictví stavovského. Hlavním mezníkem vývoje v období
probíraném je podle autora r. 1573, kdy berně zemská dostala se celá do
stavovské správy, ale stala se zároveň řádnou berní každoroční, vedle níž
stavové musili povclovati ještě berně mimořádné.

Známý historik bukovinský, R. Fr. Kaindl vydal v »Quellen und For
schungen zur Geschichte, Litteratur und Sprache Oesterreichs und seiner
Kronländer«, vydávaných Lvovou Společností v Inšpruku (jako 7. sv. vyšlo
tu Helfertovo dílo »Kaiser Franz I. von Oesterreich und die Stiftung des
lombardo-venezianischen Königreichs«) práci *Das Ansiedlungswesen in der
Bukowina seit der Besitzergreifung durch Oesterreich. Mit besonderer
Berücksichtigung der Ansiedlung der Deutschen« (Inšpruk, 1902). Práce je
založena částečně na materiálu sebraném finančním radou Fr. A. Wickelhauserem (1901), mnoho zasloužilým o historii Bukoviny a pojednává nejprve
o kolonisaci Bukoviny za rakouské správy vůbec, pak v jednotlivých kapi
tolách o usazování v zemi Rumunů, Rusínů, Arménů, Poláků a Židů; Lipovanů; Maděru; Slováků a konečně Němců.
Mnichovská Allgemeine Zeitung přinesla v lednu t. r. ještě jeden Článek
(srovn v předešlém Čísle str. 125) o novém Vídeňském archivu. Spisovatel
jeho Theod. Heigel nejdříve vzpomíná zásluh Arnethových, který Vídeňský
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archiv učinil vědě přístupným. Vídeňský archiv byl pak jiným, německým
v té příčině vzorem. Nyní Heigel klade organisaci německou zvláště pruskou
Vídni za vzor, vykládaje, že by se k nové budově měla připojit nová organisace úřednictva rozmnožením jeho co do počtu a požadavkem vědecké kvalifi
kace (ovšem s přiměřeným platem rovnajícím se karieře universitní), aby od
něho se mohly opatřit nejen chybcí ve Vídeňském archivu repertoria, ale
obstarávat! též vědecké edice, tak že by nebylo třeba zřizovat k tomu zvláštní
hommissi. Je divno anebo vlastně není divu, že Heigel při tom nepřipomíná
archivní rady, k jejíž zřízení se podobné naděje pojily. Je ona archivní rada
ještě na živu?
J. G.

Dne 22. února t. r. zemřel ve Vídni professor všeob. dějin na vídeňské
universitě Max Büdinger. Narozen v Kasselu, 1. dub. 1828, z rodiny židovvského původu, studoval universitu v Marburgu (u Sybla), Bonnu a Berlíně,
kde Aug. Boeckh vzbudí! v něm zájem pro starověk a L. Ranke pro vše
obecné dějiny. V Marburgu r. 1851 dosáhl disertací »Ueber Gerberts (pap.
Sylvestra) wissenschaftliche u. politische Stellung« doktorátu. Fakulta byla
ochotna přijmouti dissertaci za spis habilitační, ale Büdinger odebral se do
Vídně, kde doufal rychleji dosáhnouti universitní karriery. Naděje tyto sklamaly — skoro deset let strávil Büdinger ve Vídni jako soukromý učenec
v materielních poměrech dosti neutěšených. Do doby této náležejí nejdůle
žitější práce Büdingrovy z dějin rakouských, v tom především znamenitá
* Österreichische Geschichte bis zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts*
L dil (Lipsko, 1858). Prvý díl tento, jenž jde až k r. 1055 v českých a rak.
dějinách akr. 1058 v dějinách uherských, zůstal posledním, zajisté k veliké
škodě rakouské historiografie. Neboť práce Büdingrova je dosud největším
výkonem v tomto oboru; je to vlastně monografie, založená skoro veskrze
na pramenném studiu a imponující nejen autorovým kritickým talentem
(Monseana na př. Büdinger zavrhuje dávno před Brandlem), ale rozsáhlým
užitím pramenů pravidlem opomíjených: děl literárních, korrespondencí,
snesení synod, ustanovení právních a velikým rozhledem po dějinách vše
obecných, jenž autora schopným Činil srovnávat! a správně oceniti význam
fakt. Tímto způsobem bylo Büdingrovi možno poprvé plněji vylíčiti bohatý
kulturní život římské doby v dějinách rakouských; podobně všímal si s jemným
porozuměním kultury, především duševní líče počátky křesťanstv, stěhováni
národů, periodu franskou a počátky dějin národních — on prvý na př., pokud
vím, byl upoután zajímavou postavou sv. Vojtěcha tak, že jí věnoval deset
stránek, první byl nadšen legendami Vojtěšskými (Kanapariovu — překvapuje,
že nikoliv Brunonovu — legendu nazývá nejušlechtilejší a nejjemnější mono
grafií doby Ottonské), jakož vůbec pro poesii legend a působení jejich hrdinů
měl neobyčejně mnoho smyslu; jeho kritický i esthetický interes tu stejnou
měrou nacházel mnoho vděčného. Českým legendám o sv Lidmile a sv. Vá
clavu věnoval kritickou studii zvláštní (Zur Kritik altböhmischer Geschichte
v Zeitschrift fůr die österreichischen Gymnasien, 1857) — po Palackém,
jehož českého pojednání o Vostokově slovanské legendě neznal, dovodil, že
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slovanská je nejlepší a nejpůvodnější ze všech a dokázal malou cenu Gumpoldovy práce. Téhož roku vyšly i jeho studie >Zur Kritik altbairischer
Geschichte (Sitz. Ber. vídeňské akademie, 1857), věnované také především
historii bavorských křesťanských věrozvěstů. R. 1859 zasáhl do počínajícího boje
o Rukopis Královédvorský článkem, jenž jméno jeho učinil u nás nenáviděným;
pojednání Bíidingrovu náleží přes to v dějinách sporu o rukopisy místo vy
nikající. Když byl Palacký, odpovídaje v »Bohemii« (listop. 1858) na kou
savé útoky Kuhova »Tagesbote aus Böhmen« proti českým památkám
literárním, vystoupil na obranu Rukopisu Královédvorského, tvrdě zejména,
že v Rukopisu vyskytují se historická data, jichž v Čechách nikdo před
r. 1817 znáti nemohl, dokázal Bůdinger (1859) v prvém ročníku Sybelovy »Hist.
Zeitschrift«, v článku ^Die Königinhofer Handschrift und ihre Schwestern*^
že data ta byla známa v Čechách již v 18. st. a uvedl krátce i několik jiných,
velmi bystrých námitek proti padělku. Co Palacký odpověděl v témže časo
pise, bylo slabé a dosti neupřímné — obrátil se především proti některým
s věcí málo souvisícím omylům Bůdingrovým a na vyvrácení jich založil
ostře odmítavý odsudek Büdingrovy práce. Bůdinger měl pravdu, když re
plikoval, že odpověď Palackého nepřináší vlastně argumentu, jenž by náležel
k věci (srv. o té polemice obšírnější výklad v mých feuilletonech o Palackém, XV, v »Politik«, 1898, č. 290. a 291.) Jiné polemiky proti Bůdingrovi
(Jirečkova a Helfertova; tomuto odpověděl Bůdinger zvlášť) mohly přesvědčoovati jen před domácím českým forem. Bůdinger ovšem historických důvodů
proti Rukopisu nevyčerpal; právě nejzajímavější vyložil a Büdingrovy v mno
hém doplnil teprv Goll v »Historickém rozboru*. Ani tyto práce nezjednaly
Bůdingrovi professury v Rakousku; v dubnu r. 1861 dostalo se mu konečně
povolání do Zůrichu a teprv r. 1872 stal se professorem na universitě vídeňské.
Od let šedesátých pracoval Bůdinger skoro výhradně v dějinách všeobecných
— jen r. 1866 vrátil se k dějinám rakouským prací *Ein Buch ungarischer
Geschichte** pokračující v uherských dějinách od r. 1058 do r. 1100 a psanou
s patrnými sympatiemi k Maďarům. Práce jeho z všeobecných dějin (k nimž již
ve Vídni došel studií o Richardu III. angl., o Nestorových annálech, zakládání
normanských států) Šíří se na ohromné prostranství časové od dějin staro
egyptských až do francouzské revoluce. Práce ty bylo by dlouho vyčítati
jménem; v popředí jsou studie o patriciátu římském, o Ammianu Marcellinu,
o angl. dějinách ústavních, o Donu Carlosovi, Wellingtonovi a Lafayettovi;
Bůdingrovu filosofii dějin obsahuje řeč installaČní v Zurichu z r. 1864 » Vom
Bewusisein der Cultur-Uebertragung*. V Zůrichu založil pro práce svých žáků
sbírku »Untersuchungen zur röm. Kaisergeschichte* (3. sv., 1868—1871) a
»Untersuchungen zur mittleren Geschichte (1871) ; ve Vídni vydával své studie
nejvíc v Zprávách a Pojednáních akademie. Žil jen své práci a své rodině;
učitelem i přednášečem byl výborným. R. 1898 opustil, stár 70 let, s titulem
dvor, rady universitu; Žáci jeho vídeňští i Švýcarští vydali na oslavu jeho
narozenin ^Festgaben zu Ehren Max Büdingers* (InŠpruk 1898). Mezi přispí
vateli, jichž je přes dvacet, najdeme Meyera v. Knonau, J. Redlicha (Habsburg,
Ungarn u. Sicilien in ihren ersten Beziehungen), Dobsche (Zu deutscher Ver-
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fassungsfrage u. Rudolf v. Habsburg), K. Uhlirze, H. Volteliniho, R. v. Scaiu,
Theod. Fellnera, H. Schlittera, a themata prací sahají od staroegyptských
a babylonských dějin až k Pestalozzimu a Wickhofíbvu článku O historické
jednotě veškerého vývoje uměleckého. Od r. 1898 ubývalo Bůdingrovi sil
duševních rapidně. Pochován je na hřbitově evangelickém.
7. P.

Bibliotéka Warszawska přináší zprávu, že Alex. Bruckner vydá své dě
jiny polské literatury (ČČH. VIL 503) také po polsku a sice doplněné a roz
šířené.
Na počátku prosince minul, roku zemřel ve Lvově Isidor Ivanovič Šaraněvičt professor tamějšího stauropigijského instituta a zároveň professor
rakouského dějepisu na Ivovské universitě. Zanechal po sobě řadu pěkných,
ovšem nyní již z velké části zastaralých prací z dějin haličských. Na prvním
místě dlužno vytknouti kritický rozbor důležitého pramene dějin haličských
Die Hypatios-Chronik ais Quellenbeitrag zut osterreischischen Geschichte (ve
Lvově 1872), dále O žrádlech služqcych do gl^bszego poznania dziejów kraju
ojezystego (1870). TéŽ jeho Istorija galicko-volodtmirskoj Rusi (1863) a Staro·
davnyje galiekije gorody (2 díly 1861 -1862) zaujímaly svého času čestné
místo ve vědecké literatuře. Vedle toho byl f Šaraněvič spisovatelem pře
četných článků a pojednání rozsetých po rozmanitých časopisech. Byl před
stavitelem shody polsko-rusínské — jsa sám rodem Rusín.
J. B.
Historická literatura ruská obohacena byla během min. roku 1901 ně
kterými spisy, zasluhujícími zvláštního vytknutí. Jest to především M. Lju·
bavskij, Litovskorusskij sejm Jest to Šťas'ný a pěkný pokus o vylíčení dějin
této velmi sporné instituce ve spojení s vnitřním stavem a zevnějším roz
vojem říše Litevské. Žukovič^ Sejmovaja borba pravoslavnago zapadnorusskago
dvorjanstva s cerkovnoj uniej do 1609 goda. Zajímavé a kritické probrání
rozmanitých sporných otázek z doby samozvancův je Pierlingovo, Iz smutnago
vremeni — hlavně na základě archiválií vatikánských. MiljukoV' Očerki po
istoriji russkoj kultury, dílu 1IL Část 1. (Národnost a společenské mínění.) —
o kteréž ČČH. přinese co nejdříve zvláštní referát. Nové vydání M. M Ščerbatova^ Istorija rossijskaja ot dřevnějších vremen. Díly I. a II. K. J.Semjevskij
Krestjane v carstvovanije Ekateriny II. Díl II. — líčí stav lidu selského na
statcích korunních a církevních. Krasnožen* Inověrci na Rusi. Velmi důležitá
publikace pro dějiny Petra Velikého jest IV. díl listův a listin Petra Velikého,
kteréž k vydání připravil f ředitel carské bibliotheky Petrohradské A. F.
Býčkov (Pisma i bumagi Petra Velikago — z r. 1706). Petrohradská akademie
vydala podobnou publikaci pro dějiny Kateřiny II., a to hned 4 díly Sočinžnija
imperatrici Ekateriny II. s poznámkami a výklady Pypinovými. Známý bio
graf Alexandra I. Silder vydal nyní obšírný životopis Pavla I. Imperator
Pavel I. Veliký kníže Nikolaj Michajlovič uveřejnil na základě archivalního
materiálu zajímavou práci Kniazja Dolgorukije^ spodvižniki imperátora Alex
andra I. v pervyje gody jego carstvovanija. Zajímavá jest též publikace

Zprávy.

249

E. Lichačevy, Materiály po istoriji ženskago obrazovanija v Rossiji 1856 až
1880 godov. Dále vyšel 15. díl monumentálního díla N. P. Borsukova, Žizň
i trudy M. N. Pogodina, pojednávající o letech 1856—1858 a konečně 111. díl
Oborníka imperatorskago istoriČeskago običestva, obsahující listiny kabinetu
ministrův z r. 1735 důležité pro vnitřní stav říše Ruské v té době.

Petrohradská Archeografičeskaja komissija, jejímž úkolem jest vydávati
prameny dějin ruských do r. 1700 ') v posledních letech vzpružila se k nové
plodnější činnosti. R. 1861 bylo ustanoveno, aby každoročně vydávala jakýsi
Věstník své činnosti nazvaný Lčtopis zahatij archeografičeskoj komisšiji. Od
té doby až do loňského roku vydáno však pouze 10 svazků. Teprve loni uči
něny kroky, aby zameškané bylo aspoň do jisté míry dohoněno. Během
toho roku najednou 2 sešity Lčtopisu, t. XII. (za léta 1895—1899) a XIII. za
rok 1900 byly vydány. Zdá se, že nyní bude se pokračovat! pravidelně Nej
důležitější místo v obsahu této publikace zaujímají Zapiski, t. j. zprávy
jednotlivých členů kommisse o pracech archiválních jimi vykonaných. K nej
cennějším náleží zpráva 5*. A. BerČadskago o obsahu 62 knih litevské metriky
z let 1510—1688, ve které, jak známo, v poslední dobé nalezeno bylo i mnoho
materiálu pro dějiny české doby Jagellonské. Archeografická komisse oceňujíc
ohromnou důležitost tohoto pramene připravuje vydání jeho a již v nejbližší
době má vyjiti první svazek Litovskoj metriků Ze Zápisek ostatních dlužno
vytknouti ještě A. A. Šachmatova Ob Ipatevskoj Utopisi z zapadnorusskich
lětopisach. V oddělení Spracováni a materiály nalézá se mezi jinými znamenitá
doktorská dissertace Μ. A. Djakonova. Očerki iz istoriji selskago naselenija
v Moskovskom gosudarstvě a A. A. Šachmatova, Supralskij spisok zapadnorusskoj lětopisy — obsahující nové resultáty v labyrintu ruské literatury
letopisné.
Žurnál Ministerstva Narodnago Prosvésčenija 1902. 1. přináší článek
V. 7. Modestova o známém byzantologu ruském V. Gr. Vasiljevském —
o jeho studiích universitních a přípravě k universitní professuře.

Olga Jurjeva uveřejňuje v Žurnále Minist. Nar. Prosvěšč. 1902. 2.
práci vzniklou v semináři professora Grevsa ra ženské universitě (»vyšší
ženské kursy«) v Petrohradě v letech 1893—1899. Jsou to Očerki po istoriji
feodalizaciji monarchii vo Francii. Část I.: Charakteristika korolevskoj vlasti
v epochu vstuplenija na prestol dinastiji Kapetengov.
Grundriss für romanische Philologie, vydávaný Štrasburským professorem
E. Gröbrem ve spolku s četnými odborníky v části vydané 1901 (2. svazek,
2. oddělení, 4. sešit) obsahuje pod společným titulem »Zur Geschichte der
romanischen Völker« tyto 4 hlavy: A. Quellen und Hilfsmittel zur Geschichte
der romanischen Völker im Mittelalter (H. Bresslau), B. Zur romanischen Kultur
geschichte (A. Schultz), C. Zur romanischen Kunstgeschichte (A. Schultz),
D. Zur Wissenschaftsgeschichte der romanischen Völker (W. Windelband). —
’) Srov. ČČH. V., 116.
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První z těchto kapitol, na kterou zvláště upozorňujeme, je převahou povahy
bibliografické, ale s textem rozličné publikace zároveň oceňujícím. Bibliografii
podobnou Dahlmann-Waitzově mají jen Francie (Monod) a Belgie (Pirenne);
Španělsku a Itálii se jí nedostává; za to má Itálie četné bibliografie pro své
jednotlivé části, což si z dějin Itálie snadno vysvětlíme. Pozoruhodno je, co
tu pověděno o Gibbonovi, Thierrym, Micheletovi, jichž díla, aČ badání histo
rické od jich doby pokročilo dále, zůstávají díly živými. — Kulturními ději
nami Schultz rozumí asi to, co by bylo lze nazvati také privátními starožit
nostmi. Obě kapitoly od něho sepsané nikterak neuspokojují. Co praví o středo
věkém malířství miniaturním ve Francii, je přímo směšné. V dějinách italského
malířství benátská škola pominuta mlčením, jen Tizianovi se dostalo náhodou
zmínky při Španělsku (Italiener, wie Tizian, arbeiteten fůr den spanischcn Hof)
atd. Tím patrněji vystupují potom přednosti poslední kapitoly Windelbandovy,
omezující se však v podstatě na středověkou filosofii.
O německém školství protestantském v době reformace jedná nový
spis »Das Schulwesen der deutschen Reformation im 16. Jahrhundert« von
Dr. Georg Mertz* ev. Pfarrer. (Heidelberg 1902.) Není to spis přísně vědecký,
nepřináší nových výzkumů, nýbrž zakládá se hlavně na literatuře tištěné a
obrací se také k širším kruhům čtenářstva. Pro svou přehlednost poslouží
však dobře i historikovi. Vzhledem k tomu, že styky českých nekatolíků
s jejich německými souvěrci byly tehdy zvláště v oboru školství velmi čilé
a že kniha Mertzova všímá si též protestantského Školství ve Slezsku, může
zajímati i českého historika. Jednotlivé kapitoly jednají o zásadním stano
visku reformace ke školství, o vychovatelích a učitelích reformace (abecední
jich seznam s daty životopisnými, s udáním jejich nejdůležitějších spisův a lite
ratury o nich jednající), o školních a kostelních řádech evangelických v XVI.
století (chronologický seznam', o různých druzích škol (vypočítávají se tu
také všechny střední školy evangelické v té době vzniklé neb reformované),
o odborech vyučování, o vyučovací methodě, o prostředcích vychovávacích,
o postavení učitelů, o žácích, o poměru humanismu k reformaci ve školství.
Na konci (str. 457—648) otiskují se v chronologickém postupu školní a ko
stelní řády evangelické ze XVI. stol., vesměs již dříve jinde po různu uve
řejněné (mimo jiné též školní řády Vratislavský z roku 1570 a Břežský
z roku 1581).
V lednu zemřel německý historik Pavel Scheffer-Boichorst^ vynikající jako
spisovatel i jako učitel: byl professorem v Berlíně, dříve ve Štrasburku. Vyšel
ze školy Fickrovy a Waitzovy. Scheffer-Boichorst byl mistrem kritiky historické
a sice detailní, jeho specialitou bylo, že práci takovou dovedl oživiti umě
leckou formou. Práce jeho náležely vesměs středověku německému a vlaš
skému. Velkou pozornost vzbudily jeho r. 1874 vydané Florentiner Studien,
Scheffer-Boichorst v nich dokázal, že florentinská kronika bratří Malespini,
starších Danta, je falsifikace doby pozdější (ne však moderní). Ale Scheffer
šel ještě dále a dokazoval totéž o kronice Dina Compagni, vrstevníka Dan
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tova, kterou dosud Vlachové počítali k chloubě vlašské literatury. A tu šel
příliš daleko. Dino našel obránce (je to zvláště Del Lungo) a konečně ustoupil
Scheffer sám, tvrdě jen, že kronika Dinova nás nedošla v prvotní formě. Byl
výborný znatel Dantův a jeho doby; k literatuře Dantovské přispěl spisem
»Aus Dantes Verbannung«. Scheffer se zanášel, jak mi známo, v dřívějších
letech myšlenkou vypsati tuto dobu dějin italských ve větší monografii. K té
nedospěl ani zde, ani co se týče dějin německých, a přece spisovatelská jeho
činnost zanechala patrné stopy na četných místech. Něco většího rozsahu je
tu jen jeho spis z r. 1866 »K. Friedrich I. letzter Strčit mit derKurie<; ostatek
jsou to skoro samé kritické studie vydávané v posledních letech částečně
v MIÔG. a potom sbírané zvláště jako »Kleine Forschungen zur Geschichte
der Mittelalters<. Některé, náležející svou látkou 13. století, dotýkají se též
českých dějin, doby Otakarovy (srovn. J. Pekař, Kandidatury Přemysla Ota
kara II. v ČMM. 1893). — Na konec budiž mi dovoleno přidati upomínku
osobního rázu Prošli jsme oba, Scheffer i já, seminářem Waitzovým
(v Gottinkách), ale Scheffer značně dříve. Seznámil jsem se s ním potom za
svého pobytu v Berlíně, kde Scheffer byl spolupracovníkem při MGH.; při
pravoval edici jedné kroniky středověké — ale nerad; cítil se povolaným
a schopným ku práci jiné a vyšší. Stýkali jsme se často a přátelsky; rád si
připomínám odpoledních dlouhých procházek Berlínským parkem (tak zvaným
Thiergarten), kde se rozmluvy často dotýkaly též otázek vědeckých; a mohu
vděčně dodati, že jsem se v těch rozmluvách od Scheffra učil. Později jsem se s ním
setkal ve Štrasburku, když tam byl professorem, naposled r. 1898 v Berlíně;
nedlouho potom jednalo se o povolání Scheffrovo do Vídně, k němuž pak
přece nedošlo. Scheffer nebyl v Berlíně zcela spokojen také proto, že mu pro
spisovatelskou činnost nenechávala dost času činnost učitelská. Jeho seminář
byl totiž velmi hledaný od těch, kdo pracovali o dissertacích a připravovali
se sami k akademické kariéře. V letním běhu r. 1895 byl členem Scheffrova
semináře Jos. Pekař.
Jar. Goll.
Katolické knihkupectví Victora Lecoffre-a v Paříži vydává pod názvem
tíibliothequc dt ľcnseigncment de ľhistoire ecclésiastique sbírku příruček pro
církevní dějiny. O celých dějinách církevních má býti pojednáno monografiemi»
věnovanými jednotlivým důležitým jejich kapitolám. Každá taková mono
grafie — jichž má býti asi 25 30 — jest samostatným svazkem o 300—400
stránek malé osmerky. Úkolem jejím není podati dílo originelní, nýbrž jen
shrnouti nejnovější výsledky vědy v příslušné otázce. Především mají tyto
příručky sloužiti studiu církevních dějin na vysokých školách. Celý podnik
jest řízen ve smyslu přísně katolickém; spisovatelé jednotlivých knih jsou
professoři katolických universit nebo mužové rozhodně katolického smýšlení. —
Ze svazků dosud vyšlých má pro nás zajímavost spis Salembitr-ův Le grand
schismt ct Occident (1900). Dílko to celkem vyhovuje naznačenému programmu
sbírky, v níž bylo vydáno. Jeho autor dosti dobře ovládá látku (zabýval se
sám odborně touto dobou a vydal monografii o Petrovi ďAiily) a sestavuje
z ní obratně obraz dějin církevních v letech 1378—1418. První část (až do
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r. 1394) založená na klassickém díle Valois-ově La France et le grand schisme
d'Occident (sr. ČČH. II. 314) jest rozhodné lepší části druhé. Stanovisko
autorovo je více dogmatické než historické. S hlediska moderní theologie
potírá odchylné názory, kdekoli se naskytnou Rhetorické jeho výlevy obracejí
se zejména proti učením některých francouzských theologů, v nichž spatřuje
předzvěst gallikanismu. Na př. Petr ďAilly jest mu le plus grand défcnseur
des libertés gallicanes. Ve sporech papežů s kardinály a s koncilem stoj;
Salembier vždy rozhodně na straně papežů. — Poslední část knihy je věno
vána koncilu kostnickému a tu v kapitole jednající o kacířích koncilem sou
zených mluví se též obšírněji o Husovi. Salembier má veliké mínění o historickém
významu Husově — cituje dokonce výrok Louis Blancův z jeho historie fran
couzské revoluce, podle kterého odsouzení Husovo jest první akt velikého
zápasu mezi církví a revolucí, mezi autoritou božskou a lidským individua
lismem — učení Husovo pojímá až příliš protestantsky a tím přeceňuje vliv
Husův na Lutera a reformaci, ale právě proto ovšem odsouzení Husovo úplně
schvaluje. Koncil prohlásiv svou superioritu nad papežem nemohl povoliti
zatvrzelému kacíři, nemohl sám zahájiti revoluce náboženské a sociální, jež
připravoval Hus. Salembierův úsudek o Husovi jest vzhledem k jeho smýšlení
zajisté pochopitelný, jeho vypsání osudů Husových trpí však i věcnými ne
dostatky. Z literatury o Husovi zná jen některá, většinou starší díla, tak z ně
meckých Krummela, Friedricha, Bergera, Hoflera a Losertha, z francouzských
pak Bonnechose-a a Denise. Palackého Dějiny sice uvádí v seznamu na konci
knihy, ale neužívá jich, za to zná Palackého Documenta. Z toho je patrno, že
v části o Husovi nepodává Salembier ani z daleka nejnovějších výsledků vědy.
Uvádím ještě, že mistra Jeronýma Pražského Salembier nazývá »chevalier
servant de Jean Hus, ce Hutten ďun autre Luther« (str. 341); krále Václava
zase důsledně jmenuje opilcem a zhýralcem (str. 158 a 327).
K. Kr,

Revue de Synthese historique pod redakcí H. Berra dokončila již svů
třetí díl (3 svazky za druhou polovici roku 1901). O jejím programmu a prvních
svazcích bylo v tomto časopise již referováno (viz ČČH. VII. 258). V třetím
díle v sešitě prvním P. Lacombe aforistickým způsobem proti článku Rickertovu v téže Revui (Les quatres Modes de ľUniversel dans 1'Histoire) vykládá
opět, co rozumí »historií jako vědou« ; je to starý spor historika a sociologa,
nového a rozhodného nepověděno tu nic. K theorii dějin hledí také článek
Pasquale ViUariho^ Lhistoire est-elle une science? (překlad z italského), který
však dosud není ukončen. A. D. Xénopol rozbírá »Weltgeschichte«, již vy
dává H. F. Helmolt (dosud 4 sv.), se stanoviska theoretického; proti země
pisnému principu, jejž přijali spolupracovníci Helmoltovi, Xénopol hájí
stane visko chronologické, a co s tím souvisí: »ľhistoire universelle n’est
pas une addition des développements coéxistents; c’est une multiplication
des développements successifs« t. j. není správné chtít do »Weltgeschichte«
pojmout všecky národy bez rozdílu a jen dle geografického pořádku (jak
činí Helmolt), nýbrž je nutno brát jen, co má význam; dějiny lidstva jsou
vlastně jen dějinami evropské civilisace (qui est 1’expression supréme de
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la force créatrice de ľesprit humain) — jde právě pouze o Humanit é su~
périeure... Ch. K. Langlois uveřejňuje tu svůj proslov, který na počátku škol
ního roku 1901 — 1902 v Paříži měl ke kandidátům historické aggregace; po
dává zajímavé poznámky o otázce (\e Francii vždy palčivé) reformy zkoušek
a o paedagogické výchově budoucích professorů. I pro naše poměry má význam
článek M. Dumoulina Choses á faire; Dumoulin ukazuje tu zejména, co středo
školští professoři na venkově mohou v archivech vykonat pro hlubší poznání
francouzských dějin sociálních, právních a kulturních. Dumoulin spolu podává
hned celou řadu themat. Historicko-psychologická rozprava N. Vaschida
a H. Piérona La croyance ä la valeur prophétique du révě dans (’Orient
antique není dosud ukončena. — V rubrice »Revues générales« ?. Déchelette
referuje o studiu keltské archaeologie v Evropě v letech 1890—1891; autor,
který sám pracoval v české archaeologii, zná také českou literaturu archaeologickou (uvádí zejména Niederleho a Píče, ale také Klecandu a j.). G. Dottin
podává zprávu o gaelické literatuře v Irsku. V sešitě druhém Ch. Diehl referuje
o byzantologických studiích r. 1901 (viz v tomto čísle ČČH.); P. Clerget načrtl
stručný přehled po Švýcarské historiografii, pokud na ní měli podíl Švýcaři
(začíná od konce 18. st.); autor se diví, že Francouzi zůstali tak pozadu. Do
svazku třetího G. Pariset napsal velmi instruktivně psaný rozhled po historio
grafii německé reformace, v němž jednotlivé její směry a proudy jsou bystře
rozlišeny; na konec je vysloveno přání, aby další práce byla organisována.
A. Milhaud shrnuje výsledky studií, které v letech 1895 — 1901 byly vykonány
o průmyslovém životě Francie od renaissance do revoluce; thema je velmi
přehledně studováno, a hlavní resultáty přesně vytčeny. — Z rubriky »Notes,
questions et discussions« nás zajímá dosud neznámá přednáška, kterou Fustel
de Coulanges zahajoval svá Čtení r. 1860 ve Strassburce; je to velmi akcento
vaná chvála národní a politické jednoty Francie. Jiné dvě podobné zahajovací
přednášky Fustelovy byly uveřejněny v druhém díle Revue. Třetí sešit při
náší bibliografii polemické literatury, která (hlavně v Německu) vznikla pro
a proti Lamprechtovi; sestavovatelem jejím je Lamprecht sám. Dosud však
je otištěna jen Část její.
L. H

V Paříži založen byl nový historický spolek Société ď histoire moderně.
Popud k tomu dali mladší historikové, kterým sc především jednalo o možnost
osobního styku mezi těmi, kdo se obírají moderními dějinami v rozličných
směrech. Nový spolek bude vydávat Bulletin, dále má v programmu vydávání
pramenů, založení internacionálního Bureau de correspondence historique.
Žňových publikací oznámených v bulletinech Revue Historique A. Molinier
pochvalně referuje o novém velkém díle o sv. Dominikovi (Cartulaire et histoire
diplomatique de s. Dominique), jehož první dva díly složil r. 1900 zemřelý
P. Balme a které nyní třetím dilem doplnil P. Collomb Dílo má ovšem, jak
referent připomíná, ráz hagiografický; v něm se neposuzuje, nýbrž obdivuje
a obdiv se vztahuje i na krvavého Šimona z Montfortu, známého z válek
Albingenských, kterého sám papež Innocenc III. tak příznivě neposuzoval. —
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Dějin zřízení městského ve středověku se týká nové dílo G. Testauda o soud
nictví (Des jurisdictions municipales en France). — Dílo A. Franklina o dě
jinách kulturních (v užším slova smyslu) Vie privče ďautrefois dokončeno
r. 1901 posledním svazkem (Variétés parisiennes); jest to snůška rozličných
drobností z dějin a života Pařížského, ale skutečně zajímavých. — Městu
položivému a polomrtvému v Belgii Brugge je věnována kniha Fierens- Gevatrt-a
(Psychologie ďune ville. Essai sur Bruges), jednající o jeho dějinách politi
ckých a zvláště uměleckých.
Z nových spisů o dějinách francouzských zaznamenáváme Glassonovy
dějiny parlamentu (Le parlement de Paris, son róle politique depuis Charles VIL
jusqu' ä la Revolution, 2 sv.). RH. se vyslovuje o novém díle celkem pochvalně.
— Velmi pochvalně posouzen tamtéž druhý svazek díla H. Cordier a o stycích
Číny s Evropou (Histoire des relations de la Chině avec les puissances
occidentales); svazek tento jedná o době 1873—1887.

Vedle díla o průmyslu starořeckém (L* industrie dans la Grěce ancienne),
které r. 1900 vydal v I. svazku Henri Francotte (Č. Č. H. VII. 260) vyšlo o témže
předmětu ještě dílo jiné Pavla Guiraud-a (La main-ď oeuvre industrielle
dans ľ ancienne Grěce), který již dříve vydal jiné dílo o poměrech agrárních
starého Řecka (Propriété fonciěre). O obojím referuje v R. H. G. Glotz po
chvalně. Práce Guiraudova podle toho referátu obmezuje sice mínění, že ruční
práce v starém Řecku byla vůbec v nevážnosti, ale ukazuje přece, že její
vážnost klesala, že ji opustili šlechta, později občané bohatší, konečně i chudší,
tito pro konkurrenci s lacinou prácí otrockou. Když práce neživila, hledal
chudý občan své výživy v provozování svých práv politických, když stát za
to platil, a třeba i v revoluci; u nás (lze dodat) k něčemu podobnému může
vésti permanentní parlament.

V literární pozůstalostí Viktora Duruyt zemřelého r. 1894 (srovn. ČČH. I.)
našly se paměti, které vydány r. 1901 ve dvou svazcích s titulem Notes et
souvenirs (1814—1894). Jsou ovšem zároveň a hlavně důležitým pramenem
pro dějiny školství francouzského, ve kterých Duruy má tak vynikající místo.
Mezi tiskem článku Studie byzantologickd aid. vyšlo něco podobného
v Revue de synihese historique 1901 Octobre, t. Les études ďhistoire byzantine
en 1901 z péra Ch. Diehla. Práce této již nemohlo býti použito, hlavně proto,
že cizozemské časopisy vědecké nezřídka pozdě dostávají se do Prahy. Diebl
věnoval v II. odstavci pozornost novějším edicím byzantologickým větší měrou
nežli spisovatel Článku v tomto sešitu ČČH.
J. Bidlo.

H. Pirenne vydal svou bibliografii dějin belgických (Bibliographie de
ľhistoire de Belgique, srovn. ČČH. I. 199) r. 1901 v novém rozmnoženém
vydání.
V únoru t. r. zemřel vynikající mglický historik Samuel Rawson Gardiner.
Hlavní jeho díla jsou věnována 17. století, době prvních dvou Stuartů, Jakuba L
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a Karla I., dobé revoluce, republiky a protektorátu Cromwellova. Vynikají
látkou i formou. Gardiner pro né vykonal rozsáhlá archivální studia; mnoho
z pramenů dosud neznámých vydal tiskem. Nepsal ve službě žádné strany
ani tendence. Dovedl psáti učené i populárně. Mezi jeho spisy najdeme mimo
velké monografie, tvořící nepřetržitou řadu od 17. století až bezmála do
restaurace Stuartů, také 3 svazkové illustrované dějiny Anglie a velmi
ceněný svazeček »The Thirty Years’ War 1618—1648« (1875 ve sbírce Epochs
of modern history'. Pracoval o stejné době jako u nás Gindely, který od
něho obdržel opisy pramenů z doby českého povstání, pokud je Gardiner
nevydal sám tiskem (Letters and other documents 2. sv. 1618—1620). Gardiner
byl členem České společnosti nauk.
Dne 20. ledna 1902 zemřel italský historik a vynikající diplomatik
evropský Cesare Paoli (nar. 1840, od r. 1862 byl archivářem ve Florencii,
potom redaktorem Archivio Storico Italiano). Pracoval o dějinách florent
ských; známějším učinily jeho jméno výborné příruční knihy pro historické
nauky pomocné. Sem náleží ^Programma di Paleografia latina e di Diplomatica* (1883; Lohmayer vydal 1885 v Královci německý překlad; dílo je
lepší než Leístův Katechismus der Urkundenlehre). Nové širší zpracování
této příručky z let devadesátých vyšlo také německy a také v překladu Lohmayerové v Inšpruku pod titulem »Grundriss zu Vorlesungen über lateinische
Paläographie und Urkundenlehre*. Tento Grundriss má tři části: I. Latei
nische Palaeographie (již třetí vydání) s doplňkem »Die Abkürzungen in der
lat. Schrift des Mittelalters« (1892); II. Schrift- und Bücherwesen (1895) a
III. Urkundenlehre (1899—1900) ve dvou částech.
Opravy. V 1. čísle ČČH. čti na str. 127—128 ve zprávě o nových knihách
francouzských: 2 ř. o italské literatuře (místo o školské), Fr Funck-ŮTttXaxus
(místo Franck), na str, 128: Lehautcourt (místo Lehautovart), Boutmy (místo
Boutray).

Prohlášení.
Ku kritice, kterou do posledního čísla Památek archaeologických XIX.
napsal o mých Slovanských Starožitnostech red. p. Dr. Píč, měl bych násle
dující dvě poznámky, o jejichž uveřejnění prosím, poněvadž se týkají spisu
vyšlého v Historické Bibliotéce.
Přiznávám, že jsem sám obálkou svých Starožitností nadšen nebyl, a
přijal jsem ji jen nerad, zamítnuv před tím už jednu kresbu. Ale to se
týká moderního rázu kresby, ne obsahu. Má-li p. Dr. Píč slqup chovaný
v krakovské akademii za falsifikát — námitky jsou mi dobře známy — jsou
jiní jiného smýšlení. Já sám nemám ho za falsifikaci, a na doklad, že jiní také
tak soudí, poukazuji p. Píčovi na to, co na př. napsal o něm nejlepší dnes
polský archaeolog Dr. V. Demetrykiewicz v článku o praehistorii Haliče
v díle Osterr.-Ung. Monarchie in Wort und Bild (str. 134 nsl.). Že by však sloup
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představoval Svantovita, jsem nikdy nesoudil, nikde neřekl, a /. Pil nemá
práva psáti v kritice své tak, jako bych zastával toto míněni.
Celým dalším obsahem kritiky p. Píčovy, v níž se vykládá obšírné
o vývoji mých studií vůbec a speciálně v otázce pravlasti slovanské, zabývali
sc nebudu. Je tam sice řada omylů, ale nestojí za rozklad. Jen jedné věci
se dotknu. Celou kritikou zřejmě sc táhne výtka, že položiv v předmluvě za
základ své knihy historii a archaeologii, a jsa professorem archaeologie, přece
jsem v otázce pravlasti Slovanů, podle vlastních slov p. Píčových, »příkře
zamítl methodický důkaz archaeologický a postavil se na vratkou půdu
historickou«. Ano, stalo se tak. Při otázce, kde bylo sídlo prvotní jednoty
slovanské, uznal jsem za správné, vyloučiti archaeologii proto, »že ona ne
může dnes ještě poskytnout· positivní doklad ani ve prospěch jedné (za
karpatské) ani ve prospěch druhé (podunajské) theorie,« — a učinil jsem tak,
poněvadž právě jako professor archaeologie nemohl jsem psáti jinak, nabyv
přesvědčení, že v této těžké otázce dnešní archaeologie rozhodnouti nemůže.
Nevymítám ze svých Starožitnosti archaeologie vůbec, jak p. Dr. PiČ čtenářům
Památek nesprávně vykládá, a nevyhnu se výkladům o archaeologickém vý
voji území Slovany obydleného, ale nechci kapitoly historické másti spornými
výsledky archaeologie, nýbrž vyložím je ve statích samostatných (srv. Starož.
L, str. V, 111). Přesvědčuji se čím dále tím více o tom, že je dnes předčasno
pro tak vzdálené a těžké otázky, jakou je otázka o vlasti a původu Slo
vanů, — uváděti historii a archaeologii v jednotný soulad. Jak nemám býti
skeptickým, vida, že p. Dr. Píč na omezené, blízké půdě české došel po 301eté,
vskutku pilné a záslužné práci k doplnění českých dějin pomocí archaeo
logie výsledků, o nichž jsem přesvědčen, že jsou v základech zcela nesprávné!
Té skepse své a toho odloučení historie od archaeologie se před soudem
nestranných znalců nelekám.
Pan Dr. Píč dí na konci kritiky: »Nemám ponětí, čím p. Dr. Niederle
při úplném téměř nedostatku historických pramenů chce vyplniti čtyry velké
svazky o otázce Praslovanů až do nového usazení se jednotlivých kmenů
slovanských v historických jejich sídlech«. Slovy těmi vydal si sám svědectví
o tom, že se slovanskými starožitnostmi hlouběji neobíral, že zejména velkého
jejich historického materiálu vůbec nezná. Nemám mu to ve zlé. Ale pak by
udělal lépe, kdyby vedle jiných, kteří nijak nechtějí pracovat jemu na úkor,
klidně a snášenlivě pracoval ve své české archaeologii dál.
L. Niederle.

O listině císaře Jindřicha z roku 1086,
kterouž Morava byla opět přivtělena k diecesi Pražské.
Napsal Josef Kalousek.

Tato listina byla ještě před 30 lety známa jenom z přepisu
Kosmova, kterýž čte se v jeho letopise při roce 1086. StumpfBrentano našel v Mnichově jiný opis, jenž pochází z 12. věku, ale
jest na Kosmovi nezávislý, jakž patrno z několika míst, kdež opis
Mnichovský odchyluje se od opisu Kosmova. O tuto listinu vedou
se ode dávna mnohé hádky, nejvíce o insert v ní obsažený, kdež
popisují se prvotní hranice diecese Pražské z 10. století, jež dle
slovného znění listiny Jindřichovy z roku 1086 měly se tehdáž obno
vit! ; ten popis byl roku 1086 výslovně opsán z nějaké starší listiny,
kterouž však při tom správně a určitě neoznačili. Šíře psal jsem
o listině Jindřichově v Rezkově Sborníku Historickém 1883 str. 1—16,
97—110 v rozpravě o Rozsahu říše České za Boleslava II., kdež
hlavně hleděl jsem objasniti dotčený popis prvotních hranic diecese
Pražské, jenž v několika místech svých býval mylně vykládán. Téhož
roku 1883 v Zasedacích Zprávách Kr. Č. Společnosti Náuk str. 114
až 119 vytiskl jsem podle otisku Stumpfova Mnichovský opis listiny
Jindřichovy a srovnal jsem jej s opisem Kosmovým, při čemž vyšla
na jevo dotčená již nezávislost opisu Mnichovského na opise
Kosmově. V závěrce ukazoval jsem na důležitost Mnichovského
opisu těmito slovy; >Nedovídáme se od toho nového svědka skoro
nic nového, ale svědectví jeho má nemalou cenu, a sice ku po
souzení hodnověrnosti Kosinový. Dosud sice nikdo z těch historiků,
kteří pochybují o pravosti pozůstatku zakladací listiny biskupství
Pražského, nevyslovil podezření, že by sama císařská listina ze dne
29. dubna 1086 u Kosmy byla podvržena. V posledních však
letech tolik uvádí se s jisté strany k oslabení důvěry v pravdo
mluvnost Kosmovu, a podezření přednášené zakládává se z pra
vidla toliko na výkladech zjevně přemrštěných a tendenčních, tak
že by nebylo divu, kdyby některý pokračovatel v tom směru od
vážil se také uvádéti v pochybnost samu listinu Jindřicha IV. Na
lezením opisu Mnichovského položena jest meze tomu počínání
aspoň v tomto kuse.< Naděje, kterou jsem vyslovil v poslední větě,
nevyplnila se. I po objevu Stumpfově přišli takoví kritikové, kteří
samu listinu císaře Jindřicha z 29. dubna 1086 vyhlašují za
padělek.
Karel Potkanski vydal 1897 v Krakovské Akademii rozpravu:
Kraków przed Piastami (stran 155 v 8ce); kritickou zprávu o jeho
č. č. H. VIII
17

258

Josef Kalousek:

cílech podal dr. Pekař v ČČH. 1898, 128 Potkaňski mluví o listině
Jindřichově způsobem dvojím vespolek nesrovnalým (str. 127—131);
určitě a několikrát obviňuje biskupa Jaromíra, že on podvrhl, snad
pomocí letopisce Kosmy, listinu zdánlivě starší a předložil ji na
Mohučské synodě na důkaz, že Morava a země jihopolské prvotně
náležely k diecesi Pražské. *) To znamená jinými slovy tolik, že
Potkaňski má jenom insert v listině Jindřichově za podvrh uči
něný teprv k jednání roku 1086, tak jakž mínili rozliční předchůdci
jeho. Naproti tomu však Potkaňski praví zase jinde (str. 127), a to
rovněž určitě a opětovně, že ^privilegium to, které Kosmas umístil
v své kronice, jest paděláno,« a náleží prý uznati je za falsifikát.
Okolnost, že »privilegium z roku 1086 sjednocuje« diecesi Olomučkou s diecesi Pražskou, ta prý »nemůže dokázati nic jiného,
než jen tolik, že (privilegium) jest paděláno«. Zdá se však, že
rozdíl v těch dvojích výrocích (1. že insert byl do privilegia pod
vržen, 2. že privilegium jest podvrženo) nebyl Potkaňskému jasný,
a možná že jen z nedopatření se přeřekl, když vyhlašoval privi
legium z roku 1086 za padělek. Aspoň důvody, jimiž Potkaňski
dokazuje podvrženost, obracejí se jen proti insertu, a nikoli proti
privilegiu Jindřichovu. Ty důkazy záležejí jednak v nesoučasnosú
biskupa Vojtěcha s císařem Otou I. a s papežem Benediktem VI.,
jednak v tom, že roku 976 vedle Pražského biskupa vyškytá se
biskup Moravský, a že také před biskupem Pražským Šebířem, tedy
před rokem 1030, byl na Moravě zvláštní biskup Vracen. Tyto
námitky byly přednášeny nejednou již dříve, a bylo k nim odpo
vídáno a odstraňován zdánlivý odpor jich proti popisu prvotních
hranic diecese Pražské rovněž opětovně; já psal jsem o nich
v Rezkově Sborníku Hist. 1883 str. 10—12 č. 5 a 6, po druhé
v ČČHist. I. 1895 str. 84.
Nověji prof. Bachmann jal se dovozovati, že listina císaře
Jindřicha z dne 29. dubna 1086, tak jako její insert o prvotních
hranicích diecese Pražské, jest padělána od biskupa Jaromíra;
these jeho jest tedy totožná s tím, co shledáváme vyřčeno také
u Potkaňského; ale u Bachmanna nezůstává žádná pochybnost
o tom, že on pokládá jak insert, tak i listinu za podvrh Jaromírův.
Vývody své uveřejnil Bachmann v Mittheilungen des Instituts für
österreichische Geschichtsforschung XXI. 1900 str. 209— 220 pcd
9 J< n mimochodem budiž zde dotčeno, že Potkaňski v tom popise
prvotních hranic diecese Pražské, pokud sc týkají Moravy, zemí Polských
a Uher, vidí sledy bývalé církevní provincie z Času Svatoplukova, str. 133—5;
ale nepřipouští sobě otázku, kterak se stalo, když biskup Jaromír chtěl ošiditi svět starým popisem hranic Methodovy arcidiecese moravské, že z toho
popisu byla vymýcena Pannonie se Syrmiem, jež k diecesi Methodově jistě
náležela, a že byla do něho pojata země Slezská i Červená Rus, o jichž pří
slušnosti k diecesi Methcdově a k říši Svatoplukově nic se neví.
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nadpisem: Kosmas a listina cis. Jindřicha IV, o objemu biskupství
Pražského. V té stati Barhmann vzal si na pomoc rozpravu Bret·
holzovu (Mähren und das Reich H. Boleslavs II. von Böhmen, ve
Vid. Akad. 1895), v níž tento historiograf moravský snaží se dokázati, že Morava nenáležela k České říši za knížete Boleslava II.;
na tomto cíli Bretholzově sice Bachmannovi mnoho nezáleží, neboť
on vyznává výslovně (str. 218), že Morava snad přece patřila k říši
Boleslava II. Ale v jedné vedlejší poučce Bretholzově našel Bachmann
(str. 214) velké zalíbení, v té totiž, že biskup Jaromír čili Gebhart
»neměl starší listiny, která by vyslovovala přináležitost Moravy
k Čechám,« rozuměj k diecesi Pražské; dle mínění Bachmannova
Bretholz tuto větu dokázal přesvědčivě. Dle mého mínění má však
tvrzení Bretholzovo (str. 33), že biskup Jaromír >v žádné authentické formě neměl zakladací listinu (biskupství Pražského), která
by dokazovala přináležitost Moravy k Čechám,« tak malou průvodnou moc, jako když to mínění se vyškytalo dříve u jiných
kritiků, kteří popis prvotních hranic diecese Pražské vyhlašovali
za podvržený; domysl Bretholzův (str. 28), že ten popis byl vzat
z nějaké nyní ztracené legendy o sv. Vojtěchu, učinil hořejší
tvrzení jen ještě méně pravděpodobným, ježto objevil, v jaké nouzi
o vysvětlení nachází se zavrhovatel dotčeného insertu. Naproti
tomu Bachmann ukazuje (214) na to jako na něco pozoruhodného,
že já jakožto obránce sporné listiny dosud prý neobrátil jsem se
proti Bretholzovi; tento důkaz o nepřemožitelné přesvědčivosti
vývodů Bretholzových spočívá však na nedopatření, ježto já vyslovil
jsem se o rozpravě Bretholzově celkem odmítavě již čtyři leta
dříve, totiž v tomto Časopise 1896, 47—48. Aby mlčení moje ne
vykládalo se podobně za přisvědčení, vidím se nucen uveřejnili
zde, třeba trochu pozdě, své námitky proti Bachmannovým vý
vodům o listině z r. 1086.
Jakožto účel své rozpravy prof. Bachmann ohlašuje sám (215),
že jest to pokus, aby byly »zjednány nové momenty ku přetřesu
o posledním nevyjednaném kuse, totiž o pravosti nebo nepravosti
popisu hranic v listině z roku 1086.« Skutečně však Bachmann ve
výkladě svém o popise hranic (218—220) nepodává hrubě nic
nového, ani správného ani chybného, co by již dříve od jiných
nebylo řečeno. Ale novota, kterouž překvapuje jeho rozprava, jest
docela jiná, a záleží v určitém tvrzení, ze listina z 29 dubna i086
jest padělána, a sice od biskupa Jaromíra asi roku 1088.
Úvodem ku pokusu, aby to dokázal, Bachmann vynáší své
obecné úsudky o letopiseckých vlastnostech Kosmy Pražského.
Zpředu jej poněkud béře v ochranu; míní, že příliš mnoho tvrdí
ten, kdo Kosmu viní z úmyslného převracení skutečnosti (Vorwurf
absichtlicher Entstellung, str. 209); ale v průběhu své kritiky při
chází Bachmann také sám tomuto obvinění dosti na blízko, když
17*
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píše (213): »Příklady zpravodajství příliš krátkého, ba jak se
zdá úmyslní nejasného (absichtlich dunkler Berichterstattung) v dů
ležitých a zvláště kritických věcech nacházejí se u Kosmy mnoho
násobně.« — K tomu podotýkám: Že Kosmas místy jest z míry
skoupý na slova, ač zase jinde jimi plýtvá; že mluvívá příliš
krátce, nám nezřídka nesrozumitelně, ba že dokonce mlčí o mnohých
věcech, které znáti musel a kterých bychom se my od něho rádi
dověděli: to jsou věci povědomé každému pozornému čtenáři leto
pisu Kosmova, a snadno lze se domysliti rozmanitých příčin toho
zjevu nám nemilého. Že z úmysla zamlčoval věci, které se mu ne
hodily, jako slovanská bohoslužba, zákony proti ženitbě kněžské,
o tom netřeba pochybovali; ale ještě více zamlčel prostě proto,
že psal pro své vrstevníky, a nemyslil při tom na nás, na čtenáře,
kteří přijdou na svět 800 roků po něm. Jako jiným spisovatelům,
tak přihodilo se nepochybné i Kosmovi někdy, že vyjádřil se ne
srozumitelně nebo jinak nenáležitě z nedopatření, z nerozmýšlení
nebo i z neobratnosti; ale že by psal nejasně také z úmysla, aby
snad zastřel pravdu jemu nemilou, to nepodobá se pravdě.
Jisto jest že ve vypravování Kosmově o listině z roku 1086
nachází se několik míst nejasných a záhadných; kdyby jich ne
bylo, nebylo by tolik hádek o tu listinu. Bachmann (213) uvádí
tři taková místa. Nejdůležitějším jest to, kdež Kosmas vypravuje,
že biskup Jaromír na Mohučské synodě »replicat coram omnibus
privilegium a sancto Adalberto episcopo suo antecessore confirmatum tam a papa Benedicto quam a primo Ottone imperatore.«
Tato věta jest zjevně vadná, má v sobě patrnou slohovou chybu.
Někteří kritikové vkládají do ní také chybu věcnou, tu totiž,
jakoby Kosmas představoval si, že biskup Vojtěch, císař Otta I.
a papež Benedikt spolupůsobili při vydávání zakladací listiny
biskupství Pražského; takové současné spolupůsobení jest ovšem
nemožné, poněvadž Vojtěch byl zvolen za biskupa roku 982, když
byli již dávno mrtvi jak Ota I. (f 973), tak i Benedikt VI. (972—974);
a Benedikt VIL (974—983) zemřel již čtyři měsíce (v říjnu 983)
po vysvěcení Vojtěcha za biskupa (29. června 983). Tomek již
roku 1863 odvětil (Apologie der ältesten Geschichte Böhmens
str. 22) na takovouto námitku připomenutím, že Kosmas věděl
a sám také vypravuje, kterak prvním biskupem Pražským stal se
Détmar a kterak po jeho smrti zvolen byl za jeho nástupce
Vojtěch, jenž se byl nedlouho před tím po desítiletých studiích
v Magdeburce vrátil do vlasti; Kosmas tedy věděl, že Vojtěch
nemohl spolupůsobit! při zakládání biskupství Pražského. K vy
světlení vadné věty Kosmovy, kterou jsem výše uvedl, zcela dobře
se hodí myšlenka- Tomkova, že biskup Jaromír v Mohuči předložil
vidimus, jejž biskup Vojtěch k nějaké příležitosti vydal a pověřil,
v němž byly vepsány potvrzovací listiny na biskupství Pražské,
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papežská i císařská. Výkladem Tomkovým mizí věcná nesnáz,
kteráž vězí ve vadné větě Kosmově; výklad ten ovšem béře na
pomoc domněnku, ale ta domněnka není nikterak smělá, hodí se
k situaci a prospívá na všechny strany, i lze tedy na ní přestátí
jakožto na podobné pravdě.
Dlužno jest však také si povšimnout!, kterak vznikla závadná
věta Kosmova; zadní část její jest totiž vzata z listiny císaře
Jindřicha, kterouž Kosmas potom do své kroniky opsal, a toliko
přední část vadné věty pochází z hlavy našeho letopisce. V listině
totiž císař Jindřich vypravuje, že biskup Jaromír stěžoval si na
rozdělení a zmenšení biskupství Pražského, kteréž prý prvotně
bylo zřízeno pro Čechy a Moravu, a bylo tak potvrzeno jak od
papeže Benedikta tak i od prvního Oty císaře, et tam a papa
Benedicto quam a primo Ottone imperatore sic confirmatus est.
Co zde listina Jindřichova praví o biskupství čili o diecesi (episcopatus), to Kosmas ve svém vypravování mluví o listině Jaromírem
ukázané čili o privilegiu: confirmatum tam a papa Benedicto quam
a primo Ottone imperatore. Před tuto vědomost váženou z listiny
Jindřichovy chtěl Kosmas postaviti svou zvěst o tom, v jakém po
měru stál Vojtěch k listině od Jaromíra na synodě rozvinuté;
snad právě chtěl říci, že ta listina byl vidimus Vojtěchův; k vy
jádření své přidávané zvěsti Kosmas napsal jenom slova: privi
legium a s. Adalberto episcopo suo antecessore, ale zapomněl napsati ostatek, snad slovo visum* transumptum nebo jiný podobný
attribut; snad se pomátl attributem confirmatum^ jejž obdržel pro
měnou slov listiny (confirmatus est) a jejž přestavil do předu
proti obecnému obyčeji latinského slovosledu. Že celá věta jest
stylisticky chybná a nedostatečná, o tom není pochyby; vadnost
její vybízí badatele, aby dohádkou si ji doplnil. Jistě však ne
zasluhují víry ti kritikové, kteři tu nedostatečnou větu doplňují
v ten způsob, aby vypadla z ni hmatavá nemožnost^ y^c^y Kosmas
byl chtěl psáti absurditu, že Vojtěch s Benediktem a Otou po
tvrzovali současně listinu. Žádný domysl nepodá sice plné jistoty
o tom, co vlastně Kosmas chtěl tu říci, ale pravděpodobnou jest
domněnka ta, která té chybné větě dává smysl možný a srovnalý
s vědomostmi, jež Kosmas ve své kronice zaznamenal; a takovou
domněnkou jest ona, že biskup Jaromír předložil v Mohuči kopii
zakladacích listin biskupství Pražského, ověřenou od sv. Vojtěcha,
Bachmann dosti zbytečně namáhal se vyhledáváním autorit
k podepření úsudku, že Kosmas vyslovil se nezevrubně, když
napsal, že císař Jindřich pohnut jsa přímluvami, »novum antiquo
fere eiusdem tenoris addit privilegium.« Každý rozumný čtenář ví,
že toliko popis hranic diecesanských v listině Jindřichové může
míti totéž znění, nebo »skoro totéž znění,« jaké bylo v zakladací
listině biskupství Pražského, jejíž opis biskup Jaromír v Mohuči
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předložil; každý rozumný čtenář vidí, že ostatní obsah listiny
Jindřichovy byl dělán v kanceláři císařské roku 1086, a ne o sto
a několik let dříve. I musíme také letopisci Kosmovi tolik rozumu
přičísti, že to všechno rovněž dobře věděl. Žádný čtenář v tomto
kuse nebyl Kosmou oklamán, a jistě Kosmas na tomto místě
nechtěl klamati; že se tu vyjádřil nezevrubně, to jistě nepošlo
z jeho úmyslu, ale nejspíše z pouhého nedopatření.
Kosmas končí svůj úvod k listině Jindřichově slovy: continet
enim aut hune aut huiusmodi textům = obsahuje pak text tento nebo
tohoto způsobu. Bachmann míní, že Kosmas sám byl v nejistotě,
i že těmito slovy chtěl říci asi tolik: »Nejsem přesvědčen, mám li
před sebou listinu authentickou< (str. 218). Tento výklad sestrojil
si Bachmann s patrným násilím, jen aby si opatřil zdánlivou oporu
ke své thesi, že listina Kosmou do kroniky opsaná není ta, která
vyšla z kanceláře císařské, nýbrž že jest to lištna později Jaro
mírem padělaná. Uvedené rčení Kosmovo jest ovšem zbytečná
tautologie, slohová nenáležitost; kronikář měl na opis listiny Jindři
chovy ukázati jedním výrazem, buďto hune textům, anebo huius
modi textům, a on užil obojího výrazu. Takovouž tautologii na
cházíme však u Kosmy také na jiném místě; k roku 1006 Kosmas
oznámil smrt kněžny Hemmy, manželky Boleslava II., a uvádí
nápis, kterým byl opatřen náhrobek její; praví o tom náhrobním
nápise: Cuius epitaphium his versiculis aut vidi^ aut vidisse me
memini editum = jejíž náhrobní nápis v následujících verších
složený jsem viděl, nebo pamatuji se, že jsem viděl. Dvojatý ten
výrok opět má formu disjunkce aut —aut, ale není to žádná dis
junkce, nýbrž zbytečná tautologie, pouhá hříčka, kterouž Kosmas
nechtěl nic jiného říci, nežli že jedna a táž myšlenka může se
vysloviti dvojím spůsobem. Jest to u Kosmy týž obyčej, v kterém
si libovali mnozí učitelé latiny, přidávajíce při vyučování k vý
razům synonyma čili výrazy souznačné, a učíce rovněž i celé my
šlenky vyjadřovat! několikerým spůsobem průpovědmi souznačnými.
Toho obyčeje zmocnila se již dávno satyra, udělavši epigram na
smrt filologa toho smyslu: »Mru, aneb jest mně umříti; obou
forem možno bez chyb užiti.« Také Kosmas nechtěl svými zdánli
vými disjunkcemi říci nic více.
Co se týče popisu hranic diecese Pražské čili insertu, jenž
jest obsažen v listině císaře Jindřicha a jejž s českými historiky
pokládám za výpisek ze zakladací listiny biskupství Pražského
jinak ztracené, Bachmann nevyslovuje se určitě, zač jej pokládá,
zdali jej celý má za podvrh biskupa Jaromíra, anebo zdali přijímá,
že by ten popis částečně pocházel z nějaké starší písemnosti, a že
by biskup Jaromír byl do něho přidal to, co se týče Moravy.
Bachmann jen tolik vyslovuje určitě, že Jaromír prý »neměl starší
listiny, která by byla vyslovovala přináležitost Moravy k Čechám«
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(224). Důkaz jeho na to jest však velmi chatrný; záleží v otázce
následující: »Proč medle Gebhart, držel-li tento popis za pravý,
a když celé jeho snažení od jeho povýšení směřovalo k přivtělení
Moravy, neužil o 20 let dříve tohoto popisu hranic, jenž jeho
přáním byl tak přízniví« (215). — Odpovídám: Jdeme-Ii od
roku 1086, kdy byla vydána listina Jindřichova, o 20 let do zadu,
přijdeme do roku 1066; Bachmann při své námitce nejspíš myslí
asi na rok 1063, kdy se zakládalo biskupství Olomoucké, tu snad
že měl Jaromír starým popisem hranic diecese Pražské překážeti
zřízení zvláštní diecese moravské. Ale jakým právem měl překá
žeti ř Vždyť biskupem Pražským, na jehož svolení záleželo, nebyl
tehdáž Jaromír, nýbrž Šebíř, a ten za smluvenou náhradu svolil
k oddělení Moravy od diecese Pražské! Jaromír byl sice od otce
svého Břetislava (f 1055) určen za biskupa Pražského, až by Šebíř
zemřel, ale toto ustanovení dávalo mu asi malé právo k tomu,
aby již za života Šebířova překážel založení nového biskupství na
Moravě. Z vypravování Kosmova jest patrno, že Jaromír tehdáž
na to nepomyslil: když 1061 zemřel nejstarší bratr Spytihněv,
a Vratislav dosáhnuv knížecího stolce, rozdával mladším bratrům
úděly, Jaromír přispěchal ze studií domů, aby také obdržel nějaký
úděl; ale nedostal ničeho, nýbrž bratr Vratislav přinutil jej, aby
přijal svěcení na jáhna. Jaromír tehdáž neměl žádné chuti ke
stavu duchovnímu, i opovrh jím, opásal se mečem a prchl do
Polska k tamějšímu knížeti, a zůstal tam až do r. 1067, kdy
biskup Šebíř zemřel. Že r. 1063 nebránil se Jaromír proti zřízení
biskupství Moravského, a proč se nebránil, jest z těchto zpráv
Kosinových dosti patrno. Po smrti pak Šebířově Vratislav přes
někdejší vůli otcovu nechtěl Jaromíra připustit! ke stolici biskupské;
měl kandidáta jiného, Němce, a toliko hrozícím odbojem svých
bratrů Kunráta a Oty i panstva českého dal se k tomu pohnouti,
že svolil ku povýšení Jaromíra na stolici biskupskou v Praze;
o zrušení biskupství Olomuckého se při tom nejednalo, Jaromír
musil býti rád, že mu neušlo biskupství Pražské. Teprv když byl
biskupem Pražským, začal se pokoušeti o přivtělení Moravy; začal
tím hýbati r. 1069, neboť Kosmas při r. 1073 praví, že se toho
dožaduje per quatuor annos aut plus.
Bachmann také nevěří, ze by císař Jindřich byl vydal listinu
o biskupství Pražském toho znění, které se nám v opisech zacho
valo. Hlavním důkazem proti té listině jsou mu slova její, kdež
Jaromír žaluje, že ač diecese Pražská (episcopatus) prvotně obsa
hovala Čechy i Moravu, postea sine antecessorum suorum suoque
nonsensu, sóla dominantium potestate, divisus esset — potom byla
rozdělena bez svolení jeho (Jaromírových) předchůdců i bez svo
lení jeho (Jaromíra). Bachmann se táže (216): »To že Vratislav,
dávaje se křiv ve 231etém konání svém, připustil svému nepřátel
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skému bratrovi bez zřetelné příčiny? že připustil, kterak nařídil
a udržoval rozdělení mocí, bez svolení svého bratra ř< — Že
Vratislav zřídil biskupství Moravské bez přivolení svého bratra Jaro
míra, o tom není dle vypravování Kosmova žádné pochyby; Vra
tislavovi nemohlo nikdy býti obtížno, přiznati se k tomu; vždyť
věc byla obecně záma, a Vratislav nepotřeboval se za ni styděti,
ježto Jaromír okolo r. 1C63 neměl žádného práva svolovati nebo
nesvolovati k tomu založení, poněvadž on tehdáž nebyl biskupem
Pražským. Jednu nepravdu ovšem obsahuje to místo listiny, totiž
v tom, že by biskupství Olomucké bylo zřízeno bez svolení
tehdejšího biskupa Pražského (sine antecessorum suorum con
sensu, jakž dí listina s nenáležitým pluralem), neboť Šebíř dal
svoje svolení; tuto nepravdu odčinil Kosmas, kterýž ve svém pře
pise té listiny vynechal předložku sine = bez, tak že mu zůstalo
rčení pravdivější: antecessorum suorum consensu — se svolením
předchůdcův jeho.
Druhým důvodem proti přesnosti listiny Jindřichovy jest Bachmannovi to, že podle ní Vratislav a bratr jeho Kunrát Moravu
k diecesi Pražské znovu přiřkli a prinavrátili, reprofiterentur et
redderent^ kdežto Vratislav opravdu takové přípovědi nedržel, nýbrž
brzo potom uprázdněné biskupství Olomucké znova osadil. — Že
jest neshoda mezi zrušením biskupství Olomuckého, ku kterému
dle listiny Vratislav svolil, a mezi pozdějším osazením a obnovením
toho biskupství, o tom není pochyby; ale z toho nenásleduje, že
by ta listina proto musela býti porušena: každému historikovi
jest známo mnoho úmluv, které nebyly dodržány; ku př. smlouva,
kterou zavřel Vratislav s Šebířem při zakládání biskupství Olo
muckého o hmotnou náhradu, kterou měl dostávati biskup Pražský,
také nebyla dodržena, nýbrž rušena oboustranně, od Vratislava
i od biskupa Jaromíra. Jaké pohnutky zavládaly na straně Jaro
mírově v těch rozepřích, naznačil hodnověrně Kosmas hned v úvodě
k nim při roce 1070, volaje: >Ó lakomství a ctižádostivosti světská,
more proklatý a nepřátelský pokolení lidskému, kterýž svými Istmi
i na kněze boží dorážíš!« Stavětí se v cestu takovýmto necnostem,
jež Kosmas na biskupa Jaromíra upřímně pověděl, nebyla žádná vina,
jakž Bachmann nazývá zřízení biskupství Olomuckého (solche
Schuld str. 216), naopak, to založení i pozdější obnovení biskupství
Olomouckého pro potřebu Moravanů dlužno mu přičítat! za zá
sluhu. Že nevíme, proč Vratislav 1085—86 na chvíli přivolil ke
snahám Jaromírovým, to není žádným důkazem pro nepravdivost
zpráv o tom; v těch časích se vůbec mnoho dělo, čeho příčiny
nám nejsou známy
Bachmann přijímá (217), že císař Jindřich skutečně vydal 1086
nějakou listinu o biskupství Pražském, ale v té prý o přináležitosti
Moravy k diecesi Pražské nic nestálo, a teprv když první biskup
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Olomoucký zemřel a spor o Moravu se cbnovil, tu prý biskup
Jaromír asi r. 1088 připsal si do císařské listiny to, co potřeboval
k svému účelu, totiž k tomu, aby Morava vrátila se zpět k diecesi
Pražské. Tato sfalšovaná listina se nám prý zachovala v opisech,
ale pravá listina Jindřichova tedy se nezachovala. — Důkazův na
to nepodává žádných; co v tom jest nového, vše jest pouhý do
mysl. Dlužno litovati, že strůjce této theorie zapomněl říci, co sku
tečná ale nezachovaná listina Jindřichova obsahovala; ta, která se
zachovala, týče se jenom opětného přivtělení Moravy k diecesi
Pražské; ta, která se ztratila, neobsahovala nic o Moravě; co tedy
obsahovala? K čemu byla vydána? Již Goll v tomto Časopise
1901 VII. 99 učinil z té příčiny k Bachmannovi důtklivou otázku:
Proč by byl Jaromír stál o onu pravou listinu Jindřichovu, když
v ní o Moravě nebylo nic psáno? Proč domáhal se té listiny
na císaři a potvrzení jejího na papeži Klimentovi? Vůbec k po
sledním vývodům Bachmannovým jest potřebí obzvlášť veliké víry.
Mámeť věřiti, že Kosmas dal se oklamati padělkem svého biskupa;
že dal se oklamati ten letopisec, který listinu Jindřichovu do své
kroniky vepsal, a připomíná o ní, že sám vidě), když císař Jindřich
v ní dělal znamení své ruky; ten letopisec, který byl s Jaromírem
přítomen na synodě Mohučské, když se tam jednalo o spojení
Moravy s diecesi Pražskou ! Bachmann zapomněl, že co se ujednalo
na synodě Mohučské^ to nebylo žádným tajemstvím^ nýbrž musili o tom
věděti všichni účastníci a od nich vůbec hierarchie německá,
kněžstvo české a vůbec osoby postavené při vládě i mnohé jiné
v Němcích, v Čechách i na Moravě; vždyť se to týkalo důležitých
zájmů duchovních i světských. Kdyby listina císařská, která vydala
svědectví o usnešení synody v záležitosti české, neobsahovala nic
o Moravě: kterak by biskup Jaromír mohl dvě nebo tři leta
později vystoupit) s padělanou listinou, ve které země Moravská
přivtěluje se k diecesi Pražské? Vždyť by se mu byl celý svět vy
smál jakožto zjevnému podvodníku!
Jaromírovi nebylo potřebí, aby se vydával na cestu tak ne
bezpečnou. Jemu šlo o oprtné navrácení Moravy k diecesi Pražské,
při čemž muselo býti odčiněno založení biskupství Olomouckého.
Listina Jindřichova sice mluví tak, jakoby synoda Mohučská byla
vyřídila žalobu Jaromírovu soudním rozsudkem ve smyslu té žaloby
(querimonia, parochia adiudicata, iudiciario ordine). Opravdu to však
byl skutek ústavodárný, skutek zákonodárný', prvním takovým
skutkem zákonodárným založeno v Praze biskupství r. 973 pro
celou tehdejší říši českou, druhým skutkem zákonodárným r. 1063
byla oddělena Morava od diecese Pražské a obdařena vlastním
biskupstvím, a třetím skutkem zákonodárným r. 1085—86 měl
býti navrácen zase ten stav, jaký býval před r. 1063. Jaromír po
třeboval jednak dokázati, že Morava před r. 1063 náležela k diecesi
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Pražské; to dokázati bylo tuze snadné, vždyť jednající osoby
samy byly toho pamětníky a svědky, co bylo o 23 let dříve,
a byla to vůbec věc bezesporná, že Morava před dosazením biskupa
Jana do Olomouce náležela k diecesi české. Kdyby byli v Mohuči chtěli pravým jmenem pojmenovat! věc, kterou podnikali, byli
by musili říci: My rušíme biskupství Olomoucké, abychom vyho
věli neodbytným žádostem biskupa Pražského Jaromíra. Byl to
skutek v pravdě ošklivý, pohnutky jeho byly osobni a politické^
a nikoli právní; zjevné prospěchy víry a církve obětovaly se Jaro
mírově »lakotě a ctižádosti světské«, jakž to správně nazval leto
pisec jemu věrně oddaný, ale spravedlivý. Aby ošklivost toho po
litického skutku se zakryla, proto synoda vzala na sebe masku
soudní, ač tu jednal opravdu ne soud, nýbrž zákonodárce ; proto
do nálezu byla mezi důvody pojata nepravda^ jakoby biskupství
Olomoucké bylo založeno pouhou mocí vládnoucích, bez svolení
biskupa Pražského, tedy nepořádně. Tou nepravdou byla synodě
dána rukojeť, aby soudně odčinila zřízení biskupství Olomouckého,
neboť založením nového biskupství v mezích staré diccese bez
přivolení biskupa Pražského byla by bývala křivda učiněna tomuto
biskupovi a jeho nástupcům, a tuto (vylhanou) křivdu synoda
zdánlivě napravovala nálezem soudním. Jaromír vedle toho ani
nevedl důkaz svědky, jenž ležel na snadě, na to, že odloučení
Moravy od diecese Pražské bylo zánovní. On předložil opsané
zakladací a potvrzovací listiny biskupství Pražského, kteréž po
cházely od papeže Benedikta a od císaře Oty I., v nichž byly také
popsány první hranice diecese Pražské. V tom popise záleželo Jaro
mírovi jenom na Moravě; ale nepochybně ještě více záleželo jemu
na tom, že založení biskupství Pražského v prvotním rozsahu bylo
chráněno autoritou papežskou a císařskou: když prvotní rozsah
má za sebou takové autority, a když zřízení biskupství Olo
mouckého stalo se nepořádně (jakž předstíráno věřiti), mohla
synoda Mohučská slušné dáti přednost staršímu právu proti zá
novní křivdě. Tak proměnil se ošklivý skutek zákonodárný ve
slušný výkon soudní — ale proměnil se tak jenom před obe
censtvem, které hlouběji ku právu nepřehlíželo. Právo bylo jiné.
Lex posterior derogat priori. Zákonodárný skutek od r. 973 byl
řádně změněn zákonodárným skutkem z let 1062 — 63: biskupství
Olomoucké bylo řádně založeno od knížete Vratislava; nestalo se
to pouhou mocí vlády světské, nýbrž biskup Pražský za značnou
náhradu dal k tomu své svolení (to víme z obšírného vypravování
Kosmova), a stolice papežská dala k tomu své schválení a po
tvrzení; to vysvítá z listu, kterým papež Řehoř dne 18. března 1074
napomínal moravská údělná knížata Otu a Kunráta, aby nedo
pouštěli ubližovati kostelu Olomouckému, opatřenému apoštolskými
privilegiem! církve Římské (cujus apostolicis privilegiis munita est*
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Erb. Reg. str. 62 č. 146). Také ujednání Mohučské roku 1085
o opětné přivtělení Moravy k diecesi Pražské bylo potvrzeno
od papeže, a sice od císařského papeže Klimenta, k žádosti
biskupa Jaromíra a ku přímluvě císaře Jindřicha i metropolity
Mohučského.
Vratislav sice svolil k ujednání Mohučskému, ale jistě k němu
svoloval nerad a proti přání svému; i vytrhl se z něho již asi
roku 1088, kdy jmenoval kaplana svého Wecela biskupem Olo
mouckým; stalo se to v nově vypuklém s/áru jeho s bratrem Jaro
mírem, kterýž z té příčiny odešel do ciziny, ale zemřel již r. 1089
v Uhřích. Příchylník jeho Kosmas vytýká králi pravdivě, že opovrhl
tím, co sám slíbil před císařem a před biskupy, a dodává, že
zároveň pDrušil potvrzovací privilegium papeže Klimenta. Po
slednější výtka neměla již velké váhy, poněvadž Vratislav současně
r. 1088 přestoupil od císařského papeže Klimenta III k proticísařskému papeži Urbanovi II, ač nechtěl přímo znepřátelit! se s cí
sařem Jindřichem. Tento však musel nemile nésti jak přestoupení
Vratislavovo k jinému papeži, tak i nedodržení listiny císařské
z r. 1086 o diecesi Pražské. Následek byl, že nově jmenovaný
biskup Olomoucký Wecel nedosáhl investitury ani svěcení, tak že
nepočítá se ani v řadě biskupů Olomouckých (Dudík, Mähr.
Gesch. II. 446). Pro tyto a jiné neshody také následující biskup
Pražský Kosmas i biskup Olomoucký Ondřej museli dlouho čekati,
než dosáhli investitury od císaře a svěcení od metropolity Mohuč
ského, ale konečně oba současně dočkali se jednoho i druhého.
(4. ledna 1092 a 12. března 1094). Investituru v Mantui chtěl
zmařiti biskup Míinsterský ještě p'ed samým výkonem dne 4. ledna
1092, připomínaje císaři, že privilegiem jeho, vyšlým ze svolení
mnohých biskupů a knížat, byla potvrzena jednota obojího biskup
ství, Pražského i Moravského, jako bylo od začátku jedno, tak
aby zůstávalo v celosti; o tom však císař odepřel tehdáž jednati,
i udělil investituru oběma biskupům. To víme od letopisce Kosmy,
jenž byl v Mantui osobně přítomen. Jest to opit důkaz proti
domnlnkám Bachmannovým: kdyby listina na přivtělení Moravy
k diecesi Pražské z r. 1086 nebyla vydána od císaře Jindřicha,
nýbrž padělána, byl by císař v Mantui jistě odbyl námitku biskupa
Múnsterského důkladněji. Že svěcení našich biskupů zdrželo se
potom ještě přes dvě leta, musely v tom býti nějaké další pře
kážky; nedovídáme se o nich sice nic, ale můžeme se snadno
dovtípiti co působilo odklady: byla to jednak změna na trůně
v Čechách 1092, jednak vytrvalost některých stranníků císaře
Jindřicha a jeho papeže Klimenta při ujednání synody Mohučské
z roku 1085 o diecesi Pražské. Tak konečně navrátil se v diecesi
Pražské a Olomoucké ten stav, jaký byl zřízen na počátku pa
nování Vratislava II. — Ve všech těch proměnách jest leccos,
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čeho příčiny nejsou zřejmé, ale nic takového, co by bylo pravdé
nepodobné nebo nemožné.
Proti podezření, že by byl biskup Jaromír podvedl synodu
popisem prvotních hranic diecese Pražské, tedy že by insert v listině
Jidřichově byl podvržen, přednesl jsem námitku (Sborn. Hist.
1883, 109), kterou prvotně učinil Ropell (Gesch. Polens 641), a to
v ten smysl: ježto Jaromírovi šlo jen o přivtělení Moravy k diecesi
Pražské, kdyby byl chtěl k tomu cíli padélati nějakou pomůcku,
byl by do ní postavil právě jen nároky na Moravu, tak jak sku
tečně učinil v ústní žalobě na synodě, a nebyl by si svou při stě
žoval přibíráním krajin polských a uherských do svého podvrženého
důkazu, kteréžto krajiny byly již pod jinými panovníky světskými
a pod svými vlastními biskupy. Bachmann odbývá tuto námitku
(218 v pozn.), že prý jest bez váhy. Ale tak snadno se ta ná
mitka neodstraní, ona podrží svou váhu, i kdyby celá kniha vytáček
proti ní se napsala: každý nepředpojatý kritik uzná, že by falsator
tak proti svému prospěchu nejednal. Také nic tu nepomáhá další
poznámka Bachmannova, že prý právě pojetí těch polských
a uherských krajin »vzbuzovalo dojem starobylosti«, i že mohl
Jaromír táhnouti se k Moravě tím způsobněji, když ony krajiny po
znamenal sice za svoje, ale jinak jich pomíjel. — Co se týče žádou
cího dojmu starožitnosti, odpověděl již Goll v ČČHist. 1901 VII. 99,
že tak raffinovaně neprovozovalo se umění falšovací ve středověku;
já pak dodávám: Jaromír nenáleží k falsatorům 19. věku, kteří
dělali padělky na oklamání starožitníků a hleděli proto napodobiti
starožitnosti; takové řemeslo v 11. věku nikdo neprovozoval; kdo
tehdáž něco podvrhoval, dělal to k dosažení práv a výhod, šlo
mu o listiny, které dosud platit mohly, nikoli o starobylosti dávno
odumřelé. Ukázal jsem jinde (Sborník Hist. 1883, 107), že popis
hranic v listině z r. 1086 byl z částky tehdáž již zastaralý, tak že
mu nepochybně tehdáž nikdo již úplně ani nerozuměl, jakož
i historikům v 19. století částečně byl nesrozumitelný, a někteří
mu dosud nerozumějí. Kdyby byl Jaromír něco na svůj prospěch
chtěl padélati, byl by ten padělek jistě dopadl zcela jinak.
Mimochodem poznamenává Bachmann, že výraz v listině
Jindřichově užitý Boemie ac Moravic ducatus jest prý neobvyklý
(216). Co vlastně v tom má býti neobvyklého, neudává; snad
míní titul ducatus vztažený na Moravu; když Morava měla své
vévody, duces, proč by se nemohla nazvati ducatus ř Titul markrabství jí tehdáž ještě nenáležel, a název Moraviae regnum, kterého
užívá Kosmas při roce 981, 1055, 1061, nehodil se do úřední listiny.
Větší váhu, zdá se, klade Bachmann na druhou podobnou
pozastávku, že Vratislav v listině Jindřichově jmenuje se dux
Boemie, an již byl právě od císaře Jindřicha za krále korunován,
a tedy byl králem. Skutečně korunování Vratislava za krále před-
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cházelo, a přes to císař Jindřich v naší listině nazývá Vratislava
jen vévodou, a to dvakrát, a nikoli králem. Avšak máme před
rukama druhý takový případ, když knížeti Českému byla po
druhé udělena koruna královská. Císař Fridrich I. korunoval kní
žete Vladislava II. za krále dne 11. ledna 1158, a potom dne
18. ledna 1158 udělil mu listinu na toto povýšení: a v této listině
jmenuje Vladislava pětkrát dux, a ani jednou králem, ačkoli mu
od té doby byl dáván titul královský od jiných knížat i od císaře. —
Tedy obě pozastávky při titulích ducatus a dux neobsahují žádnou
platnou námitku; kdyby však v těch titulích skutečně bylo něco
nenáležitého, pak teprv nemohl by biskup Jaromír bytí hledán
v tom poklesku, neboť on předtím byl kancléřem císaře Jindřicha,
a musil se tedy dobře znáti v titulaturách užívaných v kanceláři
císařské.
Proti listině Jindřichově opakují se pořád námitky staré,
dávno vyvrácené, a vymýšlejí se nové, rovněž tak daremné; zdá
se, že kritikům toho spůsobu nejde o objasnění listiny a odstra
nění nesnází, jež ona skutečně naskytuje, nýbrž o jich přimnožení,
aby mohli listinu zavrhnouti. A ježto zároveň dějí se z několika
stran pokusy, aby hodnověrnost letopisce Kosmy byla co nejvíce
zlehčena, nebylo by divu, kdyby nejstarší letopisec český byl také
obviněn, že on porušil nebo docela podvrhl listinu připisovanou
císaři Jindřichovi. Potkanski ve spise výše jmenovaném dostal se
již na blízko tohoto konce; míníť (str. 130), že morálným pů
vodcem toho podvrhu bezesporně jest biskup Jaromír, a skutečným
původcem že mohl bytí Kosmas. Naproti takovému poblouzení kri
tiky jest a zůstává vždy dobrou obranou opis Jindřichovy listiny, jejž
Stumpf-Brentano nalezl v Mnichově. Při jeho přetisku ve Zprávách
zasedacích Kŕ. Č. Společnosti Náuk 1883 str. 114—119 ukázal
jsem, že Mnichovský opis liší se na několika místech od opisu
v Kosmově kronice, a to tak, že opis Mnichovský nezávisí na
opise Kosmově. Kdyby Jindřichova listina v kronice Kosmové
byla komposicí Kosmovou, odkud by se vzal lepši Mnichovský
přepis té listiny? A kdyby Kosmas byl původcem předlohy, z níž
pochází přepis Mnichovský: kterak to srovnati, že by byl Kosmas
do listiny napsal nepravdu (totiž sine antecessorum suorum
consensu), kterou pak nechtěl opsati do kroniky a změnil ji
v pravdu? Bachmann ví o opise Mnichovském, a míní s na
rážkou naň (217), že podvrh Jaromírův se zachoval a došel roz
šíření. Pravil jsem výše, že by takový podvrh byl vrstevníkům
vypadal k smíchu, jestliže Mohučská synoda neusnesla se na
přivtělení Moravy k diecesi Pražské; v tom případě sotva by se
byl v Němcích našel vzdělaný člověk, aby jí uvěřil a opsal jako
pravou.
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IV.
Ze stručného tohoto přehledu jest patrno již, tuším, dosti jasně,
jak veliké pokroky, zejména v posledních letech byly učiněny ve
studiu řecko-byzantské minulosti. Jest to mimo jiné též výsledek
čím dále tím intensivnějšího studia histcrického vůbec, které tím
více se prohlubuje, čím více mu přibývá badatelů. Tak se stalo,
že vyskytla se celá řada nových otázek z dějin západní Evropy,
ke kt rým odpověď mohla býti dána teprve po prostudování jistých
partií z dějin evropského východu. Než popud k důkladnějšímu
a hlubšímu studiu Byzance vycházel čas od času i z motivů, které
stojí opodál vědeckého snažení — z politických událostí současných.
Tak v třicátých letech minulého století dán byl podnět k pracím
na př. Fallmerayerovým a Zinkeisenovým, které měly především
informovat! čtoucí obecenstvo, jež se zajímalo o současný boj Řeků
s Turky o samostatnost. A jakou úlohu v současné politice hraje
dosud »otázka východní« a především Carihrad, netřeba blíže vy
kládat!. Není to také asi náhodou, že podnět ke zřízení ruského
institutu archaeologického v Carihradě vyšel od aktivního politika;
víme též, jak v době novější německá říšská politika zajímá se o věci
východní — a zdá se mi že i zřízení rakouské kommisse balkánské
není bez politického pozadí.
Než konec konců otázka, z jakých příčin plyne vědecký pokrok
a co usnadňuje vědeckou práci, jest dosti podřízena, jestliže vý
sledkem této práce jest skutečné obohacení vědy Jisto jest, že
každý historik může býti dnes úplně spokojen s tím, co až dosud
bylo v byzantologii vykonáno. Mimo jiné známky úspěchu i v tom
jeví se pokrok, že na posledních sjezdech orientalistů (od r. 1894)
zřízeny zvláštní sekce byzantské. Ovšem Krumbacherovi, který, byv
původně klassický filolog, má na mysli organisaci a úspěchy vě
decké práce, jakých během několika století se dodělala klassická
filologie, jež dobyla sobě nejen samostatného postavení mezi vě
dami vůbec, nýbrž zjednala si na všech stranách i všeobecné uznání,
mnohostrannou pomoc a podporu kruhů officielních, vládních ve
všech téměř vzdělaných státech, Krumbacherovi dosavadní úspěchy
byzantologie stačiti nemohou. Byzantistika podle jeho ideálu má se
státi právě tak uznávanou a, chceme-li, favorisovanou vědou jako
klassická filologie, na to má právo stejné — ne-li ještě větší. Leč
jest to tužba, která ještě daleko má do svého splnění. Ale nedivme
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se Krumbacherovi — neboť on jest vlastním jejím tvůrcem nebo
aspoň buditelem — on svými Déjinami literatury byzantské vlastné
teprve ukázal, že věda tato existuje, a jal se též pro ni vymáhali
práva, kterých jiné vědy již dávno požívaly — především práva
uznání, existence. Že to, co tu pověděno, nejsou jen holé frase,
důkazem toho jest přede vším 2. vydání příručky Krumbacherovy,
v němž patrný jest vědecký ruch vyvolaný vydáním 1., jakož i celá
řada důležitých vědeckých událostí, které se sběhly mezi 1. a 2. vy
dáním této knihy (na př. založení 2 vědeckých časopisů, nové sto
lice a vědecké ústavy pro byzantologii). A 2. vydání Krumbacherova
spisu jest rovněž událost v rozvoji byzantologie.
Vydání 2. vzrostlo především kvantitativně — první obsahovalo
pouze 494 strany, druhé již 11931 A rozdíl v obsahu — rovněž
velmi značný. Především přibyl oddíl o literatuře theologické, na
200 stran čítající náčrt (ale důkladný) dějin byzantských císařů,
odstavec o vědách odborných a bohatá všeobecná bibliografie.
Vedle toho však obsah kapitol starších značně rozšířen jak na
základě vědecké práce jiných, tak i samého spisovatele, který celé
stati na základě materiálu rukopisného buď přepracoval nebo nově
napsal — na př. o světské (profánní) poesii. Oddíl o dějepiscích
a kronikářích obzvláště veliký pokrok vykazuje proti vydání 1.,
ježto v mezidobí do vyd. 2. uplynulém v tomto oboru právě velmi
intensivně pracováno. Značné zlepšení a rozšíření vidéti jest i ve
stati věnované zeměpisu. Jednou z nejcennějších částí jest oddíl
věnovaný řecké literatuře lidové (vulgární).
Vedle nového zpracování jednotlivých oddílů Krumbacher ve
2. vydání svých »Dějin« pozměnil a znovu formuloval některé
otázky zásadní, týkající se celkového průběhu a vývoje dějin by
zantských. Nové nebo poopravené názory tyto složeny jsou hlavně
v úvodě, v kapitole nadepsané 'Begriff imd allgemeine Geschichte
der byzantinischen Literatur* a »Charakteristik*, kdež odpovídá
hlavně na otázku, kdy počíná vlastně *byzantinism* t. j. celý
rázovitý vývoj, kterým říše, svět byzantský, evropský východ pod
statně se liší od dějinného processu, kterým se vyvíjel západ, a sta
noví periody literatury byzantské. V 1. vyd. Krumbacher s Burym
počátek doby byzantské v ohledu politickém kladl ok. r. 800 a prvo
tiny literatury byzantské hledal na počátku století 7. — Theořylaktos platil mu za posledního antického historika. V 2. vydání
poukazuje správně na to, že při řešení otázek podobných (jež tý
kají se sice hlavně methody, ale bez nějakého rozřešení zůstati
nemohou) nutno míti na zřeteli všecku rozmanitost a mnohotvárnost
historického vývoje, poměry politické, náboženské, kulturní, národní,
umělecké, sociální atd. Otázka, kdy počíná věk byzantský, souvisí
přirozeně s otázkou, kdy počíná středověk — a řešiti ji dlužno
jako tuto.
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Uvažuje všecky tyto okolnosti, Krumbacher počátek věku by
zantského vidí již na počátku století 4. (určitěji jako pevný bod
označuje rek 324). Za moment rozhodující pokládá officielní uznání
křesťanství se strany státu. S tím souvisí též skoro současné sesílení a obrození živlu řeckého založením císařské residence v jeho
středu. V téže době začíná v literatuře zjednávati si převahu směr
křesťansko-theologický, tak že v dějepisectví na př. dějiny církevní
stojí v popředí. Ovšem dlouho trvalo, nežli nové tyto prvky ná
ležitě se vykvasily z tradicí a reminiscencí starověkých a klassických.
Proto rozeznává Krumbacher od r. 324 asi do 640 dobu přechodní,
již nazývá dobou ranného byzantinismu. Nebude, tuším, od m^sta,
uvésti zde vlastní slova Krumbacherova o této věci: »Jen slepý
přívrženec klassické samovlády bude popírati, že v přechodní době
od stol. 4. do 7. nové živly, které tvoří most k středověku, se
stanoviska všeobecně historického jsou zajímavější a důležitější
nežli pokračování antiky, které sotva s sebou přináší nějaký ráz.
Moje nynější rozdělení liší se tedy od rozdělení v 1. vydání jen
tím, že jsem se v době přechodní příliš dal svésti stále ještě ži
voucími živly antickými, kdežto nyní jsem přesvědčen, že rozhodu
jící momenty hledati dlužno v počátcích a přípravách k nové dějinné
aeře« (str. 15).
Na to vypočítává Krumbacher jednotlivé periody literatury
byzantské a všestranně je charakterisuje a končí stať tu těmito
slovy: »Když skončila se doba raného byzantinismu, ve kterém
staré a nové živly se potírají a směšují, počíná se po dlouhé době
neplodnosti samorostlý, ve smyslu doby přirozeně postupující vývoj,
který vychází od spisů dogmatických, asketických a morálních, od
písní církevních, legend a mnišských kronik, pak znenáhla obno
veným studiem antických autorů a poněkud naivním pojímáním
věcí současných mnoho získává na rozmanitosti obsahu a bohatství
forem a po mnoho století udržuje se pak ve značné výši, tak že
poslední ovoce jeho zraje konečně jednak v humanismu, jednak
v poesii lidové* (str. 20).
Ve slovích těchto obsažen jest krátce základní názor Krumbacherův nejen o dějinách literatury byzantské, které pokládá za
nejdůležitější výraz duševního života řeckého národa, nýbrž vůbec
o minulosti byzantské. Učí rozuměli tomuto zvláštnímu světu.
Jestliže novější věda nedívá se dnes na Egypt jako na něco do
cela ztrnulého, tím méně oprávněni jsme nazirati takto na Byzancii.
Krumbacher analysuje složky tohoto života a učí poznávat i jeho
rozmanitost, vlnitý pohyb v jeho vývoji, stírá zdánlivou jeho jedno
tvárnost, vytýká jeho svéráznost při všem jeho amalgamatickém
složení.
»Samostatný význam duševního života Byzantinců nelze dosti
výrazně vytýkati. Co oni vytvořili, není jen pouhý přívěsek staro
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věku Vedle literatury řecké a římské stojí písemnictví byzantské
jakožto nový útvar, ve kterém splynuly živly řecké, římské, kře
sťanské a orientální ve svérázný celek. Panujícím v tomto celku
zůstal živel řecký. Nebyla sice říše byzantská nikterak něčím čistě
řeckým — představa, před kterou nelze dosti varovati — nýbrž
zvláštní amalgam součástek řeckých a cizích, mezi nimiž mimo
římské a orientální, zejména barbarské (slovanské a germánské)
přispěly k fysickému i mravnímu omlazení a hmotnému sesílení
státu; ale vedení uhájily sobě vrstvy obyvatelstva, jehož jazykem
byla řečtina, byť i jen kapka krve starohellenské v jeho žilách
kolovala . . . Jak beze sporu řecký živel v říši vládl, dokazuje ná
padné rychlé pořečtění slovanských přistěhovalců ve středním
Řecku a na Peloponnesu< (str. 14).
Ve 3. úvodní stati * Internationale Kulturbeziehungen* věnuje
Krumbacher delší zmínku i vlivu Byzance na národy slovanské
a v několika trefných větách vyjadřuje svůj názor o známém kul
turním dualismu evropském. »Ačkoliv veliká protiva mezi světem
řecko-slovanským a římsko-germanským zhusta se přehání, přece
rozštěpení existuje skutečně až po dnes a nelze odhadnouti, kdy
hluboko tkvějící kontrast tento pokračujícími duševními i hmotnými
styky a zevropštěním Ruska se vyrovná. Přítomné proudy na půdě
krásné literatury nezdají se nikterak tomu nasvědčovat!, že by >svatá<
Rus byla tak brzy ochotna svůj cit výlučnosti obětovati vlivům Zá
padu . . . Jaká propast zeje dosud mezi slovanským Východem
a germánsko-románským Západem i v literatuře vědecké, o tom
poučuje nás třebas povrchní nahlédnutí do časopisů »Archiv f. slavische Philologie«, »Byzantinische Zeitschrift« a »Vizantijskij Vremennik«, které podávají zprávy o řadě pozoruhodných, v Evropě však
neznámých a nepoužívaných děl ruských, bulharských a srbských.
Jisto jest, že kultura slovanská má na sobě ráz byzantský, přes
to, že veliká různost vládne v mínění, byl-li vliv byzantský pro
národy slovanské štěstím. Jestliže tak vynikající učenci, jako jest
Pypin proti byzantinismu brojili a v něm viděli pouze čínskou zeď,
kterou Rus ode všeho mravního a duševního pokroku byla odlou
čena, zdá se, že v Lamanském, Th. Uspenském, Veselovském
a Vasiljevském a v jiných Byzanc nalezla své bystré a duchaplné
ctitele, třebas že nejdou mnozí tak daleko, aby s Kirějevským
chtěli zbudovati slovanskou filosofii na základě byzantských spiso
vatelů církevních« (str. 34). »Jisto jest, že slovanská literatura
a umění ve svých nejdůležitějších částech až do nejnovější doby
jsou kopií literatury a umění byzantského a lze jim tudíž rozuměti
a je oceniti pouze studiem předlohy.«
Dlužno k tomu připomenouti, že Krumbacher má na mysli
pouze Slovany jižní, především ty, kteří víru z Carihradu při
jali — neboť u Cechů, Poláků, Slovinců, Polabanů jest otázka tato
č. č. h. vin.
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spletitější. S tímto omezením lze s Krumbacherem souhlasiti, jako
souhlasí s ním i vědci ruští, kteří drží se názorů Pypinových
(západníci — nověji marxisté a jim podobní). Připomínám k tomu,
že Krumbacher v otázce dějin slovanských počíná si daleko spra
vedlivěji k Slovanům nežli jiní jeho krajané, tak že nesetkáváme
se u něho s výrazy, jako jest kulturní inferiorita atd. Kdo, jako
Krumbacher, na kulturu dívá se jako na »amalgam«, tomu při
rozeně názory podobné musí býti cizí. Proto přiznává Slovanům
i jisté kulturní prostředkování, na př. v tom, že Rumuni svoje kul
turní statky dostali od Řeků nepřímo slovanským prostřednictvím.
Úvod knihy Krumbacherovy lze pokládati za jakési evangelium
byzantologie, které dlouho a dlouho bude všeobecně vyznáváno.
Po úvodě následuje zpracování ohromné látky, v níž obsaženo jest
stručně vše, co dnes o minulosti byzantské se ví. Pravím, co se ví,
neboť jest toho již tolik, že jediný člověk není s to, aby svojí pa
mětí to obsáhl a tak se stalo, že Krumbacher v 2. vydání své
»Literatury« nemohl již napsati všeho sám, musel si přibrati spolu
pracovníky. Příručka literárních dějin byzantských v 2. svém vy
dání jest dílo společné práce Krumbacherovy a dvou jeho spolupra
covníku: A. Ehrhard, professor cirk, dějin dříve na univ. wíirzburské
potom na vídeňské, zpracoval obšírný oddíl literatury theologické
(str. 37—218), která v 1. vydání nebyla zastoupena — Krumbacher
sám sice začal v tomto oboru pracovati pro 2. vydání, ale pro na
prostý nedostatek prací předběžných musel sáhati k rukopisům,
tak že při rozsáhlém jeho studiu v jiných odborech provedení
úkolu tohoto bylo by stalo se nemožným; professor všeobecného
dějepisu na universitě jenské, H Gelzery podal důkladný »Abriss
der byzantinischen Kaisergeschichte« (str. 911—1067). Ostatek vše
jest dílo Krumbacherovo s použitím rozmanitých samostatných
příspěvků předních byzantologů.
Doufám, že nebude nikdo ode mne žádati, abych se pustil
do kritického rozboru a ocenění spisu Krumbacherova. To zna
menalo by celou tu ohromnou práci tří lidí, předních odborníků,
prodělati znova. K tomu síly jednotlivcovy jsou nedostatečné. Také
dosud (plná 4 léta po vyjití 2 vydání) neobjevila se všestranná re
cense z kruhů povolaných. Odborníci již osvědčení obmezili se jen
na některé oddíly knihy Krumbacherovy přičiňujíce své výtky a po
známky, posuzujíce celek každý s hlediště svého odboru. Mohu
podati tedy jenom referát — nebude dojista na škodu, bude-li
trochu obšírnější.
Dějiny literatury byzantské probrány jsou ve třech velikých
dílech: I. »Prosaische Literatur« (str. 37 —638 \ II. »Poetische
Literatur« (str. 639—786), III. »Vulgärgriechische Literatur« (787
až 910). Každý díl dělí se na řadu oddílů a pododdílů ŕna př.
theologie, jež má odbory dogmatický, exegetický, mystický, hagiogra-
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fický atd., dějepisectví, v němž se rozeznávají dějepisci a kronikáři,
zeměpis, starožitnosti atd.). Na počátku každého oddílu podána
jest všeobecná charakteristika a přehled vývoje příslušného odvětví,
tak že úvody tyto mohou výborně posloužiti k informaci tomu, kdo by
si chtěl učiniti celistvý obraz bez přítěže podrobností. Pak následuje
vždy podrobné zpracování látky uspořádané chronologicky podle
jednotlivých spisovatelů nebo podle určitých kruhů spisovatelských.
Ke každému oddílu přidána jest důkladná, vědecká a velmi instruk
tivní bibliografie pramenů a jejich vydání, jakož i příslušných po
můcek rázu všeobecnějšího; při každé téměř knize podáno jest
několika slovy její ocenění a literární význam, a to tak, že ani
spisy »bezcenné« nejsou vypuštěny — a podobně děje se i při
jednotlivých spisovatelích, kde uvedena jest bibliografie děl speciel
nějších. V oborech, kde jest nedostatečné dosud zpracování látky,
kde prameny nejsou vydány a literatura jest chudá, Krumbacher
podává i podrobné katalogy rukopisných děl, což má místo především
v oddíle věnovaném světskému básnictví. Jest to tedy téměř ideální
způsob uvedení do studia, tak že i začátečník může se záhy ve
stavu vědy byzantologické orientovati. A k tomu ke všemu přidal
ještě Krumbacher na konec své knihy neobyčejně cennou a dů
kladnou bibliografii všeobecnou (str. 1068—1144), v jejímž petitovém
tisku skrývají se nevyčerpatelné poklady vědomostí ze všech téměř
oborů lidského vědění — a to vše je zcela systematicky a podle
určitého plánu spořádáno a uloženo, tak že zdá se nám, jako
bychom byli v nějaké vzorné bibliothece — potřebujeme jen
sáhnouti do určitého pořadí a najdeme vždy, čeho právě potřebu
jeme. Jest tu bibliografie a) dějin politických obsahující 1. zpracování
celistvá, 2. zpracovaní větších období nebo území, 3. ještě podrob
nější monografie, 4. styky Byzance se sousedy, 5. latinský orient,
■6. genealogie a dějiny rodů. Podobně uspořádán jest oddíl b) dějin
vnitřních. Zvláštní oddíl mají c) dějiny cirkevní. Jeden z nejdůležitějšich pro nás jest oddíl e) věnovaný mezinárodním stykům kul·
turnim (zde pod č. 3. bibliografie děl týkajících se vlivu Byzance
na Slovany a Rumuny). Jest tu dále bibliografie ethnografická,
zeměpisná, dějin uměni (rozdělena podle oborů), numismatická atd.,
není opominuta ani krásná literatura o Byzanci jednající (kde na
jdeme na př. Sardouovu Theodoru).
Jak Krumbacher sám v úvodě praví, složeny jsou v části této
výsledky dlouholetých zkušeností, »positivní i negativní výsledky
pátrání namáhavého a čas ubíjejícího; taková bádání, jimiž pokrok
práce vědecké tak zhusta bývá zadržován a jimiž tolik času se
mařívá.« To chtěl Krumbacher svým soudruhům v byzantologii
uspořiti. Mimo čas a námahu obětoval i mnoho prostředků hmotných,
jichž vyžadovalo sbírání vědomostí po rozmanitých cizích a vzdá
lených bibliothekách. Oběti tyto kladly Krumbaclierovi, »statky
18*
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pozemskými nevalně obdařenému extraordináři« jisté meze — a není
prý tato bibliografie ve všech oborech úplná. Než mám za to, že
i to, co Krumbacher podal, stačí úplně. Větší mezery najdou se asi
v oborech dotýkajících se národů slovanských. Nikdo z učenců
slovanských nebo mimoslovanských, kteří také studiem dějin
slovanských se obírají, nebude souhlasit! se způsobem, jak Krum
bacher cituje literaturu slovanskou — t. podává německé překlady
titulů knih. Cui bono? Kdo chce knih slovanských použiti, musí pří
slušný slovanský jazyk znáti. Kdo jazyka je neznalý — tomu pouhý
titul spisu nic neprospěje. Člověk věru nechápe stanoviska německé
vědy k slovanštině — jestliže spis hebrejský, turecký, arabský
cituji, jak jest psán v originále, proč překládat! tituly slovanské?
Zdá se mi, že němečtí učenci nevědí si rady 5 transkripci azbuky
(a transkripci bych do jisté míry připouštěl a hájil). Jejich německá
grafika k tomu se rozhodně nehodí — a transkripce na způsob
grafiky české (nejpraktičtější) jen velmi pomalu si razí cestu. Co
se týče transkripce vlastních jmen, tím zdá se mi jsou vinni sami
Slované, jak to také Krumbacher v ťivodě naznačuje. Jest velice
litovati, že v těchto věcech milovný pokroku Krumbacher nevymanil
se ze starého šlendriánu.
*
Spis Krumbacherův opatřen jest konečně i pěkným registrem
osobním i věcným. Ale i tu bych vytýkal jistý nedostatek, že totiž
do něho nebyla pojata jména spisovatelů a vydavatelů, zkrátka
pracovníků na poli byzantologie, vyskytující se v bibliografiích —
bylo by lze velmi snadno učiniti si obraz o literární činnosti
jednotlivců.
Tolik o vnější povaze spisu Krumbacherova. Podám nyní krátký
obsah zpracované látky.
Po 36 stránkách úvodu následuje první oddíl Prosaická litera
tura, rozdělený podle jednotlivých oborů: 1. theologie, 2 dějepisectví,
3. zeměpis, 4. filosofie, 5. rhetorika, 6. starožitnosti (či filologie),.
7. vědy odborné (právo, medicína atd.). Theologie, jež zaujímá
str. 37—218, jest prací A, Ehrharda. Jest to jeden z nejdůleži
tějších oborů literatury byzantské, neboť celá * literatura byzantská
má v podstatž ráz církevní a theologický* (str. 37). Otázky theo
logické těšily se všeobecné pozornosti obyvatelstva. I císařové byli
theologickými spisovateli a málo jest takových světských spisovatelů,
kteří by se nebyli pokusili též na poli theologickém. Byzantská
theologie má nepřervanou souvislost s literaturou patristickou a proto
také byzantští theologové jsou stálým pramenem předních scho
lastických theologů západoevropských — a v tom spočívá tedy
i veliký vliv světa byzantského na evropský západ — jako jsou
Scotus Erigena, Petr Lombardský, Tomáš Aquinský. Teprve od
konce 12. stol, theologie scholastická rychlými kroky předstihuje
theologii byzantskou.
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Od počátku 6. stol, již v theologii byzantské počíná se scholastika,
repraesentovaná Leontiem Byzantským; církevní otcové 4. a 5. stol,
stávají se hlavními autoritami pravověří a závislost theologů by
zantských na nich jest čím dále tím větší tak, že, chceme-li vyšetřiti míru jejich samostatné práce duševní, nutno jest především
konstatovat! míru jejich závislosti na literatuře patristické. Leč
otcové tří prvních století křesťanských v pozdější době upadají
v zapomenutí a o theologii západní není potuchy na východě právě
jako o východní na západě, tak že na př. největší theolog západu
Augustin na východě jest neznám. Origenes jest prostě kacířem.
Jako na západě, i na východě ustalují se během času jisté autority
pro jisté obory theologické, na př. Athanasios, Basilios, Řehoř
Nazianský, Kyrillos z Alexandrie pro dogmatiku a polemiku,
Chrysostomos pro exegesi atd. Tak theologie přichází znenáhla ve
stav ztrnulosti. Nejlepším důkazem toho jest veliká literatura tak
zvaných katen^ t. j. sbírek všelikých výpisků z rozmanitých theologů,
sestavených podle jednotlivých thesí nebo themat theologických.
Polemika o »processi« Ducha sv. s latinskými theology záleží hlavně
v citátech z otců církevních.
Více samostatnosti a živosti zachovala si literatura asketická,
kazatelská a hagiografická — proto tyto obory jsou velmi důležitý
pro ocenění byzantské theologie se stanoviska literárně historického.
Jakkoliv theologie byzantské od 9. stol, více nerozvíjí se obsahově,
přece jest stále živým organismem, předmětem všeobecného zájmu
tak, že nikdy nepodlehla úplnému zpustnutí jako světská litera
tura v letech 650—850. Právě theologie byzantská může se čas od
ěasu vykázati zástupci, kterými mohla by se každá literatura honositi,
jako byli Fotios* Arethas z Caesaree a veliký polyhistor 11. stol.
Michal Psellos, spisovatel světský i theologický, jenž snažil se uvésti
do církve platonism.
Symeon mladší a Niketas Stethatos jsou přední zástupci
mystiky, která velikého rozkvětu dosáhla. Theologie byzantská má
vila 12. stol, také svoji analogii západoevropského zápasu mezi
nominalismem a realismem jenž v *ní vyvolal nový ruch a život.
Ve stol. 12. rozkvetla opětně exegese. Nejvyšší rozvoj theologie
byzantské spadá do doby odstranění panství latinského v Cařihradě — souvisí to se sjednocovacími snahami Palaeologů, které
vyvolaly novou polemiku proti Latinům.
Nejcharakterističtější pro theologii byzantskou jest tak zvaná
rozepře hesychastická (hesychasté byli mystičtí mniši na hoře Athos),
jež v podstatě znamená velikou reakci řeckonárodní theologie proti
pronikání západoevropské scholastiky.
Takto asi charakterisuje Ehrhard rozvoj a význačné momenty
z dějin byzantské theologie. Pak následuje řada jakýchsi malých
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monografií jednotlivých spisovatelů (podle jednotlivých theologických
disciplin sestavená), jež opatřeny jsou vším vědeckým apparátem;
jest však namnoze propletena charakteristikami jednotlivých vý
značných proudů a směrů literárních) jako jsou články »Dogmati
kové a polemikové 10. a 11. století«, »Polemika proti Latinům
v 13. století« atd. O literatuře kazatelské dlužno vytknout!, že
vyniká nad kazatelství západoevropské vlivem své těsné souvislosti
s rhetorikou klassickou a i proto, že Řekové vynikali přirozeným
talentem výmluvnosti. Z celé byzantské literatury theologické či
lépe snad náboženské největší pozornosti novějších badatelů se těší
literatura hagiografická. Theologové, filologové, světští i církevní
historikové mají stejný zájem o její zbadání, neboť jest cenným
doplňkem literatury dějepisné a kronikářské, poskytuje názor na
kulturní život obecného lidu, představuje živý cit náboženský a jeho
rozmanité projevy, smiřuje se s jazykem vulgárním. Dosud však
tento obor tvoří větším dílem temnou pevninu. Ehrhard rozeznává
v ní hlavně dvě kategorie t. činy mučedníků a životy svátých. V po
předí líčení stojí svati ze stavu mnišského — duchovní světští té
pozornosti ani z daleka se netěší. Největší rozkvět hagiografie spadá
do stol. 8.—11.
Pro historika nejdůležitější jest 2. kapitola I. oddílu, pojedná
vající o dějepiscích a chronistech (str. 219—408) Mezi oběma těmito
skupinami jest podstatný rozdíl ten, že dějepisci jsou spisovatelé
více vědečtí, píšící pro vyvolený kruh intelligence, chronisté jsou
spisovatelé populární, kteří mají na zřeteli především ukojení du
ševních potřeb vrstev lidových. Historikové píší hlavně o době své
vlastní, chronisté píší kroniky od stvoření světa. Celá literatura tato
jest ohromná, tak že žádný národ nemůže se v této příčině rovnati
Byzantincům, kteří svědomitě po dvě tisíciletí vedli kroniku Východu
(str. 219). »Historikové stojí v čele prosy byzantské«, a jakkoliv
formálně úplně jsou závislí na vzorech klassických (Herodotovi,
Thukydidovi, Polybiovi) co do techniky, kritické methody a celko
vého pojetí, přece stále nové a nové látky, o kterých bylo psáti,
bezděčně vedly k tomu, že vždycky vytvořeno něco nového tak,
že nelze tu znamenati ztrnulosti, která jeví se v literatuře theo
logické.
Historikové píšící jazykem, jakým se nemluvilo, řečtinou spi
sovnou hleděli si co nejúzkostlivěji klassických tradicí, zejména pak
přísné objektivnosti. Leč život kolem do kola je otáčející také nebyl
bez vlivu na díla jejich, ve kterých převládá záliba pro konflikty
theologické a diplomatické a snaha dáti vypravování svému ráz co
možná dokumentární. Pro poznání všeobecné vzdělanosti středo
věké, zvláště byzantské, mnohem větší důležitost mají kroniky, jejichž
církevní ráz a hlediště značně vystupují v popředí. Chronologická
stavba jejich opírá se o bibli, spisovatelé jejich jsou větším dílem
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mniši píšící pro své spolubratry nebo pro zbožné véřící. Odtud
i populární jejich ráz, odtud vulgární jazyk.
Kulturní význam jejich záleží především v tom, že záhy roz
šířily se po celém západě evropském a u národů slovanských byly
nejdůležitější vzpružinou rozvoje samostatných literatur národních.
Historická cena jejich záleží hlavně v tom, že nahrazují mnohá
ztracená díla historická. Jsou to kompilace, do nichž častokráte
nejrozmanitější živly se dostaly; k ná'ežitému ocenění jejich ne
vyhnutelný jest důkladný kritický rozbor pramenů jejich, který však
spojen jest často s obtížemi nesmírnými, ježto veliká část ohromného
tohoto materiálu leží dosud v rkpech. Pro vylíčení rozvoje dějepisectví jihoslovanského a ruského hluboké studium kronikářství
byzantského jest nezbytné, jak také z novější literatury ruské (Šach·
n atov) jest patrno, neboť proslulá kronika Nestorova není v pod
statě nic jiného režii takováto kompilace sestavená v největší části
z kronik byzantských. Do které doby asi spadají počátky by
zantských kronik světových, dosud není zjištěno; má se za to, že
asi do 4. stol. Nejdůležitější z nejstarších kompilací jest spis pořečtěného Syra Jana Malaly. »Století 9. mohlo by se nazývati
stoletím kronik« (322). Nejdůležitější z té doby jest spis Georgia
Monacha. Ve sto1. 12. vyznačili se proslulí Jan Zonaras a Michael
Glykas. Od té doby význam kronikářství byzantského upadá.
Proti velikému bohatství literatury dějepisné nápadná jest chu
doba literatury zeměpisné; ve spisích filologických a historických
setkáváme se s úžasnou nevědomostí v tomto oboru. Samostatných
badatelů není, nejvýše ještě excerpují se díla starověkých zeměpisců,
čímž pak originály upadají v hluboké zapomenutí (Eratosthenes,
Ptolemaios, Strabon).
Filosofická literatura má v celku týž ráz jako filosofie západo
evropská. Starověká filosofie applikuje se nejprve k učení křesťan
skému — později převládá kommentování starších děl. Nicméně
jest filosofie byzantská nepoměrně chudší, neboť nemá scholastiků
toho významu, jako Tomáš Aquinský a Duns Scotus. Za to
církvi východní náleží zakladatel středověké filosofie církevní, Jan
z Dama$ku\ v Byzanci dán byl v této věci, jako v mnoha jiných,
první popud, který pak na západě byl zpracován. Jan z Damašku
záhy došel kanonického uznání a tím další rozvoj filosofické speku
lace zastaven. Teprve v 11. a 12. stol, na nové akademii caři
hradské poněkud oživeno badání filosofické PseUem* který vedle
Aristotela i Platona důkladně studoval (viz shora).
V době Palaeologů kvetly studie niathematické a astronomické*
takže již tehdá badání empirické a přírodozpytné rozvíjelo se v By
zanci podobně, jak je o mnoho později na západě zahájil Bačo.
V bojích o unii církevní všímáno si horlivě opět staré filosofie
a rhetoriky, které poskytovaly dobré zbraně k polemice.
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Neobyčejné bohatství vykazuje literatura byzantská ve studiu
starožitnosti čili filologie* ve které nejpatrněji jeví se souvislost světa
byzantského se starověkem. Jakkoliv jest tu nepochybně nedostatek
samostatného badání a erudice, přece nelze práci zde vykonanou
nikterak podceňovati, ano srovnáme-li to, co v Byzanci bylo vy
konáno, s tím, co současně se pracovalo na západě, objeví se teprve
veliký význam filologie byzantské v plném světle. Nelze ani z daleka
stavětí proti sobě vrstevníky Alcuina nebo Jana Scotta vedle Fotia,
Anselma z Canterbury vedle Psella atd. Mimo to nesmí se za
pomínat!, že filologové byzantští jsou předchůdci evropského hu
manismu, který pomalu sice, ale již velmi záhy ukazuje svoje rané
osení na půdě byzantské. Ne teprve Laskaris a Chrysoloras jsou
jeho původci, neboť díla jejich opírají se o spisy starší jako o své
prameny, jsou to spisy Theodosiovy a Moschopulovy, ty zase opírají
se o universálního ducha Psellova ze stol. 11., a konečně, jdeme-li
ještě hlouběji do minulosti, najdeme v 9. stol, slavného Fotia jako
jitřenku humanismu. Filologové byzantští mnoho udělali pro po
rozumění a vysvětlení starých děl, jakož i pro zlepšení textů. Méně
dařilo se jim v grammatice a slovníkářství. Největší pozornosti
těšila se starověká díla historická, ale pozdější. Krumbacher po
dává na str. 505 a násl. seznam lektury klassické u Byzantinců
obyčejné, obírá se otázkou, co bylo příčinou záhuby mnoha dů
ležitých děl klassických, a podává zajímavé osudy některých by
zantských bibliothek, jako byla bibliotheka Michala Kantakuzena,
která r. 1578 byla dána do veřejné dražby, když majitel její upadl
v nemilost sultánovu. Neizhoubnější pro staré spisy byla mrtvá
perioda literární ve stol. 7.-9. Méně zhoubně působily katastrofy
válečné, především dobytí Carihradu r. 1204, nejméně zhouby při
neslo dobytí jeho od Turků r. 1453, neboť tehdy již probuzený
smysl pro starověké památky bděl nad jejich záchranou. Krum
bacher přidává k tomuto odstavci bohatou bibliografii rukopisných
katalogů (str. 509 násl.).
Kapitola 7. oddílu prvního, obsahující védy odborné* právnictví,
lékařství, mathematiku i astronomii, vědy přírodní a vojenství, obme
zuje se pouze stručnými přehledy jejich vývoje, podává však bo
hatou jejich bibligrafii.
Oddíl druhý (str. 639—786) věnován jest literatuře básnické*
a to 1. básnictví církevnímu a 2. básnictví světskému. Spisovatel
obrací se proti názoru Bernhardyho, jako by Byzantínci vůbec
žádné pravé poesie nebyli měli. Bernhardy měl na mysli pouze
druhy poesie, které přejaty byly ze starověku a byly tudíž spíše
mrtvými formami. Teprve v novější době obrácen zřetel ke sku
tečné poesii byzantské, která pramen svůj má v původním životě
křesťansko-byzantského národa, k poesii cirkevní a lidové* která
vycházela z duše živoucí, cítící. V obou znamenati možno úplné
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upuštění od tradic hellenských, jak ve formě tak i v obsahu.
V církevní poesii rhytmické* která, odstoupivši od kvantity, za základ
vzala si akcent a počet slabik, nábožensko liturgická poesie vytvořila
nejkrásnější svoje květy, hymny Romanovy (v 1. pol. 6. stol.).
Třetí oddíl, jednající o lidové literatuře
vulgärgriechisch«)
(str. 787—910) dává nám tušiti rozsáhlost a rozmanitost duševního
života řeckých vrstev lidových. Jest přirozeno, že v době, kdy
takový důraz klade se na vše, co jest »lidové«, i na »lidový« život
byzantský obrácen byl zřetel badatelů — leč na uspokojivé vylíčení
dějin této literatury jest ještě trochu brzy. Krumbacher sám svými
pracemi razí teprve cestu k nejnutnějším poznatkům a oddíl třetí
jest vlastně z většího dílu výsledek jeho samostatného bádání. Pro
historika mají důležitost kapitoly jednající o pověsťovém nebo
historickém veršování na podkladě národním, o romantickém veršo
vání na látky antické, středověké nebo i západoevropské. Ale nejen
dějiny této lidové literatury, nýbrž i sám jazyk a jeho osudy jsou
velice zajímavé. Poměr řečtiny spisovné, opírající se o vzory antické,
k jazyku lidovému byl s počátku asi týž jako poměr latiny, vlád
noucí v církvi a ve státě i v intelligenci, k dialektům, z nichž se
později vytvořily jazyky románské. Dialekty konečně latinu spisovnou
zatlačily úplně, ale svět byzantský zachoval si jazykový dualism —
který měl pak svoji analogii i u národů slovanských. Křesťanství,
jeho lidová (populární) literatura podporovala rozvoj jazyka lido
vého, ale církevní hierarchie nedovedla se vymaniti a rozloučit!
s jazykem spisovným, tradicemi posvěceným, ač sám Nový Zákon
vlastně zahajuje rozvoj jazyka lidového v písmě. Sem náležejí le
gendy, církevní zpěvy, spisy pobožné — ale homilie psány jazykem
spisovným, ač jim prostý lid naprosto nerozuměl. Zajímavé jsou
některé spisy, v nichž jazyk lidový rozhodnou má převahu nad
spisovným, a jichž přece nelze počítati do literatury lidové — to je
na př. kronika Malalova^ jejíž řečtina podobá se latině Řehoře
Tourského nebo Fredegarově. Spisy cis. Konstantina Porfyrogenneta
náležejí spíše literatuře lidové. Literatura lidová jest plodem při
rozených duševních potřeb lidových vrstev, a proto Krumbacher
rozhodně zavrhuje mínění, že tato literatura jest výsledkem zbarbaření, rozkladu hellenismu, způsobeného cizími národy, zmatků
a ztrát.
Závěrek monumentálního díla Krumbacherova tvoří H, Gelzerův
Nárys déjin byzantských císařů. Napsati stručný a všestranný, hlavním
aspoň požádá trkům novodobého líčení historického odpovídající
přehled dějin byzantských, byla zajisté věc nesmírně těžká, snad
i nemožná. Gelzer dal svému přehledu dějin byzantských titul
skromnější — že vložil tam více, nežli titul naznačuje, jest zajisté
spíše přednost nežli vada. Jsou to skoro dějiny byzantské říše,
v nichž především poměr církve a státu pěkně jest vylíčen. Dějiny
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císařů byzantských líčí jejich povahu, líčí však i poměry, které je
obklopují, všímají si všeho, co s nimi vnitřně nějak souvisí, a vy
pravování Gelzerovo na mnoha místech nabývá rázu všeobecněhistorického. Spis jeho sestaven je přesně chronologicky, a přece
dovede spisovatel na příslušných místech podati více nežli kroniku,
vkládá rozhledy a perspektivy, tak že způsob jeho vypravování
velice připomíná příručkové práce Tomkovy. Mám za to, že spisek
Gelzerův ke studiu a jako příručka se hodí výborně.

V.
Dílo Krumbacherovo jest obsáhlé a co možná úplné repertorium
celé byzantologie. Jest otázka zajisté nikoliv zbytečná, čeho v tomto
repertoriu nenajdeme, čeho tam hledati nelze, jaké mezery, nedo
statky, požadavky, úkoly splniti má ještě byzantologie — jaký jest
její program budoucnosti..
Prvním nezbytným úkolem a povinností badatelů byzantologických jest brzké nahrazení zastaralých a naprosto nedosta
tečných vydání historiků byzantských novým kritickým vydáním
Corpusu hist. byzant. Pak teprve bude lze provésti náležitý pra
menný rozbor a určití vzájemný poměr jednotlivých spisovatelů.
Něco v tomto ohledu se již stalo edicemi jednotlivých důležitějších
děl historických a jiné se připravují pro nejbližší budoucnost.
Haury, který před několika lety vydal dvě dějezpytné práce
o Prokopiovi Caesarejském (Procopiana r. 1891 a Zur Beurteilung
Procopius von Caesarea), připravuje nyní vydání jeho děl. Boor při
pravuje vydání Georgia zv. Hamartola, Heisenberg Georgia Akropolitu, Krumbacher básníka Romana. V Anglii redakcí Bury-ovou
začala nedávno vycházeti sbírka textů řeckých a orientálních, kdež
vydána církevní historie Evagriova, načež následovat! má řada ta
kových spisovatelů jako Konstantin Porfyrogennetos, Georgios Pisides,.
z orientálních na př. arménský Sebeos a j. Podobný úkol má
Gelzerova sbírka Scriptores sacri et pro/ani, kde mají býti uve
řejněny mimo jiné překlady textů arménských a syrských.
Vedle nového kritického vydání textů již známých zbývá ještě
spousta textů neznámých, rukopisných. Jsou to nezřídka díla prvníha
řádu a důležitesti, která dřímají ještě v bibliothekách — jak patrno
jest z nedocenitelných rkpných katalogů Krumbacherových. Vedle
děl čistě historických celá řada spisů příležitostných: dialogy, panegyriky, řeči, sbírky listů, jež chovají bibliotheky escurialská, pa
řížská, oxfordská, vídeňská atd. Jsou to korrespondence lidí často
první úlohu hravších, jako byli: Nikefor Gregoras, Řehoř, patriarcha
cyperský. Dále poklady literatury lidové, písní, přísloví a p.
*) Diehl* Les études ďhistoire byzantine en 1901 v Revue de synthese
historique. 1901. Octobre, str. 213 — 225.
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Nutno též poříditi Corpus inscriptionum byzantinarum (viz
str. 154), řecký středověký Diplomatář. Petrohradská akademie vid
k návrhu Kunikovu a prof. Vasiljevského předsevzala r. 1894 vy
dání Regest řiie byzantské a svěřila provedení prací přípravných
B. Melioranskému. Regesta tato mají obsahovat! seznam všech listin
byzantských. Akademie berlínská svěřila Gelzerovi vydání materiálu,
důležitého pro dějiny církevní a administrativní, t. Notitiae epi
scopatuum.
Dále nedostává se ještě všelikých děl pomocných, jako jest za
staralý již Le Quienův Ortens chiistianus, který potřebí jest přepracovati na základě nových materiálů. Podobně má se to i s Muraltovým Essai de chronographie byzantine. Není uspokojující sbírky,
seznamu mincí byzantských — Sabatier již zastaral.
Veliké mezery vykazuje dosud zpracování dějin byzantských
jak celkové, tak i monografické. Především není dosud uspokojivého
díla o dějinách byzantských v celém jejich rozsahu, kromě několika
spisů, které podávají stručný přehled historie této. I mnohé velmi
důležité periody nejsou dosud zpracovány. Díla celkového však jest
již tak naléhavá potřeba, že Diehl vyzývá, aby na čas obmezena
byla poněkud práce monografická ve prospěch tohoto úkolu. Z jednot
livých period nejcitelnější mezeru vykazuje doba 11. a 12. století,
především pak dynastie Komnenovců (1057—1203), dále skoro celé
století 14., doba to plná zajímavých a spletitých událostí, kdy
historie byzantská těsně se stýká s dějinami jihoslovanskými a ture
ckými. Diehl navrhuje, aby k vyplnění mezer práce historická byla
uspořádána na způsob Jahrbücher des deutschen Reiches. Mnohé
vynikající postavy panovníků, státníků, vojevůdců i žen byzant
ských očekávají zpracování — na př. Heraklios, Irena, Lev VI.,
Theodora atd.
Jako v edicích, i zde lze očekávati, že leccos bude provedeno
v nejbližší budoucnosti. Tak na př. A. Lombard má uveřejnit!
v Bibliotheque de la Faculté de lettres de Paris práci o Konstanti
novi V. J. Gay připravuje spis o vládě byzantské v Itálii od pádu
exarchátu až do konce jejího. G. Schlumberger hodlá pokračovat!
ve svém vypravování dějin byzantských až do doby Isaka Komnena.
Chalandon a Laurent rozdělili se o Jana a Manuele Komnenovce.
Jiný důležitý úkol, který byzantology čeká, jest historie roz
manitých institucí, zejména administrativy. Celá řada zajímavých
a důležitých otázek tu se naskýtá, ke kterým dlužno dáti odpověď.
Na př.: Jaká jest povaha moci císařské, jaká jest hierarchie hodno
stářů dvorských atd.
Nedostává se též monografií jednotlivých provincií a velikých
měst, jako Antiochie, Alexandrie, Soluně a j., monografie byzant
ského Egypta.
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Nedostatečně zpracovány jsou dějiny sociální — jednou z nej
důležitějších jest otázka původu, rozvoje a ustálení soustavy feudální
v orientě, na př. v Malé Asii. Dlužno zbadati též způsob vladaření
na velikém majetku církevním, organisaci obcí venkovských, které
se vyvinuly ve styku se Slovany, organisaci byzantského průmyslu,
který byl dodavatelem všeho přepychového zboží evropského zá
padu atd.
Celou řadu důležitých úloh poskytuje církev, která ve spo
lečnosti byzantské tak vynikající místo zaujímala. Jest to především
historie šíření křesťanství, které bylo důležitým prostředkem civilisačním. Mnišství východní není uspokojivě zpracováno. Velmi cenné
byly by tu dějiny některých vynikajících klášterů, jako cařihradských,
athosských, olympských.
Dosud nedotčeno tak zvaných soukromých starožitností, mravů,
krojů atd. Též studium byzantského umění vykazuje dosud veliké
mezery. Především pak dlužno odpověděti na otázky týkající se po
čátků jeho — kde se zrodilo, zda v Římě či v Orientě, které krajiny
východní k jeho vytvoření nejvíce přispěly, jaká úloha připadla při
tom Sýrii a Egyptu.

O organisaci historického studia na vysokých školách
v Paříži.
Napsal Ladislav Hofman.

První dojem, jakým organisace vysokého školství v Paříži na
cizince působí, je dojem rozdrobenosti a nesoustavnosti, dojem
něčeho skoro chaotického. Nedovedete se hned vyznat v tom
množství škol: jaký jest jejich vzájemný poměr, jejich význam
vůbec? Co znamená to tříštění sil? Mluví se tak často o »klassickém duchu« Francouzů, jak jej nejůplněji definoval Taine,
a který je prý samou poditatou francouzské kultury: náklonnost
k abstraktně logické nu pojímání věcí, vláda »rozumu«, který sám
ze sebe vyvozuje »všeobecné pravdy« a ty slepě, methodou mathematicko-geometrickou vnucuje skutečnosti; směr, kterému vývoj,
historie nejsou ničím, dle kterého musí se učinit tabula rasa a pak
znovu stavět na základech pouze »rozumu, přímočárně a logicky .. .
Je vždycky nebezpečno zacházet s tak jednoduchými formulemi;
a ostatně i kdyby taková tendence tu byla, lze jí vysvětliti všecko?
Právě thema těchto řádků podává doklad, co zmohou poměry,
a také, co i ve Francii zmůže konservativní předsudek a tradice.

O organisaci historického studia na vysokých školách v Paříži.
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Organizace vysokého školství ve Francii je právě samá historie,
dílo nejednotné, jakoby mosaikové: dílo dlouhého a nenáhlého
vývoje, povlovný vzrůst ze základů, jež položily revoluce a první
císařství a někdy i minulost starší ještě než »starý režim« ...
Revoluce pokoušela se (jako celý život národa) i veškeré
školství organisovat na nových zásadách. Jsou známy utopie, které
r. 1791 a 1792 rozvíjeli Talleyrand a Condorcet:1) oba všechno
vědění i vyučování obsáhali ve velikou soustavu, v široce pojatou
encyklopaedickou instituci. Ale ve zmatku událostí i názorů re
voluce nedospěla k dílu jednotnému a v sobě ukončenému; a ovšem
ani vysokého školství nezřídila. Je to jako ironie skutečnosti, že
právě ona, která začínala s plány vědeckého i vyučovacího universalismu, prakticky provozovala princip opačný: tvoření samo
statných vysokých škol odborných (ěcoles speciales). Tato soustava
odborných škol byla sesílena za konsulátu — tehdy i pro zeměpis,
dějepis a veřejné hospodářství měla být zřízena zvláštní škola
(1802) — a v podstatě byla přijata i od císařství. Napoleon svou
mohutně pojatou Universitě de France (z. r. 1806) shrnul všecku
soustavu školství v tuhý organism. V něm setkáváme se opět
s fakultami, ale již v jiné podobě: vysoké školství v jednotně spjaté
a uniformující Universitě de France bylo založeno veskrze na zá
sadě samostatných škol odborných. Jakého ducha byla tato organisace, lze ovšem pochopit. Napoleonovi šlo o výchovu úřednictva,
vojáků a poddaných; proto vše bylo po vojenskú a co nejurčitěji
reglementováno — duch Napoleonské soustavy byl opravdu, jak
to řekl kdysi Paulsen, duchem policejního poručníkování a krátko
zrakého utilitarianismu.
Na jedné straně plány encyklopaedického universalismu, idea
universitatis studiorum, na druhé myšlenka, že úlohou vysokého
školství je vzdělání odborné, ne všeobecné (jež prý podává školství
střední) — to bylo dědictví, jež Francie přejala po revoluci a Na
poleonovi. A mezi těma dvěma póly pohybují se dějiny vysokého
školství francouzského v 19. st. Organisace byla dána; proto i další
vývoj dál se v jejím rámci, a proto také dílo reformy bylo tak
nesnadné — Napoleonská Universitě de France ve svém celku
byla zrušena teprve r. 1850.2) A zatím systém škol odborných se
ponenáhlu vžil. Idea universitní objevila se sice za červencového
království (Guizot, Cousin). Ale i tentokrát bylo rozhodnuto proti
ní; fakultky z ohledů vnitřní politiky byly zbytečně rozmnožovány
’) Pro vývoj francouzského školství za revoluce a prvního císařství
viz L Liardy Ľenseignement supérieur en France (2 sv. Paříž 1888 a 1894)
aF Drtina, Nástin dějin vyššího školství a theorií paedagogických ve Francii, I.
(V Praze 1898; sr. ČČH. III. 1897.) — *) Pro vývoj francouzského školsví
v 19. st., viz dílo Liardovo; sr. A Drtina^ O studiu filosofie ve Francii
v »Athenaeu« X. 1893.
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(ve své ubohé podobě ovšem), a princip odborných škol byl vždy
rozvíjen dále; abychom jen uvedli, co má pro nás zájem: byla
obnovena Škola Normální, a nově vznikly Ecole des chartes (1821)
a archaeologická škola Athénská (1846). Jistě nejsmutnější peri
odou v dějinách francouzského školství vůbec je doba druhého
císařství. Despotický caesarism nejen odstraňoval »podezřelé professory« (Michelet, Quinet, Mickiewicz, J. Simon, i Guizot a Cousin),
nejen naprosto zanedbával své povinnosti ke školství: on i přímo
rušivě zasahal do jeho života. Na vysokých školách, kde takořka
všecko bylo ubohé (budovy, zařízení, často sami učitelé) vyučování
bylo omezováno a podlamováno: předměty byly zredukovány,
a přednášky, ve své svobodě již od r. 1850 poutané, byly těsně
svázány officielními programmy. Teprve když caesarism pře
cházel v empire libéral. nastal i v jeho školské politice obrat —
obrat, jenž je nerozlučný od jména V. Duruye.1) Duruy, ministr
v letech 1864—1869 a sám vědecký pracovník, kladl silný důraz
na vědecký živel výchovy; reorganisace fakult se mu sice ne
podařila, ale co jeho správa značí pro rozkvět vědeckého studia
vůbec, svědčí dodneška École pratique des hautes études. Význam
Duruyův je proto prvního řádu — tím spíše, že otázka reformy
odtud nesešla již s denního pořádku. Hned tehdy ozvali se Wůrtz,
Renan, Boissier, a r. 1870 sama officielní kommise, jíž předsedal
Guizot, vyslovila se pro ideu universitní. Ale čest a zásluha re
formy připadla již třetí republice. Pod dojmy »strašného roku«
1870—1871 reforma školství jevila se ovšem v tragickém světle
a na velkém pozadí: byl to zejména Renan, který důtklivě upo
zorňoval na její obrodné národní význam — reformou školství
mělo se dospět k rozumovému, mravnímu i společenskému risorgimento Francie. Příklad Německa byl tu ovšem zářivým vzorem ...
Celá literatura vznikla o té otázce, a nejlepší mužové tehdejší
Francie ujali se slova;2) národ i vládu jakoby zachvátila reformní
horečka. A je to dosud význačná vlastnost snad všeho francouz
ského školství: jeho stálé vření, stálé propracovávání se ku předu,
stav ustavičných reforem, ale zároveň neustálenost a trvalá nehotovost. Výsledky se však již dostavují, a v dějinách francouz
ského školství třetí republika bude zajímat jedno z nejčestnějších
míst. 3)
♦

*

♦

l) Nedávno vyšly jeho Notes et souvenirs (2 sv., Paříž 1901), kde zejména
o jeho ministrování je mnoho pověděno. Sr. Á Lavisse, Un ministře: Victor
Duruy (Paříž 1895) —
Tak Renan, G Boissier, M. Bréal, G. Monod, P.
Didon, A. Dumont, E. Lavisse, Berthelot, O. Gréard. — ’) Sr. O, Mty> Frank
reichs Schulen in ihrem organischen Bau und ihrer historischen Entwicklung
{Lipsko 1901), str. 8.
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Tážeme-li se nyní, jak je historické studium v Paříži organisováno, je třeba probrat tři druhy vysokých škol: z vědeckých
úitavů Collége de France, několik škol odborných a universitu.
Vedle ryze moderního paláce Nové Sorbonny skromná, ale
zajímavé harmonická budova College de France působí dojmem
mile archaickým. Collěge de France (nebo, jak dříve slulo College
royal) bylo založeno již za Františka I. a proti univer itě mělo
představovat ducha humanismu a renaissance, tedy pokrok a svo
bodu studia; jak to po staletích řekl jeden z nejslavnéjších jeho
členů, Renan, Collěge de France mělo být útočištěm každému,
komu nebylo dobře v zemi úřední scholastiky universitní. Tu tradici
(aspoň v jednom směru) Collěge de France věrné dochovalo:
s organisací vždy volnou a neodvislou, bez jakýchkoli pout a for
malit, s přednáškami naprosto veřejnými (cours) prošlo staletími,
přežilo bez pohromy bouře revoluční i organisační radikalism
vlády Napoleonovy a tak tu stojí i dnes, sídlo čisté vědy, bez
jakýchkoli ohledů a závazků vychovávacích. Professoři mají do
cela na vůli, jak a pro koho chtějí svůj obor vykládat: chtějí-li
mluvit pro »veliké obecenstvo«, t. j. populárně a řečnicky, či míní-li
zvolit formu odborné vědeckou, přístupnou jen zasvěceným. Col
lěge de France proto, ač soustřeďuje mezi svými professory nej
lepší síly francouzské, není ohniskem vědeckého ducha: nemajíc
stálého poslucháčstva, není školou. Poslucháčstvo se nejen mění
co hodinu, ale i za hodiny samé, a jsou čtení, o kterých lze říci,
že na konci jsou posluchači jiní, než byli na počátku. A není
bizarrnějšího dojmu, n *ž jaký činí toto poslucháčstvo: studentů
je celkem málo, za to mnoho zahalečů, kteří právě nemají co
dělat — v zimě se chodí dokonce do přednášek ohřívat —
mnoho inteligentních, ale více ospalých starců a mnoho starších
dam; velký počet, ovšem velmi »nespolehlivý« tvoří zvědaví turisti
— ti zejména jsou die grosse Žahl. . . Professoři, kterým záleží
na poslucháčstvu stálejším a vědečtěji vzdělaném, vo'í si proto
raději themata odborná a přednášejí ne ve velkých amfitheatrech,
nýbrž v malých, intimněji zřízených síních.1) Jak je opatřeno
historické studium na Collěge de France? Byly dny, kdy histo
rické přednášky byly přední slávou ústavu; ale »heroické doby«,
kdy Michelet a Quinet strhovali v nadšení vzrušené davy, již dávno
minuly: dnes s katheder na Collěge de France mluví historie
uklidněná a exaktní- Ostatní přednášek v uššim slova smyslu
historických tam dnes ani není. Starověk je zastoupen pouze sto
licemi pro archaeologii a epigrafiku. Clermont-Ganneau je pro
fessorem archaeologie a epigrafiky semitské; r. 1901 četl o ná·
‘) Školní rok má dva semestry; první počíná v prosinci, druhý týden
po Velikonocích a končí v Červenci.
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pisech nabatejských a o pomnících semitských. G. Maspéro má
stolici filologie a archaeologie egyptské, sám však již nepřednáší,
nýbrž suppluje jej G. Bénédite, který r. 1901 mluvil o umění sta
rého Egypta a o nápisech Sinajských. J. Oppert, historik Chaldeje
a Assyrie, měl tentokrát čtení jen filologická. Také z dějin an
tických jsou zřízeny stolice pouze pro archeologii a epigrafiku;
P. Foucart v jedné přednášce vykládal o nápisech řeckých, ve
druhé rozbíral nápisy, jež mají význam pro dějiny styků řeckořímských. R. Cagnat přednášel o novějších objevech v římské
epigrafice; podrobněji vykládal o římské soustavě municipální.
A Réville je professorem dějin náboženství, ale tento obor vlastně
filosofický pojímá často ve smyslu církevních dějin: r. 1901 vy
kládal na př. o papežství v době Avignonské a ve svém mono
tónním, jakoby unaveně přednášeném čtení zastavil se také (a dost
obšírně) u otázky sv. Jana Nepomuckého. Z pomocných věd je
zastoupen jen historický zeměpis Francie; A. Longnon s podivu
hodnou jistotou a překvapující živostí podával geografický popis
francké Gallie; ještě zajímavější bylo thema přednášky druhé:
»dějiny vlastních osobních jmen ve Francii*, kde byl podán
pozoruhodný příklad, jak i těchto živlů lze užít historicky. E. Levasseur^ professor ekonomického zeměpisu, dějepisu a statistiky,
r. 1901 neměl čtení historického. Professor politické ekonomie
P. Leroy-Beaueieu rozbíral »ekonomické odpory« v Proudhonovi.
y. Izoulet, který přednáší sociální filosofii, r. 1901 s překvapující
odvahou a přímostí vykládal náboženské a politické názory Voltairovy. C Monier suppluje P. Lafitta (obecné dějiny věd) a mluvil
o vývoji sociologie od Aristotela do Comta. Pro stolici srovná
vacího zákonodárství byl ustanoven 7. Flach\ Flach r. 1901 vy
kládal o rodině čínské a o primitivních mravech severní Ameriky;
dnes však jeho supplentem je historik F. Funck-Brentano^ a jím
i v tomto oboru uplatňuje se živel historický (letos Funck-Brentano přednáší o vzniku měst v západní Evropě).
Od volného ústavu vědeckého přejděme nyní ke skutečné
škole. École Normále supérieute je původu revolučního: založena
r. 1794 pro výchovu učitelstva, protože se neosvědčila, byla zru
šena již r. 1795. Za Napoleona r. 1808 byla zřízena znovu, ale
r. 1822 byla opět zrušena; otevřena r. 1826 jako »Škola přípravná«,
v pravém smyslu slova obnovena byla teprve za Ludvíka Filipa
r. 1830. Jejím organisátorem byl tehdy V. Cousin. Druhé císařství
zprvu i na ni dopadlo těžce: její programm byl zúžen a réglements
z r. 1852 upravovaly všecko vyučování do nejmenších podrobností
(ustanoveno na př, že dějepisu se má učit jen »methodou chrono
logickou*, ne jinou). Ale již r. 1857 zavanul duch svobodnější,
a dnes École Normále co do vědeckosti studia neliší se takřka
od fakult; rozdíl jest jen v organisaci. Úkolem Školy Normální
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je vychovávat učitele pro vysoké i střední školství francouzské.
Své žáky vybírá si konkursem (přijímá jich ročné 40 —45);1) ti
žijí pak v přísném internátu a bezplatně, ale se závazkem, že
aspoň 10 let budou vyučovat na státních Školách. Ustav je roz
dělen na dvě sekce: přírodovědeckou (section des Sciences)
a literární (section des lettres). Studium trvá tři léta a je přípravou
a přímo vedením ke zkouškám: na konci prvního roku k licenci.
na konci roku třetího ke konkursu aggregace*) V každé sekci po
první dvě léta jsou přednášky všem žákům společný: Specialisace
a studium osobní začíná sice již ročníkem druhým, ale teprve ve
třetím rozhodují se žáci definitivně pro zvláštní obor (na příklad
zeměpis a dějepis); potom také smějí vyučování svého ústavu do
plňovat i na ústavech jiných. Přednášky na Škole Normální jsou
cours a conférences t. j. jsou to jednak čtení kde žáci jen po
slouchají a činí si poznámky, nebo cvičení, kde professor pracuje
společně se žáky, klade jim otázky, ukládá úlohy atd. Conférences
mají tak ráz praktický a paedadogický a jsou výchovou nejen
pro vyučování ve škole, ale i pro vědeckou práci. 8) V druhém
a třetím roce chovanci pod řízením professorů pracují již samo
statně, předkládajíce k společnému rozboru pokusy o vlastní bá
dání. Mezi řiditeli školy byl kromě Cousina Nisard a na čas
i Fustel de Coulanges (1880—1883); dnes jeho místo zaujímá
rovněž historik, dějepisec antického světa G. Perrot. jehož směr
zajímavě se vyznačuje nechutí k sekci přírodovědecké: nadšený
stoupenec antického vzdělání, Perrot dal by škole rád směr přede
vším humanitní. Historie je proto v professorském sboru zastoupena
dobře: starověku učí G. Bloch. který vlastně je professorem na
universitě v Lyoně a zde jen suppluje (je chargé de la conférence}\
dějiny středověku vykládá G. Monod. a novověkem zabývá se
E Bourgeois\ o pomocných vědách přednáší £. Molinier. Vlastním
řiditelem a přímo duší všeho historického studia na Škole Nor
mální je G. Monod. Je vůbec málo mužů, kteří by tolik přispěli
k povznesení dějepisné vědy ve Francii, jako on. Monod je za
kladatelem a řiditelem >Revue historique*, ale nejen to: Monod
je ne-li iniciátorem, vždy jistě ochráncem každého pokusu o re
formu — s pokrokem vědy a vyučování ve Francii jméno Monadovo je již od let spojeno nerozlučně. Na Škole Normální
Monod má rozhodný vliv na směr studií, ale také na mysli cho
vanců. Jeho přednášky a cvičení zachovávají vždy ráz přísně vědecký,
l) R. 1901 všech žáků na celé škole bylo 110. — *) O těchto zkouškách
viz Drtina F.. O studiu filosofie ve Francii v »Athenaeu« X (1893), str. 143
sl. a 173 si. — *) O vědeckém vzdělání žáků svědčí these, jež tito vypracovávají
pro diplom ďétudes surérieures ďhistoire et de géographie. Také personál
»francouzské školy< v Římě doplňuje se chovanci Školy Normální (vedle žáků
z École des chartes).
č. č. H. vin.
1Q
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ale k tomu přistupuje mocný vliv osobní: u Monoda se vzácnou
učeností sympathicky se pojí vlídnost a ochota velmi přátelská?)
Není hned tak ústavu, který by pro rozvoj historické védy
ve Francii měl takový význam, jako École nationale des chartes
v Nové Sorbonně. P. Fredericq, který navštívil školu r 1882,
s velikým uznáním nazývá ji une institution hors de pair\ podle
něho ona s Praktickou školou vysokých studií »je, co historické
studium v Paříží má nejsolidnějšího, nejúplnějšího a v pravdě
nejvědečtějšího«.2) Již Napoleon I. pomýšlel na její zřízení, ale
co v jeho myšlence mělo být školou vojenských dějin francouzských
a historie francouzského zákonodárství, r. 1821 bylo založeno jako
ústav pro odborné vzdělání archivářů a knihovníků. Škola z po
čátku jen živořila; teprve od r. 1829 a ještě více od r. 1846
a 1847, kdy dostala vlastní místnosti a doplněnou organisaci, při
činěním svého řiditele A. J. Letronna a pod vlivem historísujícího
romantismu počala se rozvíjet plněji a v novém směru. Prvotní
úzký programm se podstatně rozšířil: úkol výchovy úředníků pro
archivy a knihovny zůstal dosud, ale studium pouze professijní
bylo omezeno co nejvíce, a škola se organisovala jako ústav pra
pro vědecké zkoumáni dějin středověké Francie, Tomu cíli se pod
řídila úprava studijního plánu: dnes celé vyučování směřuje kon
vergentně k tomuto středu. Přednášky jsou obecně přístupné, ale
přední místo a zvláštní ohled jsou vyhraženy žákům ústavu, jež
si škola vybírá na základě konkursu (každý rok přijímá jich
asi 20).8) Žáci {élěveé) jsou povinni pobýt na škole tři léta a pod
řídit se učebnímu rozvrhu; ročně skládají dvě zkoušky a na konci
třetího roku předkládají samostatnou práci vědeckou (thesi).4)
Potom dostanou diplom dosti bizarrně zvaný diplome d'archivistcpaléographe, jenž je opravňuje k místům v knihovnách a archivech.
Škola má svou knihovnu (o 15.000 sv. a 1000 facsimilí), má k své
potřebě vlastní publikaci Recueil de facsimilés á 1'usage de FEcole
des chartes (4 fascikly, Paříž 1880—1887) a již od r. 1839 svůj
’) Sr. P. Fredericq^ Ľenseignement supérieur de 1’histoire (Gand — Paris,
1899), str. 72—73. Sr. o něm ČCH. V 380.) O sympathické osobnosti Monodově mám také své vlastní vzpomínky z návštěvy v jeho \ ersaillesském zátiší.
— *) Ib. 64. Je známo, že podle jejího vzoru byl zřízen Institut Vídeňský
(1854) a Florencký (1859); v Německu a v Anglií není dosud podobného ústavu.
— ’) R. 1901 všech žáků bylo 69. Školní rok začíná v listopadu a končí
v červnu. — 4) Je zajímavé prohlédnout seznam thesí, jež chovanci podali
v lednu r. 1901: 5 prací týkalo se sociálních a právních dějin jednotlivých
měst, 5 jich pojednávalo o lokálních dějinách náboženských a církevních;
několik thesí bylo biografických; jedna z nich (o Puysieulxovi, vyslanci Lud
víka XIV. ve Švýcarsku) sahala již do dějin nové doby. Zajímavé thema
spracoval Ch, Samaran: Pád domu Armagnackého, příspěvek k poznáni
vztahů království s.jižním feudalismem v 15. st. Professor ústavu R dc Lasteyrie v řeči; kterou 16. listopadu 1900 měl ve shromáždění Institutu, kon
statoval s radostí vždy stoupající cenu thesí.
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orgán: Bibliotheque de ľÉcole des chartes (dnes ročník 62.), kde
vedle prací professorů a bývalých žáků otiskují se i cennější práce,
zejména these chovanců samých. »Bibliothéka« registruje také
jinde vyšlé práce svých příslušníků, a z těchto seznamů, jež na
jdeme v každém svazku, nejjasněji lze poznati, co škola vykonala
pro vědecké studium francouzského středověku. Také příkladné
uspořádání francouzských archivů jest její zásluhou. Programm
studií je ten: v prvním ročníku E. Berger vykládá paleografii;
P. Meyer, slavný romanista a spolu řiditel ústavu, přednáší filo
logii románskou (tu zejména se přihlíží vedle ovládání staré fran
couzštiny také k znalosti jazyka proven^alského); bibliografii
a knihovnictví vykládá Ch. Mortet. Ve druhém ročníku M. Prou
zabývá se diplomatikou; J. Roy přednáší dějiny politických,
správních a soudních institucí francouzských ; A. Molinier, o jehož
nedávné knize >Les sources de ľhistoire de France« bylo v tomto
časopise referováno (ČCH. VIII. 97), vykládá prameny dějin
francouzských; do archivářství uvádí posluchače G. Desjardins.
V ročníku třetím Molinier pokračuie ve svém výkladu o pra
menech francouzských dějin; P, Vwllet, známý historik francouz
ského práva a spisovatel nedávno vyšlého díla o francouzském
zřízení městském \e středověku, přednáší dějiny civilního i kano
nického práva středověkého; R. de Lasteyrie vykládá archeologii
středověké Francie. Tyto přednášky, jež jsou theorctické i prak
tické a často obojí zároveň, nestačí ovšem k úplnému vzdělání
historickému — tím spíše, že každý ročník má jich jen 5 nebo
6 týdně (za to ovšem trvají vždy P/2 hodiny) ProLo žáci ústavu
navštěvují spolu přednášky škol jiných: fakulty literární a Praktické
školy vysokých studií. Ecole des chartes své chovance vysýlá také
na »francouzskou školu« do Říma1)
S Ecole des chartes v Nové Sorbonně je umístěna také
Praktická škola vysokých studií (École pratique des hautes études}.
Ve vysokém školství je to nejšťastnější výsledek reformní činnosti
Duruyovy. Duruyovi šlo o vědeckou výchovu mládeže, jaké ne
poskytovaly fakulty ani Collěge de France. Proto r. 1868 založil
školu docela novou, s tendencemi čistě a výlučně vědeckými, bez
jakéhokoli pozadí praktického povolání. Byl to pokus smělý, ale
zdařil se: Duruy professory vzal hlavně z mladších učenců, a také
žáci přišli. Po trudných počátcích, kdy nadšení a oddanost musily
často nahražovat nedostatečné zařízení — první historická cvi
čení konala se v soukromém bytě G. Monoda, tehdy sotva pět
advacetiletého učitele ústavu — škola záhy se stala předním
ohniskem vědeckého ducha ve Francii; r. 1882 její zakladatel
mohl právem říci, že vychovává-li Škola Normální elitu francouz’) Z našich historiků Tomek dlel krátký Čas na Pařížské École des chartes.
19*
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ských professorů, Praktická škola vychovává učence.1) Jací jsou
její žáci? Při úplné volné organisaci ústavu a při jeho cílech je
pochopitelno, že to nejsou studenti ve vlastním smyslu slova;
docházejí sem sice i oni (z fakult i z ostatních škol), ale kromě
nich jsou tu také professori a již úředníci, mnoho cizinců —
vůbec ti, kdo hledají jen prohloubení a vědeckost svého studia.
Poslucháčstvo je tak skutečně vybrané, pravá vědecká jeunesse
dorée. Studium formálně trvá tři léta, ale během oněch tří let,
strávených v intensivní společně práci, vytvořuje se ve škole ovzduší
tak zvláštního půvabu a intimnosti, že je těžko se loučit — žáci
často zůstávají na ústavu i po uplynutí lhůty. Přednášky jsou
theoretické cours a praktické conférences, obojí ovšem s cílem
vědecké výchovy; žáci proto především pracují sami, pokoušejí
se o vlastní bádání — professoři na prvním místě jsou jen jejich
vůdci a spolupracovníky. Diplom, jejž za dobré these škola
udílí, má význam pouze čestný a neopravňuje k ničemu, nicméně
je ve velké vážnosti. Práce provedené na ústavě (ať společně
v »konferencích« či od jednotlivců, professorů i žáků) uveřejňují
se v officielní publikaci Bibliotheque de l'Ecole pratique des hautes
études, jež vychází hned od r. 1869. — Praktická škola vysokých
studií je rozdělena na pět sekcí; z nich čtvrtá obsahuje védy
historické a filologické, a předsedou jejím je G. Monod. Monod
spolu je řiditelem historického studia na ústavě, a i tu platí o něm
doslovně, co bylo již řečeno při Škole Normální: Monod je duší
tohoto studia nejen svým řízením, ale především svou přímou pů
sobností učitelskou; a Praktická škola pro jeho činnost je ještě
vhodnějším polem než professijními ohledy vázaná Škola Nor
mální. Monodovi jsou přiděleni tři »directeurs adjoints« Thévenin,
J. Roy a Ch. Bémont a dva »maítres de conférences« R. Reuss
a F. Lot. Thévenin, jako Monod kdysi žák Waitzův, zabývá se
hlavně středověkým právem francouzským; J. Roy pracoval také
v dějinách církevních, ale hlavní svůj zřetel obrací k dějinám fran
couzských institucí, jimž učí na École des chartes. Bémont, s Monodem spoluřiditel »Revue historique«, věnuje největší pozornost
středověkým dějinám ústavním (francouzským, ale také anglickým).
Z moderních dějin jediný R. Reuss studoval r. 1900—1901 pů
sobení franc. revoluce v Elsasku. Z ostatních přednášek historickofilologické sekce třeba uvésti filologii a starožitnosti assyrské,
jimž jako na Collěge de France učí y. Oppert se svým »maítre
de conférences« V. Scheilem, archaeologii orientální, kterou vy
kládá Clermont-Ganneau a filologii i starožitnosti egyptské, o nichž
pod vedením G. Maspéra přednášejí »directeur adjoint« Guieysse
P' Duruy, Notes et souvenirs, T. 309. Sr. co o Praktické škole píše
P. Fredericq I. c. 73 —94.
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a »chargé de conférences< Moret, Epigrafiku a starožitnosti řecké
podává B. Haussoullier, epigrafiku latinskou a starožitnosti římské
Héron de Villefosse. Řiditelem studií z oboru starožitností kře
sťanských je správce »Fracouzské školy« v Římě abbé L. Duchesne.
Z pomocných věd studium historického zeměpisu řídí A, Longnonx
jemu je přidělen V. Bérard jako »rnaitre de conférences«; práce
palaeografické vede H. Lebégue Také (pátá) sekce věd nábo
ženských, jejíž předsedou je professor na Collěge de France
A. RévMe^ přináší často přednášky historické. Hlavní zřetel jejich
jest ovšem obrácen k náboženstvím starého Orientu a také k ná
boženství Řeků a Římanů (A. Berthelot, J. Toutain\ ale zvláštní
stolice jsou zřízeny i pro literaturu křesťanskou, na které po ne
dávno zesnulém A. Sabatierovi přednáší nyní J. RéviUe^ spolu
professor dějin křesťanské církve, pro dějiny dogmatu (A Réville
a R Picaveí). pro studium křesťanství byzantského (G. Millet)
a pro dějiny kanonického práva, jemuž učí professor právnické
fakulty A. Esmein. J. Leví vykládá o židovství talmudickém
a rabbinském.
To jsou vysoké školy státní, na kterých historie je jedním
z hlavních předmětů; jsou však i školy jiné, kde historie má místo
podřízené, kde se jí učí jen, pokud je třeba, k zvláštním účelům
ústavu. Tak na Národní škole umělecké (Ecole nationale et spe
ciále des beaux-arts)' kde Heuzey a E. Pottier učí archaeologii,
Lemonnier Langlois obecným dějinám; podobně ve škole Louvreské {Ecole du Louvre) přednášejí A, Bertrand a 5* Reinach
archaeologii francouzskou, Heuzey a Pottier archaeologii východní,
Pierret archaeologii egypskou a Ledrain východní epigrafiku; i škola
východních jazyků (Ecole spéciale des langues orientales vivantes)
má stolici pro zeměpis, dějepis a zákonodárství nejvzdálenějšího
východu (H. Cordier) a států musulmanských {P. Ravaissé).
Vedle ústavů státních jsou v Paříži ještě školy soukromé,
t. zv. écoles libres. Tu na prvním místě je třeba vzpomenout! katoli
ckých fakult. Francouzské university od r. 1885 nemají fakult
pro katholickou theologii, a jejich místo nahražují fakulty, které
po r. 1875 návodem biskupů byly zřizovány soukromě (t. zv.
facultés libres), V Paříži jsou tři katolické fakulty: theologická,
právnická a filosofická (v našem smyslu),1) z nich na fakultě
theologické se učí dějinám církevním (Clerval a Baudrillart\ na
fakultě filosofické středověk přednáší G, Digard a novověk Baudrillart; Boxler spojuje archaeologii i literaturu řeckou a římskou.
Pro nás nejdůležitější je Svobodná škola věd politických
(Ecolc libre des Sciences politiques). Škola ta vznikla pod dojmem
B) R. 1901 měly 704 posluchače.
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roku 1870—1871, a celá její organisace nese tuto smutnou pečeť.1)
Účelem jejím je vychovávat diplomaty a úředníky správní i finanční,
ale také intelligentní žurnalisty a politiky - v ní věda pěstuje se
právě sub specie politiky v nejširším smyslu slova. Škola chce
proto obsáhnout úplnou soustavu věd politických; methoda je
vždy historická a srovnávací. Studium trvá dvě léta, může být
však prodlouženo i na tři roky. Svým žákům (élčves* proti pouhým
posluchačům, auditeurs) vydává škola po odbytí zkoušek diplom,
jenž opravňuje k účastnění se konkursů pro službu diplomatickou
nebo ve státní správě a úřadech finančních; také úředníci velkých
společností jsou z velké části bývalými žáky školy. Vyučování se
děje v cours a v conférences. Ústav je rozdělen na pět sekcí:
administrativní, diplomatickou, finanční, sociální a obecnou; sekce
obecná obsahuje právo a dějiny. Svobodná škola véd politických
má pro vnitřní vývoj Francie značný význam: jí byla zvýšena
úroveň vzdělání ve francouzském úřednictvu, ale kromě toho škola
vynikla i vědecky. Její zakladatel a dosavadní řiditel E. Boutmy
soustředil v ní výborné síly učitelské, a i mezi žáky vychovali se
pracovníci; škola proto dnes má své jméno ve vědeckém světě.
Orgán, kde se ukládají práce v ní vzniklé, jsou Les Annales de
ľÉcolelibre des Sciences politiques. Jak bylo r. 1900—1901 historické
studium na škole zastoupeno? Člen francouzské akademie a slavný
historik, v pravdě žák Tainův, A, Sorel přednášel diplomatické dě
jiny Evropy v letech 1789—1818; jednu hodinu věnoval výkladu,
ve druhé připojoval hned praktická cvičení. A. Leroy-Beaulieu
rozbíral politické dějiny evropských států za posledních 20 let.
Ch. Benoist vykládal ústavní dějiny evropské pevniny; ústavní dě
jiny Anglie a Spojených Států přednášel M. ClaudeL O dějiny
politických ideí a veřejného ducha v posledních dvou stoletích
rozdělili se Lévy-Bruhl, který přednášel v prvním semestru, a E.
Halévy, který pokračoval v semestru druhém. F Funck-Brentano
přednášel dějiny stavu války a míru v 19. st. Koloniální politikou
evropských států od míru Versaillesského zabýval se Ch. Schefer.
Jako kurs doplňovací A. Viallate vykládal dějiny Spojených Států
amerických v letech 1775—1860.
Je ještě celá řada soukromých škol v Paříži; ty však netřeba
již uvádět, protože žádná z nich nenabyla významu katolických
fakult nebo dokonce školy pro politické vědy. Tak přicházíme ko
nečně k universitě.
*
*
’) Sr. í. Řadič,·Svobodná škola politických věd v Paříži V Praze 1899.
R. 1901 měla škola 600 žáků a posluchačů. Své doby byli mezi nimi také
Dr. K. Kramář a Dr. Pinkáš.
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Je to veimi složitý vývoj, jakým Francie dospěla k dnešní
organisaci svých universit. Moderní university francouzské naprosto
nemají souvislosti s universitami, jak je vypracoval středověk: tyto
r. 1793 byly zrušeny a obnoveny již nebyly. Co dnes ve Francii
sluje universtté, jmenuje se tak teprve od r. 1896, a je to již do
vršení nového, stoletého vývoje.1)
Ve velikém organismu, jejž ze školství chtěl vytvořit Napolen,
objevily se opět fakulty: vedle medicínské, právnické a theologické
ještě fakulty vědecké (faculté des Sciences) a literární (faculté des
lettres). Ale tyto fakulty ze soustavy universitní měly jen jméno:
ve skutečnosti byly to školy odborné, které stály ve svazku celé
Université de France, ale neměly vztahů mezi sebou: v rámci
obecném byla to disjecta inembra, každá fakulta tvořila celek pro
sebe. A kromě toho fakulty vědecká a literární (na které se učilo
dějepisu) měly tu postavení ne příliš čestné. Co bylo vlastně jejich
účelem ř Učitelského dorostu nevychovávaly — tu funkci jim pře
bíraly školy odborné, zejména Škola normální2) — a tak jim nezbylo
než konat veřejné přednášky a udělovat akademické hodnosti;
protože však o jejich licenci a doktorát málokdo stál, ve skut čnosti
obě fakulty udělovaly jen bakalaureát a staly se tak jen průpravou
ke třem fakultám »vyšším«. Ktomu přistoupila další bída: místnosti
byly žalostně ubohé a dotace naprosto nedostatečné; nebylo po
můcek ani nástrojů, nebylo stolic pro nejdůležitčjší obory, ale
nebylo ani učitelských sil — professorů na fakultách bylo až
směšně málo, a za druhého císařství, jak to vtipně řekl Liard,
bývali to »invalidi středního školství« (II. 277) ... A duch, ráz
vyučování? Professoři většinu svého času musili obětovat zkouškám
— fakulty právě byly pouhé »stroje na zkoušky«, na vyrábění
bakalářů.3) A druhá povinnost: cours publics. Tato veřejná čtení
byla potom předmětem prudkých sporů a nalezla mnoho obhájců;
vedle frasí o jejich významu pro obecné vzdělání jejich ryze »fran
couzský karakter« byl hlavním důvodtm pro ně: v nich vyslovil
se prý nejlépe duch a esprit francouzského národa, ona jsou po
svátným dědictvím, nedotknutelnou tradicí francouzské kultury. Je
v tom jistě něco pravdy: nejlepší jména francouzské vědy vy
nikla v tomto skvělém a nebezpečném umění, a jsou vzácné knihy,
které právě z nich vzaly původ, La čité antique Fustela de Conlanges na př. Ale jak vypadala jejich většina ve skutečnosti? Renan
případně je karakterisoval jako recitace v deklamatorním slohu
z doby úpadku Říma: hlavní věcí tu byla forma; obsah, jak dra
*) Viz Liard' Ľenseignement supérieur; týž, Universités et Facultés
(Paříž 1890); JZey 1. c ; Fredericq 1. c. a Drtina v »Athenieu< X. 109 sl. —
’) Protože to však nedostačovalo, většina učitelů pro střední školství tvořila
a rekrutovala se, jak prací Lavisse (Questions ďenseignement national,
str. 15 , ä la gräce de Dieu! — *) Liard* Ľenseignement II. 211.
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sticky řekl Liard, byl pouhou vulgarisation supérieure (II. 276 sl.).
A mohlo vůbec být jinak? Fakulty neměly vlastních žáků a ani
stálého poslucháčstva; professoři mluvili k širokému obecenstvu,
které přiváděla náhoda, které se stále měnilo a do přednášek pro
poučení nechodilo - často pouze spectatum veniunt. . . Měla·li
přednáška mít úspěch, bylo třeba mluvit co nejobecněji a nejpo
pulárněji, bez hloubky a podrobností, řečnicky a effektně, t. j.
bylo třeba obětovat vědeckost. A bylo-li tomu tak v Paříži, kde
obě fakulty přece měly něco stálejšího poslucháčstva (v chovancích
Normální Školy), jak to teprve vypadalo na venkově? Fakulty
proto nevychovávaly vědeckých pracovníků, a vlastně ani vůbec
nežily vědecky: jak z Napoleonské soustavy během desítiletí se
vyvinuly, byly v podstatě jen doplňkem školství středního, ne sku
tečnými školami vysokými
Nejvyššího stupně tato bída dosáhla za druhého císařství.
Ale tu již také důrazně ozvaly se hlasy po nápravě. Již v letech
čtyřicátých Guizot a Cousin navrhovali v idei universitní reformu
velmi radikální; ale jejich myšlenka se neujala, a fakulty zůstaly,
jak byly: k lhostejnosti, jakou k nim jevily stát i veřejnost, dlu
žila se strnulost jich samých. Duruy neodvážil se proto kroku tak
rozhodného; v podstatě však dobře vystihl, oč jde: mají·li fakulty
učit a vědecky učit, je především třeba opatřit jim žáky. Nesnáze
finanční a opět ona netečnost veřejnosti a zkostnatělost fakult ne
daly ani jeho pokusům dozrát; ale sémě bylo již vrženo a když
události z r. 1870—1871 obrátily obecnou pozornost k otázce,
bylo veřejné mínění již orientováno. Spor byl opět jako za Lud
víka F'ilipa: systém Napoleonský či soustava universitní dle ně
meckého vzoru? Mají být fakulty uvnitř omlazeny, ale mají zůstat
i dále školami odbornými, jen pro sebe a bez vzájemné souvislosti?
Či mají být spojeny v organické celky, ve školy encyklopaedické,
které obsáhají soustavu všeho vědění, t. j. mají být organisovány
v university? Rozvinula se živá diskusse, *) otázka byla rozbírána
theoreticky i se stanoviska praktického, na konec však zvítězila
idea, jíž příklad Německa byl posilou co nejrozhodnější: myšlenka
universitní.
Dílo reformy ani dnes ovšem není ještě ukončeno, ale co bylo
od let v programmu všech, kdo chtěli pokrok vzdělání a vědy,
třetí republika v celku již provedla. Fakulty dostaly ponenáhlu
zřízení vnitřní, které je uschopnilo být opravdu školami — dostavili
se žáci a v počtu vždy rostoucím 2) — i ohnisky vědeckého života.
Podobně se zdarem bylo pracováno na organisaci vnější: fakulty
*) V Čele hnutí’ stáli Bourgeois, Lavisse, Liard a Bardoux. — *) Z po
čátku tu mnoho rozhodovala četná a vysoká stipendia, bourses. R 1900 bylo
na Pařížské universitě 13.771 posluchačů.
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staly se právními osobami (1885) s vlastním budgetem, nabyly více
svobody, ve svém oboru dosáhly samosprávy a učiněny tak zodpo
vědnými za stav studií; svázány konečně v solidární sbory (corps
des Facultés), slavným zákonem z r. 1896 za ministerstva Rambaudova byly ustaveny jako university (v počtu 16). Při tom stát,
který dle případného slova Lavissova tak tragicky byl poučen,
jak draze přichází šetření na školství, nyní na jeho pokrok ne
šetřil peněz: obnášela li v letech 1867 -1870 položka státního roz
počtu na fakulty jen okolo 4 milí, fr., r. 1893 obnášela více než
třikrát tolik (15,356 615 fr.), a dnes jen sama universita Pařížská
stojí bezmála 6 milí. A protože i jednotivá města, sídla venkov
ských fakult, projevovala štědrost stejně vzácnou, mohly během
několika let snadno být vystavěny skoro všecky potřebné budovy,
pořízeny nutné nástroje i pomůcky a opatřeny četné, dobré síly
učitelské. Tantae molis erat. . . Ale dnes Francie může být hrda
na své dílo: její university dnes úsilně spějí k mnohoslibné bu
doucnosti.
Universita Pařížská skládá se z pěti fakult: protestantské
theologické, lékařské, právnické, vědecké a literární; k nim při
stupuje vysoká škola lékárnická. Nás tu zajímá jen faculté des
lettres. Pokrok, jenž během let se stal v její vnitřní organisaci,
změnil úplně její tvářnost. Dnes literární fakulta je opravdu ústavem
vychovávacím a vyučovacím, majíc vedle »posluchačů« také žáky
a to nejen z jiných škol a ústavů, ale i své vlastní: z nich vy
chází dnes většina professorstva na středních (veřejných) školách
francouzských. Tím bylo přešinuto těžiště její učitelské činnosti:
cours publics zůstaly, a není pochyby, že za nynějších poměrů
jsou vzácnou předností universit francouzských; ale hlavní práce
je věnována mládeži. A tak jsou na fakultě dnes ještě cours fermés, cours complémentaires a conférences. Řádní professoři mají
zpravidía týdně jedno čtení veřejné a dvě »uzavřená«, t. j. pří
stupná pouze studentstvu.1) Veřejně vykládají nějakou obsáhlejší
část svého oboru, se studenty však probírají bud’ themata odborná
a vědečtěji, než by se mohlo dít před širším obecenstvem, nebo
jsou to praktická cvičení. V tomto směru bylo by to něco jako
naše a německé semináře, kdyby neovládaly příliš ohledy na
zkoušky: cvičení často jsou pouhé přípravy kandidátů licence
nebo aggregace;2) tím ovšem je dán jejich omezený programm a
také jejich ne zcela vědecko-paedagogický ráz. Cours complémentaires
jsou stolice »doplňovací«, mimořádné a jako u řádných professorů
jsou to jednak čtení veřejná, jednak přednášky a cvičení uzavřená.
') Universitní úřady nečiní ovšem cizincům nijakých nesnází: přístup
do cours fermés i conférencts lze obdržeti velmi snadno; mně se ho dostalo
prostřednictvím G. Monoda. — s) To ukazují již jejich názvy: Exercices
pratiques en vue des examens; excercices pratiques de Licence et a Agrégation
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Conférences byly na fakultu přeneseny ze Školy Normální a jsou
vyhraženy jen studentstvu. Jimi se doplňuje hlavní vyučování:
»maítres de conférences« jsou ustanoveni pro tytéž obory jako
professoři, jejich činnost však má ráz především praktický a paedagogický. Conférences by se tak kryly s našimi cvičeními semi
nárními, kde posluchači s učitelem čtou a vykládají, podávají a
vzájemně opravují své práce, učí se přednášet. Ale jako u cours
fennés. i zde ohledy na zkoušky jsou příliš veliké: coférences zpra
vidla jsou pouhou přípravou studentů pro ně.1)
To je tedy stinná stránka celé reformy: fakulta stala se příliš
professionální, věnovalo se (a věnuje se dosud) až příliš přípravě
studentů ke zkouškám. Nebezpečenství, které odtud vychází, je
pak tím větší, že programm zkoušek je dost podrobně určován
od ministra a vždy stejně pro celou zemi, ne varietur. Odpomoc
se hledala ve zvědečtění zkoušek. V tom směru velikým pokrokem
bylo již to, že k odborné (v našem případě tedy: historickogeografické) agregaci r. 1880 byla zřízena i odborná licence; ale
šlo se ještě dále, a dnes zejména v agregaci je živlu vědeckému
vyhraženo místo hlavní.2) Ale vlastní zlo přece jen odstraněno
nebylo: professoři nejen mnoho času a energie musí obětovali
zkoušení,3/ ale i ve své učitelské činnosti jsou ohledy na ně příliš
vázáni. Nicméně reforma v celku se osvědčila, a úsilí A. Dumonta,
jemuž vysoké školství franc. je tolik zavázáno, nebylo nadarmo.
Francie dnes má, co nemívala: celé generace vzdělané vědecky
a vychované pro vědeckou práci. A stačí jen nahlédnout do se
znamu Pařížských professorů, abychom viděli, co práce duševní
fakulta dnes představuje.
Bylo by velmi zajímavé, psáti dějiny historického studia na
Pařížské faculté des lettres My ovšem můžeme jen několika fakty
osvětlit, jak ubohé byly základy, z nichž toto studium vyrostlo
k dnešní úrodě. Za Napoleona, který vůbec s nedůvěrou hleděl
k historii, protože v ní tušil nebezpečenství pro »sociální pořádek«,
o vědeckém pěstování jejím nebylo řeči; ostatně bránila mu již
sama organisace fakulty, a pak za Napoleona přednášelo se jen
o dějinách antických a novověkých. K velikému lesku povznesl
historickou kathedru na Sorbonně Guizot: jak řekl Mignet, Guizot,
jako s tribuny mluvil s ní tehdy k celé Francii. Ale po něm stolice
Kromě toho jsou ještě t. zv. cours libres, které rovněž mohou být
veřejné nebo soukromé. Jsou to přednášky jako našich docentů, jen že venia
legendi platí jen na rok. — s) Dnešní problém je naopak povahy paedagogické;
sr., co o tom píše Ch. F Langlois v »Revue de synthěse hjstorique«, III. 3
(pros. 1901) O agregaci historické psal Lavisse ve spisku »A propos de nos
écoles< (1895), 131 sL — ’) Lavisse 1. c. 140—141. Jsou to: baccalauréat,
licence, agregace a doktorské these; kromě toho zkoušky k dosažení ryze
vědeckého diplomu ^ďétudes supéritures ďhisioire et de gtographie*. který je
první částí agregace, ale může být také docela samostatný.
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hned ztratila opět význam, a její sláva přešla na Collěge de France.
Revoluce únorová povolala sice na fakultu H. Martina (1848), ale
hned na to druhé císařství dopadlo tu svou mrtvou rukou. Usta
novení, aby aspoň pro právníky se vykládala jeden rok historie stará,
druhý rok středověká a třetí rok nová, nemřlo účinku — nemělo
ho tím spíše, že pro celou historii býval ustanoven jeden professor, jenž na venkově kromě toho musil přednášet i zeměpis.
Tak se stalo, že na př. středověku se ani v Paříži neučilo: ještě
r. 1870 byly na Sorbonně stolice jen pro starověk a novověk.
Třetí republika přivodila tu šťastný obrat: dnes Pařížská faculté
des lettres má šest a (po'ítáme-li dějiny národního hospodářství)
vlastně sedm řádných stolic historických, pět stolic »doplňovacích«,
jednu maitrise de conférences a ještě t. zv. cours libres. A co do
poslucháčstva, soustřeďuje dnes většinu všech studentů, kteří se
zabývají specielně dějepisem.
Byl jsem v Paříži v létě r. 1901. Ve Francii není školní rok
rozdělen na dva samostatné semestry jako v Německu a u nás.
Jeho rozdělení na čtyři trimestry (listopad — leden — březen —
květen) souvisí jen s podmínkami zkoušek a školní rok x) tak tvoří
jednotný celek; proto i přednášky pro celý rok jsou jednotné. Jak
byla historie r. 1900 —1901 zastoupena? Pro starověk řádným
professorem je člen Institutu Bouche-Leclercq\ ve veřejném čtení
svým jednoduchým způsobem, ale s ironií často »chladnou a
jemnou« vykládal dějiny římské v I. st. po Kr.; se studenty pro
licenci rozebíral instituce řecké a římské. »Professeur adjoint« 2)
/. Guiraud širšímu obecenstvu přednášel o dějinách římské re
publiky; se studenty některé otázky probíral důkladněji a ve zvláštní
hodině konal s nimi praktická cvičení. Mimořádný professor
Grébaut měl svůj »doplňovací kurs« ze starých dějin národů vý
chodních. Málo je na fakultě zastoupen středověk: jsou tu jen
známý odborník v dějinách středověkých institucí franc. A. Luchaire, člen Institutu, a byzantinista Ch. DichL Luchaire neměl
veřejného čtení; studentům vykládal, co byl nedávno vydal v Lavis
sově Histoire de France^ o obecném stavu lidu zaFilippa Augusta
a s kandidáty licence a »diplomu vysokých studií« konal praktická
cvičení. Diehl, který má vlastně titul professora v Nancy, v Paříži
přednáší dějiny byzantinské jen jako »kurs doplňovací«; roku
1900—1901 v stručném a velmi instruktivním přehledu obsáhl dě
jiny umění byzantinského; pro studenty vykládal specielně dějiny
byzantské v 6. st. spolu s cvičeními pro zkoušky. Dějiny nové doby
zastupuje jediný E. Lavisse. Lavisse je znamenitý historik, člen
l) Počíná v listopadu (conférences) a v prosinci (cours) * konči v červnu
a počátkem července příštího roku. — ·) O titulech učících sil na fakultách
francouzských viz Drtina v Athenaeu X. 172.
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Francouzské Akademie a řiditel historických studií na fakultě, ale
on je více: Lavisse, kdysi sekretář a spolupracovník Duruyův, patří
k předním bojovníkům za školskou reformu (zejména v oboru histo
rickém), x) je velmi činný a vlivuplný publicista, organisátor a přímo
duševní vůdce Pařížského studentstva. Dnes Lavisse jisté je nejkarakterisovanějším zjevem Pařížské university. R. 1882 napsal o ném
Fredericq, že on je duší rodícího se hnutí, které rozhodne o histo
rických studiích ve Francii; r. 1890nazval jej Liard »mistrem mistrů,
jenž bude Fichtem obrozených fakult ...«*) Nejsou to hyperboly; —
i když nehledíme k práci, kterou Lavisse vykonal ve studentstvu
a pro né, vždy v živém styku s ním a pln porozumění pro jeho
zájmy rozumové i mravní, zbývají tu dvě fakta: Lavisse dějepisnému
studiu na universitě dodal nebývalé intensivnosti a dovedl organisovat i práci historickou vůbec — ne nadarmo dvě nejrozsáhlejší
publikace francouzských historiků z posledních let nesou jeho
jméno: Histoire générale a Histoire de France . . . Lavisse je ro
zený organisátor a mistr ; povaha především energická, s ideami
vždy přesnými a jasnými, s výmluvností jednoduchou, ale ku po
divu výraznou vyzařuje ze sebe jakoby fluidum, které získává a
uchvacuje. Na fakultě dědic Fustela de Coulanges (od r. 1880),
svými přednáškami, ale daleko více ještě svými výklady prakti
ckými — Lavisse je rozhodný talent paedagogický — a vlivem
celé své osobnosti stvořil svou školu. R. 1900—1901 veřejně před
nášel, co připravuje pro Histoire de France : o politickém a soci
álním životé ve Francii v letech 1643 -1680; se studenty pak
konal cvičení z historické paedagogiky. Francouzská revoluce má
svou vlastní stolici, kterou r. 1886 zřídilo město Paříž. Profes
sorem je A. Aulard, dnes jistě nejlepší znalec revolučních dějin
v Evropě; r. 1900—1901 přednášel o vnitřní historii konsulátu a
císařství. Aulard neuchvacuje, ale v jeho přednesu je něco, co
neodolatelně podmaňuje: naprostá jistota sebe sama, forma ostrá
a jako nervosní, ton satirický a často posměšný. Fakt se řítí za
faktem s tíhou a rychlostí, které zdrcují: tato karrikatura, tyto
kasárny — to byl empire . . . Také jako učitel Aulard má zvučné
jméno; z jeho methodicky velmi poučných cvičení vyšla již takořka
celá škola, a že Aulard dovede její práce řídit a organisovat, svědčí již
doktorské these, jež vznikají pod jeho vlivem.8) Dějiny nejnovější
a současné za A. Rambauda, který je skutečným professorem, ale
jako bývalý ministr nepřednáší, suppluje E. Denis* vlastně pro
fessor na literární fakultě v Bordeaux. Denis je u nás dobře znám
*; Spisy jeho v tom směru jsou: Questions ďensignement national (1885),
Études et étudiants (1890) a A propos de nos écoles (1895 . —
Fredericq
1. c. str 102 a Liard* Universités et facultés str. 73. —
Jsou to monografie
o jednotlivých osobách, ale zejména studia z dějin kommunálních a departementálních; také o náboženské stránce revolučních let.
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svými pracemi z českých dějin, které již brzy snad dovrší dílem
závěrečným (o našem obrození a našem vývoji v 19. st.). Roku
1900—1901 přednášel o restauraci ve Francii a o vnitřní politice
rakouské od r. 1860. Denis i na kathedře je zjev vysoce sympathický: přednes jeho je klidný a velmi jasný, ton vypravovací, ale
myšlenka je vždycky určitá a stanovisko vždy ve výši a nad celým
proudem. Denis není rhetor, ale jeho umění i vědění historické je
krásně spojeno s jemným taktem paedagogickým?) Vedle Denise
dějinami nejnovějšími obíral se A. Espinas. Espinas je vlastně
professorem dějin sociální ekonomie, ale roku 1900—1901 vedle
čtení ryze theoretického (o psychosociologických záhadách emocí
a snah) rozbíral také sociální theorie r. 1848: P. Lerouxe, Vídala,
Pecqueura, L. Blanca a Cabeta. K jeho přednášce těsně se družil
»doplňovací kurs« H. Michela O krisi demokratické idee ve Francii
v letech 1850 — 1851. Michel je výborný znalec dějin politických
ideí, jichž význam často snad až přeceňuje, a jeho přednášky,
k nimž hned se přimykají cvičení praktická, pro hlubší pochopení
historického processu nejsou bez důležitosti. Také mezi »cours
libres« r. 1900—1901 byla přednáška z moderních dějin: Bertin
hlavně na základě krásné litetatury líčil francouzskou společnost
za druhého císařství. — Archaeologické přednášky Collignonovy
r. 1900 — 1901 zabývaly se řeckým uměním. Revon širšímu obe
censtvu v hlavních rysech, studentům vědečtěji vykládal dějiny
japonské kultury, a Froidevaux, přednášející zeměpis koloniální,
roku 1900—1901 mluvil o francouzské okkupaci Madagaskaru
v 17. st. Pomocné vědy historické zastupuje na Sorbonně známá
vědecká dvojice: č. V. Langlois a Ch. Seignobos. Langlois je >professeur adjoint«, Seignobos »maitre de conférences«. Langlois,
který se také činně účastní reformního hnutí, na fakultě roku
1900—1901 přednášel jen studentům; měl kurs palaeografie a
bibliografie a řídil cvičení methodická (z francouzských dějin 14. st.).
Seignobos měl také čtení veřejné: stručný a souborný, ale obsažný
přehled > politických a sociálních změn evropských společností«
(slyšel jsem právě výklady o katolické protireformaci a reformaci);
kandidáty licence připravoval z dějin nejnovějších a vedl cvičení
z historické kritiky a paedagogiky.
Srovnáme-li tento seznam přednášek se seznamem university
Berlínské, shledáme jej ovšem dost neúplným. V zimním běhu
r. 1900—1901 bylo v Berlíně 7 přednášek o starověku, 3 se za
bývaly středověkem, 4 přes středověk sahaly i do novověku a 19
l) Návštěvu Denise v jeho půvabné samotě ve Sceaux, kde Paříž úplné
je ztracena za vrchy a lesy, počítám k nejlepším dojmům z Pařížského po
bytu. Mluvilo se dost o Češích, a z kritiky Denisovy bylo lze nejjasnéji vy
cítit hloubku jeho sympathií. Také jeho přednáška (z déjin rakouských) o české
politice byla zajímavým spojením apologie a kritiky.
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jich jednalo o nové dobé (z těch 4 jen o 19. st.); pomocné vědy
měly 4 přednášky. Dle látky starému východu byly věnovány
2 přednášky, Řecku a Římu 5, evropským dějinám vůbec 11,
Německu samotnému 10, Francii 3 (z nich 1 spolu s Anglií),
Anglii, Itálii a Rusku po 1. Seminárních cvičení bylo v celku 16.
K tomu třeba připomenout, že přednášky Berlínské mají dvě, tři
a až 4 hodiny týdně.1) Nepoměr se však hned vyrovná, vezmeme-li
v úvahu i programmy ostatních škol v Paříži: Collěge de France,
Praktické školy vysokých studií a Ecole des chartes. Výběr tím
značně stoupne, a v tom smyslu Paříž má vždy ještě historických
přednášek v Evropě nejvíce.
♦

*

*

K závěru několik slov o tom, co školská reforma znamená
pro historická studia ve Francii. Lze to vyjádřit velmi stručně:
dnes Francie má, čeho neměla před léty: celé generace vzdělané
ve vědecké methodice a schopné vědecké práce. Jaká byla situace
za druhého císařství? Collége de France nebylo nikdy ústavem
vychovávacím; École des Chartes byla jen pro vyvolené, a obor
jejich studií byl přísně omezen; Škola Normální podávala vzdě
lání spíše všeobecné než odborné a pojímala rovněž jen malý
zlomek studentstva. Od roku 1868 byla tu ovšem ještě Praktická
škola vysokých studií, mohla však ta při své příliš volné organi
saci působit na širší vrstvy studentské? Teprve když z obrozených
facullés des lettres i ona zanedbávaná dosud většina mládeže našla
školu a výchovu, spojením všech sil nastal nový process: Francii
vedle několika historiků prvního řádu vychovali se i trpěliví pra
covníci, dělníci vědy — ti, jichž jméno jest legio . . .
V zajímavé studii, kterou Seignobos věnoval historické litera
tuře francouzské ve velikém díle Petita de Julleville,2) historické
práci budoucnosti je nakreslena smutná perspektiva. S Renanem,
Tainem a Fustelem de Coulanges, tak asi praví Seignobos, se
stoupilo do hrobu pokolení historiků, jaké se již nevrátí. Doba
synthese i historického uměni^ doba vůdčích individualit je ta tam,
a nebude již velkých »zjevení« v historické literatuře ... Je to
nutný a osudný vývoj, jejž nelze zadržet: historie spěje k specil) Podobný nepoměr je také na fakultě theologické, kde se v Berlíně
i v Paříži vyučuje dějinám církevním. V Berlíně v zimním běhu r. 1900—1901
bylo 12 přednášek z církevních dějin; v Paříži byly tou dobou jen tyto:
Honeť-Maury* dějiny církve křesťanské ve středověku; A Lods. dějiny ná
boženství židovského od 8. st.; J Réville, patristika řecká ve 4. a 5. stol.;
týž, dějiny předkřesťanských náboženství; A AUter^ náboženský problém ve
francouzské filosofii 19 stol. — * Histoire de la langue et de la littérature
fransaise VIII. ,1899), str. 258 sl. Sr. ČČH. VI. 1900, str, 285.
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alisaci a kritice, jež vylučují synthesu i umění; z odvětví krásné
literatury historie stává se věcí pouhé učenosti, kde rozhoduje
methoda, technika, dressura ... Je těžko souhlasit s proroctvím
tak apodiktickým: duch věje, kde chce, a neozývá se dnes ve
Francii samé opět volání po synthesiř Není-li právě nyní ve
Francii tvůrčích osobností, které by určovaly směr, kdo nám vy
světlí tajemství toho? Je-li však odborná specialisace první a ne
zbytnou podmínkou každého obecného pojetí, každé velké kon
cepce, je dnešní stav historického studia ve Francii — stav
methodického a kritického hromadění a prohlubování látky —
jistě šťastným pokrokem. A francouzská věda historická bude opět
s důvěrou moci očekávat svou dobu synthese. Tak oběti, přinesené
reformě vysokého školství, přinesou užitek více než stonásobný.

Nová kniha o dějinách českého umění.
Napsal Jos. Šusta.

Starší knihy mívaly dvojí nápis: první, krátký, obsahoval jen
hlavní pointu díla, druhý, obšírný, vypočítával celý rozsah pro
jednané látky. Takový druhý nápis by zasluhovala nová práce
M. Dvořáka »Illuminátoři Jana ze Středy«;1) autor mohl směle
přidati: »rozvoj miniaturního malířství v západní Evropě a v Čechách
zvláště.« A titul by nebyl sliboval více, než kniha přináší. Vychá
zeje od určité skupiny českých rukopisů, osvětlil Dvořák poprvé
v souvislosti s celým průběhem kulturního života středověkého
vývoj drobnomalby a knižní ozdoby; také monumentální umění
obdrželo tu řadu nových hledisek. Postavení českého umění
v okresu celé umělecké tvorby středověké bylo tu poprvé určitě
vytčeno, a to na základě samostatného a původního pojetí velkých
západoevropských kulturních proudů vůbec. Na každé stránce
skvostně upravené knihy vystupuje vedle odborného znalce před
mětu také kulturní historik, jehož výklady nejsou jen recepcí
známých, všeobecných faktů, nýbrž samostatnými thesemi; proto
smí o knize referovati též neodborník v dějinách umění.
Jak jsem naznačil, proplétají se v knize dvě snahy: sestrojit
nový podklad pro dějiny umění v Čechách a rektifikovati ustálené
!) »Die Illuminatoren des Johann von Neumarkt.« Mit 11 Tafeln und
41 Textillustrationen. Jahrbuch d. kunsth. Sammlungen d. allerhöchsten
Kaiserhauses XXII. 2. Wien 1901. Přípravné práce k dílu tomu byly otištěny
v Č. Č H roč. V, VI, VII.
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názory o postupu středověkého umění vůbec. Pokusím se podati
hlavní jádro vývodů v obojím směru.
V raném středověku jest skoro veškera vyšší činnost kulturní
vlastně jen hospodařením se skromnými zbytky antického dědictví.
Literatura počíná u Isidora Sevillského a u Bědy sbíráním různých
zlomků klassického vědění, učená práce další obmezuje se namnóze na memorování hotových odpovědí na různé otázky a sklá
dání starých výroků v pestrou mosaiku ; hlavním účelem jest mrtvá,
theologická exegese, odcizená naprosto vlastnímu cítění nábožen
skému. Církevní otcové, poslední samostatní antičtí myslitelé na
západě, vykonali takořka veškeru práci pro celé následující tisíci
letí; po nich zřídka jen užíváno nástrojů vědeckého myšlení samo
statně, bez opory o hotové výroky. Jen tam, kde nebylo možno
přímo kompilovat, vznikají barbarsky primitivní výrobky.
Podobně bylo též v umění výtvarném, a především v malířství,
které se nepoutá tak nutně k hmotným zájmům jako architektura
nebo umělecký průmysl.
Starokřesťanské, ještě naprosto klassické umění, basilika a bapti
stérium, staly se v oboru tom tím, čím byly v literatuře církevní
otcové; část antického dědictví byla jimi zachována a v střední
Evropě i za hranice bývalé říše rozšířena. Klassické malířství
vegetuje rovněž ve středověku dále.
Antika znala úplně malířské pojetí obrazu jako plného vý
střihu ze skutečného prostoru, v němž veškeré osoby a předměty
stály v jednotném, prohloubeném prostředí; pojetí to vyvinulo se
ovšem pomalu zvolným postupem z prosté illustrační kresby, jaká
zachována na vásách, ale bylo v římském umění všeobecným
majetkem. Malířství to užívalo krycích barev a plastické modelace pomocí stínů a různých valeurů barevných; stálo na značné
výši. Umění to přejal tedy středověk, přejal je však jen jako
hotový poklad a nikoliv jako závodní kapitál. Jednotlivé obrazy
a celé cykly, utvořené starokřesťanským uměním, opakovány pak
stále a stále, v mnohých komposicích vidíme skoro po celých
tisíc let tytéž skupiny a stereotypní gesta. Barbarisace, na západě
až do 10. století rostoucí, působí ovšem i zde rychle pokračující
úpadek; detail hrubne, technika kresby i inodelace se ztrácí;
a zároveň mizí zvolna u diváků i u malířů schopnost, rozuméti
obrazu úplně malířsky pojatému.
Každému primitivnímu oku jest přístupnější jednoduchá kon
turová illustrace, zdůrazňující hlavní episodu. Maluje se tedy již
záhy mnohá věc, jejíž význam není více pochopován. Vidíme to
již na obrazech karolinských v IX. století, v následující době
Ottonů úpadek jest již jasný, a v XI. a XII. století poslední do
zvuky klassického malířství stávají se severně od Alp již namnoze
karikaturou.
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Kdežto v architektuře potřeby společenského bytí nutily usta
vičně k samostatnějším pokusům a románský sloh se aspoň čá
stečně stavěl na vlastni nohy, chyběla malířství tato účinná pobídka.
Monumentální úkoly byly řídké, drobnomalba, ozdobující nádherné
rukopisy, jedinou stále trvající prací.
Ozdobená kniha zachovala svůj ráz, jakého nabyla na sklonku
antiky; zůstala však řídkým skvostem bohatých kostelů a klášterů,
předmětem uměleckého průmyslu a neměla rozsáhlejšího styku
s ostatním životem literárním.
Ve vzdělání širších tříd nehrála ona, nýbrž živé slovo učitelovo
hlavní úlohu. Ozdobováním rukopisů zabývala se různá scrip
toria, zachovávající starou tradicionální techniku. Jejich umění
obmezovalo se na určité recepty těžkých, krycích barev, na řadu
obvyklých komposic, které bez vlastní invence a namnoze bez
veliké souvislosti s textem na různých místech rukopisů opakovány
s nepochopenými antickými ornamenty; i oděv osob znázorněných
zůstává antický, ovšem v různém znetvoření. Plastické, malířské
modelace užívá se ještě, ale nerozumí se jí více, nýbrž ona se stává
řadou tradicionálních stínů a světel. Applikovati celou tu techniku
na nové předměty dílny ty nedovedou; jsouce nuceny zobrazovat
nové scény, ukazují naivní neschopnost, odpovídající barbarské
latině současné, jež mechanicky přejímá frase klassické latiny. Celé
to umění jest v XII. století mrtvým ramenem živého kdysi proudu
klassického malířství, které ve druhém koutě Evropy, v Carihradu,
mnohem více životnosti zachovalo.
Vedle řemeslné, odborné illuminace vznikala ovšem též nová
samostatná ozdoba iniciálek různými lineálními ornamenty a vla
sovými spirálami. Umění to, z něhož se v XIII. století vyvinulo tak
zvané »fleuronée«, a které nalézáme Ve všech skoro rukopisech,
nemá však nic společného s malířskou technikou dílen illuminátorských; je to práce kalligrafů, písařů, která užívá jen inkoustu
a nikoliv barev. Ornamentika ta se vyvíjela samostatně v písařských
kruzích, kdežto vlastní illuminátorství zůstávalo zvláštní technikou
různých dílen a jevilo skoro v celé západní Evropě tentýž zá
kladní ráz. Jen různý stupeň dovednosti a některé malé speciality
rozlišují jednotlivé románské školy.
V XIII. století ustupuje však dovednost ta jinému směru
a jiné technice, zásadně od ní se lišící. Nastala nová fase ve vý
voji Evropy, doba scholastiky a gotiky. Tehdy opouštěna dosavadní
zbrojnice starých příruček a sbírek; od mechanické synthese
uznaných pravd vstupuje duševní život scholastikou do nové doby,
kdy logické, starověkem zjištěné zákony se samostatně applikují na
veškeré zjevy dočasného i věčného bytí. Ostrý, formální úsudek,
diskussí tříbený, počíná se zabývati vedle theologické exegese
též zevnějším světem, právo a svobodná umění budí nejširši zájem,
č. č. h. vin.
9ft
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mozek přestává býti receptoriem různých výroků a podrobuje
každou větu kritice.
Scholastika zaběhla později sice daleko ve formálních diskussích, její výběr otázek zůstal s našeho hlediska poněkud obmezeným, ale ona značí přece ohromný pokrok na dráze samostatného
vývoje duševního, první vzbuzení sebedůvěry ve vlastní úsudek
proti dřívější pověrečné úctě k zděděným troskám.
Srdcem učené Evropy stala se Paříž se svojí velkou univer
sitou, jejíž význam pro nejširší okruh latinského světa nemůžeme
ani dosti docenit. Vše spěchalo tam osvojovat si nové methody
a novou učenost. V srdci Francie vzniká nová literatura, kterou
povstávající knihkupectví po celém světě roznáší. Vedle pergame
nových, řídkých a drahocenných kodexů ,v sakristiích připoutaných,
vzniká lacinější kniha papírová a tuctové zboží lepšího druhu.
Každý vzdělanec počíná býti majitelem aspoň některého spisu,
boháči a korporace duchovní zřizují si celé knihovny a hledí je
soustavně doplňovat; vznikají samostatné, světské cechy písařské.
Toto nové postavení knihy v kulturním životě vyvolalo též novou
ozdobu knižní, novou illustraci, která nenavazuje na tradici starších
dílen, nýbrž spíše poutá se k novému, gotickému umění. Gotika vznikla
v Isle de France jako první zcela samostatný sloh, řešící svérázně
nové konstruktivní otázky, a rozšířila se rychle všude tam, kde
podobné otázky také se již hlásit počaly, poskytujíc pro ně již
hotové rozřešení Začíná se doba velkých kathedrál, odpovídajících
svojí logikou stavební systémům scholastickým, a v jejich stínu
vyniká nová technika illustrativní.
Hlavní novinkou v oboru malířství jsou veliká, barevná okna,
která vyvolávají samostatnou dovednost kreslířskou a přijímají jen
málo komposic ze staré zásoby. Práce ve skle stejně jako gotické
sochařství snaží se vyjadřovat! nové fabule, předvádí celý smyslný
svět a obsah nového vědění před oči divákovy. Vlivu umění tohoto
podléhá zvolna též výzdoba kněh, vzniká nová illustrace, nikoliv již
malířská^ nýbrž kresličská. Návrhy pro skleněná okna vyžádaly
samostatnou dovednost konturovací, jež se zde fruktifikuje. Staroklassická malířská snaha po provedení uceleného výřezu z prostoru,
nejsouc již vůbec pochopována, ustupuje touze po znázornění určitých
postav, affektů a příběhů; nové umění chce vypravovat a nikoliv
působiti illusí s dokonalým pozadím; ze starého obrazu zbývá jen
rámec, na místo krajiny nebo budovy nastupuje zlato nebo pestrý
vzorek, vše se odehrává v jediné rovině a jeviště se neprohhibuje.
Obraz se stává výhradně illustraci plošnou a bývá umísťován přede
vším v iniciálce. Hlavní zájem věnuje se jednotlivým osobám nebo
zjevům, které se samostatně utvářejí, prostředí jest jen naznačeno
symbolicky různými předměty; zájem pro příběh odpovídá roman
tickému vzletu poesie doby Ludvíka Svatého, illustrují se vedle
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obvyklých themat všechny jiné látky nové literatury, také profánní
vypravování. Jako epické zrno v komposici, rozhoduje kontura
v technice skoro úplně; starší malířské tradice ustupují kreslířské
dovednosti, krycí barvy pak novým barvám vodovým, odpovídajícím
dojmu barevných oken; kde zůstaly ještě zbytky tradicionální stí
nové modelace, nehrají žádné úlohy. Kontura rozhoduje, barva
jest spíše dekorativním živlem, asi jako u moderního plakátu.
Umění to neklade si velkých komposičních úkolů, neužívá ještě
modelu, nýbrž skládá jen vzpomínkovitě jednotlivá pozorování, avšak
proti předešlé kompilativní tradici vane jím svěží naturalistický duch.
V ornamentice zůstává stil ten ovšem vázán, zachovává jednot
livé staré motivy ornamentální, ale připojuje nové živly, jako
bodlákový list a různé drôlerie; při tom však jest pojetí tvaru
skoro veskrze plošné, nikoliv vystupující. Ornament se připojuje
rovněž většinou k iniciálce, provázeje na okrají sloupce písma.
Vedle vlastních miniatur kvete písařské fleuronée dále. Hlavním
účelem drobnomalby té jest illustrace nové literatury, a tak povstá
vají nové cykly typologicko-scholastické, zrcadlící současné vědecké
zájmy. Celé encyklopaedie nového vědění, jaké v tisících soch na
kathedrálách byly znázorňovány, hlásí se také v umění malířství
miniaturního; vrcholem směru toho jsou typologická specula.
Pro náš názor komposice ty tedy namnoze zůstávají ovšem
příliš konstruovanými a málo bezprostředními a mění se rychle
ve zvyková schémata, často opakovaná; v současném světě zname
nalo však umění to ohromný pokrok. Vyrostlo v severní Francii,
ale šířilo se odtud rychle všude tam, kam scholastická věda zasáhla.
Hlavními centry jeho staly se kathedrály a feudální dvory, avšak
s rozšířením knihy nabývalo též významu v nejširším okruhu kultury.
Staré umění miniaturních dílen románských bylo jím koncem
XIII. stol, skoro úplně zatlačeno, francouzská ozdoba knih roz
šířila se především po celé říši německé a zemích sousedních,
jako v Čechách, ovšem namnoze ve formě zhrubělé, která ne
dosahovala obratné techniky francouzských originálů, ale generelně
je úplně opakovala. Celá střední Evropa byla v ohledu tom recep
tivní. Znamenalo to však vůbec ohromný pokrok v poměru vzdě
laného obecenstva k malířskému umění, které v dřívější formě
bylo zavřenou knihou pro většinu lidstva; miniatura přestává býti
předmětem řídkého luxu a stává se prostředkem sdělovacím,
mnohomluvnou illustrací, která odpovídá čtenářovým schopnostem
pozorovacím. Miniatura působí rovněž mocně na malířství monu
mentální; freska doby té vypadají jako zvětšené drobnomalby,
konturová kresba v nich převládá, barva i pozadí, namnoze tape
tované, nejsou s ní v organickém spojení.
Koncem XIII. století technika tato již vládne v celé střední
Evropě a stává se podkladem dalším pokrokům. V čele stojí
20*
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stále severní Francie, ostatní kraje francouzské i východní zů
stávají daleko za ní. V první polovici XIV. stol, dosahuje
kreslířský sloh především v královských dílnách v Paříži, v dvorním
ovzduší Karla V. vrcholu samostatné dokonalosti. Dům ten byl
nejskvélejším střediskem feudální Evropy, nejmilejším sídlem
rytířů, jako byl Jan Lucemburský. Zde gotické umění stále po
kračuje, nejen plastika, nýbrž také malířství. Pokrok dál se po
stupným vývojem ku plnému realismu tvaru a proporce zobrazo
vaných předmětů. Správné pozorované detaily se pojí jeden k dru
hému, a mnozí mistři dovedou již v úplně správné kresbě podati
jednotlivé postavy a skupiny. Spolu však pokračují dále, od správné
kresby také k plastické modelaci a uplatňování barevných pro
středků.
Rostoucí pokrok v sochařství byl jistě také tomu všemu
nápomocen a tříbil oko křesl čovo pro důležitost světla a stínu.
U nejdokonalejších výrobků počíná jasně barevná modelace přemáhati konturu, jednotlivá osoba vystupuje hmotně z obrazcové
roviny. Jest to jasný postup k novým malířským problémům,
k vystižení třetí dimense. Podobným způsobem pokročila kdysi
též antika, postupující od vásové kresby k modelované osobě
a odtud k skutečnému obrazu s vyplněným prostředím, ohraničené
illusi skutečného prostoru, vzduchem naplněného a do zadu se
prohlubujícího. V antice však byla cesta ta dlouhá, neboť umění
bylo nuceno vykonali ji samostatně, bez jakéhokoliv doprav
ního prostředku. Středoevropské, hlavně severofrancouzské umění
naproti tomu vykonalo ji rychle, neboť jakmile dospělo tam, že
mohlo chápati základy malířské plastiky, nalezlo rozhodnou oporu
v malířství italském.
V Itálii nebyl kontakt se starou, klassickou tradicí nikdy tak
seslaben, jako na severu Alp; nebyl tu také nikdy důsledně po
rušen vládou kreslířských koncepcí. Až do XII. stol, trvají tu
rovněž zbytky staré malířské techniky, ovšem značně sesurovělé,
avšak potom nastává rychlý rozvoj na starém základě. V době
první emancipace duševní v městských republikách jde vedle od
krytí zevnějšího světa spolu odkrytí antiky; v Toskaně v XII. st.
nastává první architektonická renaissance a obnovení technik nikdy
zcela nezapomenutých. V Itálii nechyběly ani velké předlohy, ani
monumentální úkoly; mosaika, fresko i tabulové malířství pěsto
valy se s nejširším zájmem, kreslířské úkoly naproti tomu zůstá
vají nepatrné, miniatura nenabývá té důležitosti jako na severu,
nýbrž stojí úplně pod vlivem monumentálního malířství; zůstává
obrazem v malém, zachovává svůj štětcový ráz. Zvláštního významu
nabylo umění illuminátorské jen v Bologni.
Hlavní město staré Emilie stalo se od XII. století stejně středem
jurisprudenci jako Paříž scholastice; stalo se druhou oporou
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středověké duševní gravitace. Celý svět studoval v Bologni římské
právo a dekrety: theologové stěžují si záhy, že zájem právnický
odvádí mysli všech od křesťanské učenosti; jasná logika zákonů
římských působila mocně při duševním uvolnění a v zákonodárství
středoevropských territorií. V Bologni se vyrábělo mnoho právni
ckých knih a pracoval tam značný počet illuminátorů. Obrázky
jejich zachovávají italský typus, protivný francouzským kresbám,
nevynikají však nikterak umělecky. Rukopisy boloňské vnikaly
často přes Alpy, ve všech knihovnách je nalézáme a působí zde
dále: většina illuminací právnických spisů v střední Evropě zho
tovených užívá jejich komposičních sujetů, ovšem značně zjedno
dušovaných. Celkové italské pochopení malířské však zde ještě
nepůsobilo nikterak.
V XIII. století učinilo však umění malířské v Toskaně ohromný
krok ku předu. Malíři v Sieně podobně jako mosaicisté v Římě
dospěli tak daleko, že dovedli porozumět dokonalejším výrobkům
byzantského umění a je napodobit; ve Florencii zakládá Giotto
nové monumentální umění, velikolepé důstojnosti. Hlavním před
mětem snahy té jest realismus v konstrukci celkové illuse a nikoliv
v náhodném pozorování detailu; směr opačný než na severu,
z široka do hloubky. Giottův genius byl spojen v Sieně záhy na
to se smyslem pro krásný, antice příbuzný typus postav, a tak
vzniká na počátku XIV. století nové umění, nový sloh malířský,
který na současníky nevýslovně působil. Neboť při jeho rozvoji
přicházela k platnosti též všeobecná náboženská nálada doby.
V celé religiositě evropské chystala se od XIII. století zásadní
změna. Dosud bylo křesťanství pro většinu věřících namnoze jen
kultem, plným tajemné ceremonie a zevnějších norem; theologie
byla namnoze suchou exegesí Augustinova odkazu, při níž tempe
rament nehrál žádné úlohy. V době Františka z Assisi a Petra
Valdenského vniká však sentimentalita a citová vášeň do okruhu
kultu; vzniká nová mystika na jihu, kdežto na severu současně se
hlásí důrazněji snaha po rozumovém odůvodnění dogmatu a jeho
úplném ovládnutí. VedleTomáše Aquinského, ve středu scholastické
učenosti stojícího, vystupují meditace Bonaventurovy, pochopující
náboženství především citem. Na severu Alp jde výtvarné umění
ve sledu rozumové spekulace, dává jí encyklopaedické souhrny
a typologická schémata v kreslířském slohu, na jihu, v Itálii, však
nabývá citové pochopení víry a zlidštění díla spásy hlavního vý
znamu. Roste tu zájem pro lidskou osobu Krista a jeho matky,
člověk hlásí se s duší svojí; vzniká kultus mariánský.
Náladu tu pochopilo toskánské malířství a dalo bibli novou
illustraci, v níž historické a dojmové živly vítězí nad kombinacemi
učených theologů. Madonna a Bůh-člověk vévodí v plné tragice
lidskosti v obrazech nového směru. Nový sloh ihned jeví se též
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v ozdobě knih. Monumentální malířství tu ovšem vévodí stále nad
miniaturou a opakuje se v ní v zmenšeném vydáni. Illutninace
trecenta ukazuje však věrně jeho hlavní vlastnosti, totiž snahu po
naturalismu v celkovém pojetí a nikoliv v jednotlivém pozorování,
stejně jako čistě malířskou techniku. Ornamenty zůstávají většinou
pod vlivem starých motivů, převládá hlavně věncoví akantu, ale
jeho znázornění se stává plastickým, vystupuje z listu jako stucco
a nese četné postavy zmenšených typů monumentálních, proroky,
draky i nahé figury klassické.
Nové umění italské zůstalo po celou řadu let obmezeno na
poloostrov; export příliš velikých pokroků nebývá snadným, aniž
vzniká náhodou; nutno mu přijití vstříc. Zvláště v umění nestačí
náhodné zavátí pokrokových děl do nepřipravených krajů, osobní
styk s uměním tím bývá nezbytný. Bylo nutno, aby francouzské
a italské umění se přímo srazilo. S francouzskou technikou setkali
se Toskanci nejprvé na dvoře Anjouovců v Neapoli, kde vynikající
severofrancouzští umělci působili. Vzájemný styk nezůstal tu sice
bez následků, ale tento bod styku byl v zápětí zastíněn jiným,
důležitějším střediskem, které nebylo založeno náhodou dynastickou,
nýbrž postaveno na širší basi. Byl to Avignon.
Kulturní důležitost papežského města pro celé XIV. století
nebyla dosud dostatečně oceněna; celé papežství avignonské bývá
posuzováno s hlediska pozdější, národně italské a reakcionářské
tradice kuriálni. Avignonská doba byla slavnou periodou; ideální
moc nad církevním organismem vystupuje tu poprvé odloučena
od starých imperialistických ideálů, mechanicky k Rímu se pouta
jících ; odvislost od francouzské politiky nebyla taková, jak často se
tvrdívá, a rozhodně byla menší než vázanost kurie v italském mikrokosmu. Papežský dvůr v Avignonu měl universalističtější ráz nežli
kdy před tím a potom; jsa položen na rozhraní jižní a střední
Evropy, sbíral veškeré kulturní proudy obou velkých vzdělaností
středověku, stávaje se cílem všech, kdo měli nové, pokrokové my
šlenky. Pařížská scholastika a boloňská jurisprudence podaly si tu
ruku v nejlepších zástupcích, induktivní myšlení a osvobození duše
z lokálních pout hlásí se tu rozhodně. Kurie byla naplněna
osobami moderního hlediska, u nichž nové myšlenky nalézaly
ohlas anebo méně přísné odsouzení než v provincii. Avignon se
stal předsíní reformace i renaissance, v jeho stínu se počíná nejdůležitější duševní hnutí současné: Petrarkův humanism, pochopení
antického ducha a počátky uvědomělé individualisace duše. Nová
literatura a eloquence počíná v Avignonu a také v uměleckém
ohledu vychází odtud ono veliké hnutí, způsobené vyrovnáním
francouzské a italské kultury.
Papežský palác stal se nejskvělejším dvorem současné Evropy.
Dosud byl největší lesk rozvinut na dvoře francouzském, ale dvůr
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ten byl ještě nestálý; nepokojný feudální ráz překážel širšímu
pochopení komfortu, časté stěhování rozptylovalo uměleckou snahu
králů. Naproti tomu v Avignonu máme první stabilní světový dvůr
se vším módním přepychem. Benedikt XII. vystavěl palác, zbořiv
sotva dokončenou stavbu Jana XXII., Kliment VI. rozšířil stavbu
tu a bohatě ji ozdobil, stejně jako řadu menších letních sídel.
S papežem závodí kardinálové. Pro výtvarné umělce rojily se tu
ú’ohy dosud nebývalého rozsahu, a jejich počet, v knihách účtů
se vyskytující, jest značný.
S počátku byli to veskrze Francouzové, namnoze ze severu
a ze slavných, královských dílen; v architektuře a plastice také
jejich hegemonie potrvala ež do konce století. Než v malířství
nastává v čtyřicátých letech náhlý obrat. Veškeré větší malířské
úlohy připadají Toskancům, hlavně mistrům sienským se slavným
Simone Martini v čele; nové monumentální umění italské pro
klestilo si cestu přes Alpy a zvítězilo na papežském dvoře stejně
jako před tím v Neapoli. Francouzští mistři v Avignonu počínají
se mu podrobovat a v okolí kurie tvoří se sloh smíšený.
Italské umění působilo na severofrancouz ké malíře jako zje
vení. Toho, k čemu jejich namáhavé pokroky v detailu postupovaly,
bylo tu zcela jasně dosaženo; nejen plastického utvoření figur jasem
a stínem barvy, nýbrž zachycení celé scény, prostoru perspektivně
ustupujícího, v němž žádný kus nebyl nahrazen plošným vzorem.
Působení italského umění jeví se nejen v tabulovém obraze,
nýbrž i v drobnomalbě. Avignon byl důležitým knižním trhem; celé
knihovny ze severu tam objednávány. Až do čtyřicátých let vládne
tam lokální škola francouzská, snažící se bez zvláštních ambicí
dosáhnout! severních vzorů s malými odchylkami. Pod vlivem
nového umění však mění se její ráz dokonale a vzniká nová
illustrace, od předešlé zásadně se lišící. Miniatury zůstávají sice
ještě většinou obmezeny na výplň iniciálek, ale vystupují vedle
toho též jako samostatné komposice, celá folia pokrývající; ráz
uzavřeného obrazu jest jim všem vlastní. Z intensivního koloritu
vodových barev a jasných tónů italské paletty vzniká smíšený ko
lorit krycích barev, překvapující jemností nuancí; ve figurálním
znázornění pojí se ideální typy sienské k individuálnímu natura
lismu francouzských kreslířů. V ornamentu převládají plastické
formy akantových věnců s vážnými groteskami italskými, k nímž
se však druží francouzské motivy a drôlerie. Hlavním pokrokem
jest malířské pochopení všech úloh, štětcová technika a restituce
zavřeného obrazu, které ovšem stálá existence rámového skeletu
usnadnila. Ve volbě sujetů převládají italské sentimentální a histo
rické motivy nad dosavadní typologií učenou.
Toto nové malířství zvítězilo rychle ve střední Evropě na plné
čáře. Monumentální umění nalezlo tu celkem málo úloh a chová
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se konservativněji, ale v drobnomalbě a tabulovém obrazu působil
vliv avignonského kompromissu revolučně. Rozšíření bylo usnad
něno hlavně změnou náboženské nálady a duševní disposice. Citové
pojímání víry šíří se v XIV. stol, z jihu na sever, rozšiřuje .ce vedle
racionalismu Marsiliova a Occamova všeobecně, prohlubuje religiositu, vyvolává někde přímo mystiku a všude snahu po vniter
nějším a lidštějším pochopení víry spolu s kultem matky boží.
Náladě té, která později proti kléru nestačícímu ji se obrátila,
odpovídaly sujety nového umění velmi dobře; nová illustrace bible,
stavící lidské cítění do popředí, šla potřebám ducha vstříc. Stoupa
jící oběh knih a rozvoj knihoven sloužil rychlému rozšíření nových
směrů.
Nejrychlejší byl tento pokrok všude tam, kde otázky malíř
ského pokroku byly již postaveny a úplné restituci obrazu šly
vstříc. Nejprve v severní Francii, kde staré umění stálo nejvýše.
Tam ovšem během stoletého boje s Anglií byla rodina královská
nucena postoupit! palmy mecenáštví jednotlivým členům rodu Valois,
hlavně vévodům z Berry a burgundským, pod jejichž ochranou umění
vzkvetlo. V bohatém Nizozemí a Burgundsku, kraji to vynikajícím
průmyslem a obchodem, kde hlavní niti hmotné kultury západní
se sbíhaly, zrají plody avignonského semena v t. zv. burgundské
škole miniatur, která dosáhla vrcholu přepychu ve výpravě ruko
pisů. Jsou známy všeobecně ty krásné malby bordur a celá folia
illustrovaná, kde naturalistické zpodobnění květin, plodů a hmyzu
nahradilo italský akantus, a jest jen krok k plnému naturalismu
Van Eycků od miniatur této školy.
Podobně stal se Avignon pro německé Porýní tím, čím gotice
Isle de France. Kolínská škola malířská odtud oplodněna a vedle
toho také vlivy vlašské působí prostředkem miniatury i na malíře
tabulové kouservativnější, jako byl Wurmser štrassburský. Celá
střední Evropa podléhá novému pokroku a revoluce způsobená
sloučením živlů francouzských a vlašských jeví se především
v umělecké produkci v Čechách za doby Karlovy.
Umění malířské šlo v Čechách touže cestou jako v sousedních
territoriích německých. Až do XIII. stol, vystupují tu veskrze jen
řídké pomníky miniaturního umění, v hlavních kostelech a klášteřích
chované, v nichž převládá archaický sloh kompilativní. Řady kom
posic sterotypních prováděny tu s malými změnami v neurčitých
krycích barvách, s antikisujícími draperiemi, zbytky to starokřesťanské techniky. Výrobky ty stojí na sklonku románské periody
nejblíže typům školy durynsko-saské, jsou však poněkud hrubší a
udržují se v platnosti až do konce XIII. věku.
Tato nejstarší umělecká činnost, nesouvisící nikterak se sou
časným, místním, životem, nýbrž zachovávaná jako živá mumie
klassické techniky byla končen XIII. stol, vystřídána novým slohem
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francouzské provenience. Vystupují tu se zvýšenou potřebou knižní
ty zmíněné kreslířské illustrace rukopisů, bohatší obsahem, pří
stupnější současníkům a založené na samostatnějším pozorování
zevnějších zjevů. Většina jich ovšem přijímána jako hotové zboží
z ciziny a vystupuje nám v četných rukopisech jako iniciálková
kresba vodovými barvami kolorovaná, s vegetabilní ornamentikou
a různými drôleriemi.
Umělecká výše výkonů těch není příliš značná. Jest to obvyklý
typus v celé západní a střední Evropě rozšířený, proti originálům
však již značně zhrubělý a místy nepochopený. Technika se ne
rovná nikterak francouzské dovednosti; jest primitivní v kresbě,
kalná v koloritu, nikde se nejeví dostatečná routina a znalost
receptů. Zdá se jisto, že se přenesení francouzského slohu ne
dálo přímým stykem od umělce k umělcovi, nýbrž že bylo za
hájeno pouze napodobením hotových předloh, přinesených zá
možnými scholáry a duchovními velmoži z Paříže nebo odjinud.
Cizí rukopisy takové, které vzorem býti mohly, vidíme často
v českých knihovnách doby té, kde se namnoze staly fondem
základním. Nejlepším příkladem takové knihovny jest sbírka
bývalého kláštera Augustiniánů v Roudnici, založená biskupem
Janem z Dražie a zachovaná v hlavních součástech; dává nám
dobrý příklad uměleckého majetku rukopisného normálního kláštera
českého v čtyřicátých letech XIV. stol, složeného z cizích i do
mácích výrobků.
Vidíme, že normální illuminace jest francouzského rázu, vedle
ní trvá starší kalligrafické fleuronnée. Jako právní rukopisy přichá
zely také boloňské výrobky do českých zemí a některé sujety
jejich přešly do právních knih, nikoli však celkový ráz italský,
který nedocházel ještě pochopení. V době té, za vlády Jana Lucem
burského, zaujímají Čechy v umění illuminačním totéž postavení
jako většina sousedních territorii německých, nevidíme tu žádných
zvláštních zjevů. Jednotlivé školy a dílny se sotva liší od běžného
typu, jako řada rukopisů královny Alžběty z Brna pocházející,
která jen maličkostmi vzájemnou příbuznost dokazuje.
Podobný poměr vládne i v malířství monumentálním a tabu
lovém; jsou to pokusy více nebo méně zdařilé podle cizích vzorů
bez přímého přenesení techniky řemeslné. Kresličské umění mi
niatur jeví se i ve freskách jako ve známé legendě svatojirské
v Jindřichově Hradci, kde obrazy nástěnné působí jako zvětšení
drobné kresby. Vše to neposkytovalo dostatečného podkladu
k rozvoji zvláštní vynikající české školy illuminátorské, jaká nám
vystupuje za Karla IV. a jeho syna.
Za doby Karla IV. nastává hluboká změna v kulturním po
stavení země. Praha se stává střediskem velkého komplexu států
a residencí císařskou. Karel IV. tvoří z ní novou metropoli říše
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a snaží se vzbuditi tu kruh dvorního umění, jaký poznal ve Francii
za Karla V. Architektura a sochařství kvete tu pomocí cizích
mistrů prvního řádu, tabulové obrazy italské přicházejí z jihu,
velké cykly fresek povstávají na různých místech. V obrazech těch
nástěnných vidíme již nový sloh a malířskou koncepci. Neuwirth do
kazoval, že velká část byla prováděna od Vlachů do Čech povo
laných. Ale neprávem. Malby ty jeví sice stopy vkusu vlašského,
hlavně však jen ve volbě předmětů a v komposici; technika ne
odpovídá žádné italské škole, věci tehdy v Itálii již dávno zastaralé
malují se tu ještě zhusta; nelze pochybovali, že to jsou veskrze
práce mistrů domácích, jako byl Dětřich pražský, nebo německých,
jako byl Wurmser, kteří byli poněkud dotčeni avignonským ovzduším
a užívali italských komposic miniaturních za předlohy.
Nejjasněji vystupuje však avignonský vliv v miniaturním
umění. V umění tom vidíme, od padesátých let počínaje, zprvu
řídce, později však všeobecněji tak značný pokrok malířské invence
i dovednosti, že nelze jej vysvětliti pouhým napodobením cizích
předloh. Jest to úplně nová technika, kterou lze pouze osobním
stykem získati. Obrazy v iniciálkách jsou již zcela malířsky pojí
mány, zaujímají někdy celé stránky, sujety odpovídají namnoze
italským komposicím; ale také francouzský vliv nelze popírati.
Ornamentika jest plasticky utvářena, mezi věncovím akantu zobra
zena řada genrových scén a vážných figurek, technika barevná
vyniká jemností krycích barev, lišících se výhodně od určitých
barviv, dotud v Čechách nejvíce užívaných. Při bližším srovnání
stává se jasným, že tu máme první dokonalou recepci avignonského umění miniátorského na severu, v okruhu říše německé.
Jde o to, jakým způsobem přejetí provedeno. Nejstarší skupina
rukopisů v novém slohu ozdobených připíná se určitě k Janovi ze
Středy, známému kancléřovi Karla IV. a pozdějšímu biskupovi
olomúckému. Bylo o něm v posledních letech mnoho psáno a jeho
význam po zásluze oceněn. Jan ze Středy vynikl nejen jako literát
německý a latinský, jako znamenitý diktátor v císařské kanceláři;
on jest spolu prvním nadšeným ctitelem Petrarky a Itálie v střední
Evropě, prvním průkopníkem nových kulturních směrů, prvním
humanistou severu, kde zaváděl novou elequenci i mariánský
kultus. Jeho jméno vede nás přímo do Avignonu, ke kurii, kde se
zrodila nová literatura a nwé umění. Zdržoval se tam dvakráte
delší dobu, udržoval stálé spojení s prvními humanisty a otevřel
nové výzdobě knih cestu do Cech.
Lze se značnou pravděpodobností též říci, jakým způsobem.
V okolí kancléřově žil pozdější kanovník brněnský, Mikuláš z Kro
měříže, známý i jinak z kanceláře císařské, který při delším po
bytu u kurie novému umění illuminátorskému se vyučil a tech
niku tu do vlasti přinesl. Jeho soudruh v brněnském kanonikátu
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Jan z Opavy jest prvním jeho známým žákem. Škola ta rozšířila
se částečně do Prahy a částečně na Moravě; vznikají dílny v novém
stilu pracující. Avignonské umění v Čechách ztrácí něco původní
jemnosti, stává se však poněkud osobitějším, připojuje některé starší
ornamentální živly, rozmnožuje počet naturalistických drobností, a
tak vzniká onen samostatný český stil, jehož nejznámějšími pomníky
jsou bohaté rukopisy krále Václava. Umění to překračuje záhy
hranice české, vniká do zemí rakouských a do Bavor.
V době té ovšem nutno již uznati, že důležitost miniatur
v uměleckém a kulturním životě klesá. V druhé polovici XIV. st.
užívání knihy ve vzdělaném světě množí se progressivní řadou;
v Čechách pak zvláště zřízením university. Rostoucí náboženský
zájem vyvolává novou literaturu, aktuálnější nežli starší knihy, ale
zároveň kratšího života, literaturu traktátovou, která zatlačuje zájem
pro starý, na věčnost zhotovený a umělecky vypracovaný rukopis,
tvořící do té doby hlavní obsah knihoven. Denní literatura jest
laciná a prostá, nedbalost k zevnější úpravě jeví se v kursivním
písmu a rostoucím rozsahu zkratek; naproti ní stává se illuminovaný
kodex řídkou kuriositou, stává se opět předmětem luxu a uměle
ckého průmyslu, přestává býti knihou opravdu užívanou a odpočívá
v klenotnici. Nádhera výzdoby jednotlivých svazků, hlavně modlících
knížek velmožů, stupňuje se sice stále ještě, ale široký význam minia
tury jako prostředku umělecké propagandy mizí. Úkol její byl ovšem
již vyplněn; ona pomohla opět rozšířit! ve střední Evropě pojem oprav
dového obrazu a postaviti středověké umění na totéž stanovisko,
jaké byla dosáhla antika. Tím byla otevřena dráha umění monu
mentálnímu, které opravdu v XV. století započalo žiti novým životem.
V Čechách ovšem další rozvoj byl přerván. V husitských bouřích
ztrácí Praha svoje centrální místo v říši, kontinuita smělých ná
běhů vědeckých a uměleckých bojem o existenci národní porušena,
a vedoucí postavení, které Čechy v střední Evropě zaujímaly,
přechází rychle na kapitalistická střediska jihoněmecká, Augšpurk
a Norimberk přejímají vedení; umělecký vliv český byl tam záhy
zasáhl a spojiv se tu s burgundským uměním, vyvolal novou dobu
rozkvětu, vrcholící v Durerovi. Miniaturní malířství ovšem ztrácí
v době té poslední zbytky starého významu; přichází renaissanční
kniha s novou výzdobou, která pak byla uměním tiskařským
popularisována.
To jsou v krátkém souhrnu hlavní vývody nové knihy Dvo
řákovy. V díle samém ovšem nejsou podány v témže postupném
pořádku, nýbrž jednotlivé these a předpoklady jsou dokazovány
induktivně a v souvislosti s nahodilými skupinami materiálu da
ného, z něhož krásné illustrace přinášejí hojně ukázek. Vedle hlavní
řady myšlenkové však chová kniha ještě množství jemných pozoro
vání a narážek, které nelze v referátu reprodukovati.
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Paběrky z rukopisů Klementinských.
Podává Jos. Truhlář.

LX.

Nová Wiclifica.

Novým katalogisováním rukopisů Klementinských mimo velký počet
dosud nepovšimnutých kodexů obsahujících díla Husova x) vytonuly na
povrch také přečetné rukopisy děl Wiclifových, jež v starém katalogu
buď pod nesprávnými tituly byla ukryta, nebo nezapsána zůstávala vůbec.
Nově vytonulá Wiclifica tato, jež, jak myslím, všelijak vědomosti naše
o muži tom doplňují, vyčtena jsou v tomto paběrku, který zároveň
dokazuje, že bibliotheka Klementinská, pokud se týče počtu Wiclifik
rukopisných, i slavnou knihovnu dvorní Vídenskou daleko předstihuje.
Máliť tato podle výčtu Lechlerova (Wiclif I. předml. VIL) asi 40 kodexů
Wiclifovských, v Klementině našlo se jich již 50. Starý katalog ovšem
vykazuje jich toliko 13 (III. F. 11, III. G. 10, III. G. 11, IV. D. 21,
IV. D. 22, IV. H. 9, V. E. 14, V. E. 17, VIII. F. 1, VIII. G. 6, VIII.
G. 23, X. G. 1, potom V. H. 17 chybně místo V. H. 16). Když v letech
60tých předešlého století proslulý badatel anglický Shirley sestavoval
svůj katalog původních děl Wiclifových, pokud šlo o kodexy Pražské,
poskytl mu pomoci dr. Gabler, k jehož podnětu tenkrát bibliothekář
Hanuš Wiclifica Klementinská poněkud doplnil, tak že v bibliografii
Shirleyově vedle 13 kodexů svrchu uvedených objevuje se 6 nových
*) Přídavkem kladu zde třetí serii (I. viz ve Věstníku Č. A. 1900 str. 471,
II. tamže 1901 str. 99) rukopisných doplňků k bibliografii Flajšhansově:
XI. D. 5 (XV. stol.) f. 92a—94b Sermo de purificatione, f. 115a—131a Passio
Christi, f. 151a—167b Sermones aliquot de sanctis.
XII. A. 26 (XV. stol.) f la—7a Gesta Christi.
XII. F. 13 (XV. stol.) Lectionarium hiemale (text leckde odchylný).
XIV. D. 6 (XV. stol.) f. 131a—136a Tractatus de corpore Christi, f. 136 a až
145a Tractatus de sanguine Christi.
XIV. D. 7 (XV. stol.) f. la—69b Lectura super quarto Sententiarum, f. 70a
až 73a Sermo synodalis super »Confirmate corda vestra«,
před nímž stojí zlomek kázaní na »Spiritum nolite
extinguere«.
V. F. 17 (XV. stol.), v němž krom toho, co Fl. uvádí, jest také f. 216a
až 230b Expositio decalogi trimembris carens fine (ač
jestli to dílo Husovo. Flajšhans zná toliko jediný rkp.
Olomoucký tohoto výkladu, ačkoli kodex náš měl
v rukou; teprv nedávno (Věstn. Č. A. 1902 str. 310)
našel v kapitolní knihovně Pražské ještě jeden).
XIV. F. 11 (XV. stol.) Sermones de sanctis, v něž pojata velká část Husovy
latinské postihy sváteční.
XIV. G. 22 (XV. stol.) f. 86a—200a Lectura super quarto Sententiarum.
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(III. G. 16, V. G. 1, VIII. F. 13, X. D. 10, X. E. 9, XI. E. 3) a
jeden (III. G. 2), kterého však u nás není. Vyčítá tudíž Shirleyův ka
talog, vyd. v Oxfordě r. 1865, celkem 19 kodexů našich, v nichž na
cházejí se spisy Wiclifovy. K témto 19 přistupuje 31 nově objevených,
jež vyčítám níže. Mezi těmito upozorňuji odborníky zvláště na kodexy
V. F. 9, VIII. G. 13, X. E. 24, poněvadž, jak se zdá, poukazují ke
spisům posud neznámým, potom na VIII. C. 3, poněvadž má určité
datum sepsání znamenitého díla: »de veritate sacrae scripturae«, konečně
na X. E. 11, poněvadž obsahuje obšírné rejstříky k důležitějším spisům
Wiclifovým, sestavené od krajana jeho Petra Payne. Jestiť to zajisté
spis, na nějž M. Příbram naráží ve své Apologii těmito slovy: >M. Petrus
fecit plura opuscula seu tabulas abbreviatas ex sententiis potioribus
librorum Wicleph quasi quaedam commentariola et explanationes breves
ipsorum librorum« (Klicman v List, filol. XVII., 357).
III. B. 5 z poč. XV. stol., f. 3a — 5a Quaestio de thesauris retinendis,
f. 5a — 7a de condemnatione 19 conclusionum, f. 7a — 155b
de veritate sacrae scripturae (Summae lib. VI.).
III. B. 19 z XV. stol. Jest zde f. 2a — 249b Husova postilla aestivalis
spolu s Wiclifovými Sermones super epistolas aestivales.
III. F. 20 z XV. stol. Expositio evangeliorum Mathaei, Marci, Johannis.
Nápis na přídeští z XV. stol. »Doctor ewangelicus super
omnes ewangelistas«; přes to autorství pochybno.
IV. A. 18 z XIV/XV stol. Opus evangelicum (dílo úplné s rejstříkem
na konci).
IV. G. 27 z let 1446 a 1461. Registra Wiclifi operum quorundam.
IV. H. 7 z XV. stol. f. 13a—30a de IV sectis novellis, f. 31a —42a
de triplici vinculo amoris, f. 43b—48b de concordatione
fratrum cum secta simplici Christi, f. 49a—55b de fide
catholica (ale počátek schází), f. 58a —80a expositio super
XXIII. cap. Matthaei, f. 81a—92b de perfectione statuum,
f. 93a—98a de condemnatione 19 conclusionum, f. 103a—116a
expositio super XXIV. cap. Matthaei.
V. A. 3 z r. 1404, f. la —121b Summae theologicae liber I de man
datis (nápis mladší rukou »Decalogus M. Procopii de Plzna«
značí majetníka).
V. E. 3 z XV. stol. f. 166a — 167b de fratribus Jacobitarum (nejisto,
ale »explicit quoddam scriptum ad scolares Oxonienses de
fratribus«).
V. F. 9 z poč. XV. stol, (kus r. 1408), f. 5b — 13a de ablatione
iusta temporalium non necessariorum a clero caesareo, f.
13a—18b de citationibus frivolis, f 18b—39a responsio ad
argumenta cuiusdam aemuli veritatis, f. 39a—40b de gra
dibus, f. 40b —54* de Christo et papa Antichristo, f. 54a až
68a de cruciata, f. 83b —97b de fundatione sectarum, f. 98a až
98b detectio perfidiae sectarum Antichristi, f. 98b—100a de
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V. F. 13
V. F. 17

V. G. 19

V. H.’ 27
V. H. 33
VIII. C.

3

VIII. D. 29
VIII. F.

9

VIII. G. 13

VIII. G. 32
IX. E.

3

gradibus (podruhé), f. 100®—101® stimulus amoris, f. 101® až
103b XVIII conclusiones, f. 104®—lllb de perfectione sta
tuum, f. 112®—122® de fide catholica, f. 122b—126* de
novis ordinibus, f. 126® —130® de eucharistia et confessione,
f. 131®—147b de officio pastorali, (Mnohé tituly spisů Wiclifových v tomto kodexu podány jsou kryptograficky. Také
nachází se zde f. 68b - 75b obrana Wiclifova spisu de ne
cessitate absoluta evenientium futurorum).1)
z poč. XV. stol. Na spodní desce vyčteny jsou knihy Wiclifovy >Pragae condempnati in synodo post Viti a. 1410<.
z poč. XV. stol. f. 157®—165b speculum dominorum sae
cularium, f. 165b—194® de paupertate Christi 33 conclu
siones, f. 213® —213b dubium contra cavillantes, quod prae
sciti sunt ecclesia (zzShirley de peccato in spiritum sanctum),
f. 213b—214b de religionibus vanis monachorum.
z poč. XV. stol. f. 256b—258b Responsio ad X quaestiones
Mag. Ricardi Strode (s touto poznámkou na konci: »Hec
materia est reperta inter carthas Mag. Roberti Stonám, qui
mortuus est in Pisano concilio a. d. 1409 celebrato«).
z XV. stol. f. 59® —65® de civili dominio lib. II. cap 15.
z XV. stol. (1430), f. 1®—31b summulae, suppositiones,
consequentiae (— Shirley Logicae continuatio).
z poč. XV. stol f. 2®—222® de veritate sacrae scripturae
(— Summae lib. VI) s podobiznou Wiclifovou v iniciálce a
s určitým označením na konci, že spis ten složen r. 1378
(srovn. Lechleij Wiclif L, 471).
z konce XIV. stol., ale z XV. f. 132b »Articuli de libris
M. Wygleff extracti«.
z XV. stol. Commentarius in epistolas Pauli, Actus apost.,
Canonicas (na svrchní desce otřený nápis »Doctor evangelicus super epistolas).
z XV. stol. f. 186®—197® tractatus de sacramentis contra
adversarium quendam. Poč.: »Ad occurrendum homini insano«
X »manuducere fratres ad legem Christi. Hec doctor evangelicus super predicto capitulo Act. XV.«. (Nenacházím u Shirleye, leč snad na str. 53 čís. 233.)
z r. 1403, f. 1*—82b tractatus de eucharistia maior, f. 83® až
143b de trinitate (v starém katalogu obé pod jmenem Hu
sovým).
z XIV/XV. stol. Tractatus de propositionibus hypotheticis
(srovnává se úplně s tím, co v kodexu V. E. 14 od 1. 33
čteme). ■

’) Srovn. Shirley str. 52 čís. 200.
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IX. E. 6 z XIV/XV stol. Tractatus de intellectione, scientia et volitione dei
Shirley Summae intellectualium liber II.)
X. C. 23 z XV. stol, (část z r. 1410), f. 169®—182b Dialogus sive
Speculum militantis ecclesiae, f. 183a — 194®de officio pa
storali, f. 195a de religionibus vanis monachorum, f. 195a až
195b conclusio de officio regis, quatuor imprecationes, epistola
ad simplices sacerdotes, f. 195b—196b de daemonio meri
diano, descriptio fratris, f. 203® —206b de Christo et suo
adversario Antichristo (necelý).
X. D. 11 z poč. XV. stol. f. la—130a de ecclesia (Summae lib. VII),
f. 130®—210b de officio regis (Summae lib. VIII), následují
obou těchto knih krátké obsahy.
X. E. 11 z let 1432—33, Registra operum Johannis Wiclif magnam
partem a M. Petro Payne Anglico composita et ordine alphabetico digesta (rejstříky ke spisům: De veritate sacrae scrip
turae, De ecclesia, De officio regis, De potestate papae, De
simonia, De apostasia, opus anepigraphum, Trialogus, De
eucharistia, De materia et forma, De tempore, De ideis,
De dominio divino, Decalogus, De civili dominio).
X. E. 24 z XV. stol, (okolo r. 1412), f. 210a—217b (bez nápisu)
Tractatus de deo. »Datur entitas communissima deo et
omnibus creaturis eius X nisi continuo possit non peccasse«;
f. 217b—220® Tractatus de potentia dei. »Notandum primo,
quod potencia dei X in talia impossibilia«; f. 220a — 226®
»de creancia. Creancia est produccio X secundo est falsum«.
(Tři tyto kusy zdají se býti parafrase traktátů u Shirleye na
str. 2 a 3 uvedených).
X. G. 11 z XV. stol., f. 302a Epistola ad consortem suum Radlinum
(sic) Strode (zde nachází se též f. 321a—323® »de qua
druplici sensu sacrae scripturae« s výkladem českým —
Husovým? — na konci).
X. H. 12 z let 1472—73, f. 76 Protestationes Johannis Wiclif.
X. H. 13 z XV. stol., f. 184b —185b de religionibus vanis monachorum.
X. H. 17 z XV. stol., f. 36a—56® Pastorale, f. 92® Conclusio de of
ficio regis, Quatuor imprecationes, f. 131®—134b (bez nápisu)
Tractatus solvens quatuor quaestiones Rudolphi (Strode?), f.
134b Epistola ad simplices sacerdotes (s tímto koncem:
»Hec ille, gesto mnohým hlawu wykle«), f. 142 Articuli
Londoniis a. 1380 (sic misto 1382) condemnati (s margi
náliemi »verum est«, »falsum est«).
XIII. F. 21 z XV. stol., f. 35®—61b Pastorale.
XIV. C. 26 z poč. XV. stol., f. 141®—236b Decalogus (— Summae
lib. I.).
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LXI.
K dějinám poustevníků na Výtoně,
které naposledy pod nápisem »Die Eremitage in Heuraffel« sestavil
M. Pangerl v Mitth. d. Ver. f. Gesch. d. Deutsch. i. B IX str. 131
a n, důležitý příspěvek poskytují zápisky na posledních třech listech
kodexu XIV. E, 2. Jest to kodex papírový z konce XIII. nebo poč.
XIV. stol, (určité datování jeho jako v přemnohých rukopisích Klemen
tinských vyškrabáním zničeno), jenž obsahuje tyto kusy původně zapsané:
f. la—72“ Innocentii papae Poenitentiale, f. 72 a— 76a Gerhardi de
Epstein archiepiscopi Moguntini Statuta synodi Aschaffenburgensis a. 1292
celebratae (text hojnější vydaného od Hartzheima Concil. germ. IV.,
7 a n.), f. 76a—81b a 83a —86b Stella clericorum. Kodex tento dostal
se eremitům od Rožmberků v XIV. stol, na blízku Frymburka usazeným,
kteří prázdných jeho listů posledních použili v XV. stol, k zápisům
vlastním. Zapsali si totiž nejprv všechny své dobrodince živé i mrtvé
(jest zde tudíž jakýs jejich nekrolog), na konci pak XV. nebo poč.
XVI. stol, přičinili ještě katalog své bibliotheky. Zápisy prvého druhu
otiskuji zde úplné, poněvadž vyplňují jednak citelnou mezeru pramenů
tohoto kláštera, na niž již Pangerl poukázal, jinak osvětlují všelijak dě
jiny nejjižnějšího tohoto kouta království Českého v druhé polovici
XV. stol. Hlavní stati jejich samými již počátky rozlišené pocházejí ode
dvou písařů, z nichž prvý psal okolo r. 1445, druhý někdy na konci
století; netřeba jich tudíž v tisku rozlišovat!. Ale přípisky pozdější při
činěné k části starší otištěny jsou zde v závorkách a to, pokud možná,
pokaždé při řádce, na které stojí.
(f. 87b) Hii sunt benefactores viventes, pro quibus fratres in heremo
tenentur orare, specialiter dom. Nicolaus, quorum eciam nomina omni
feria VI. fratribus recitentur et eorundem oracionibus pie committantur.
Primo sacerdotes: Zygismundus episcopus de Alto vado, Zygismundus
abbas de Altovado,2) Andreas prior et omnes confratres monasterii
Altovadensis, dom. Nicolaus decanus Dudlebensis, dom. Johannes archidiaconus Bechinensis, dom. Nicolaus plebanus in Cayow (a. 1460 fer. II.
in vigilia Katherine defunctus est), dom. Johannes plebanus in Malssyn,
dom. Wenczeslaus plebanus in Rosmberk (přeškrtnuto), dom. Wenceslaus
plebanus in Sweraz, dom. Johannes Wrchota plebanus in Horzycz, dom.
Philippus de Cayo (sic), dom. Nicolaus de Crumpnaw, dom. Leonardus
conventor in Frymbur (sic), dom. Ryegar plebanus in Gramastetten,
dom. Leonardus cognatus eius.
Item pro secularibus: Dom. Ulricus de Rosenberg, filii Henricus,
Johannes, Jodocus, dom. Rainprechtus de Wolse, Rainprechtus de Polhom,
*) Jest tudíž opat tento Sigmund jiná osoba než předcházející biskup
Salonský, který před ním také býval opatem Vyšobrodským; i doplňuje se
takto řada opatů kláštera toho.
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Rupertus de Polhom fratres, Buzko de Rowne, Odolen de Slowkow,
Petrus Kaczicze, Petrus de Swietlyk, Zacharias de Metlyn, Ulricus Haracherius, Georius Grossauer, Mathias Ssylher, Waczlinus pistor, Wenceslaus
de Slupecz, Martinus de Plysskow, Mathias de Studene. (Nicolaus Tluczba,
Petrus de Tyn, Wanyek Piesk, Conyata.)
(f. 88a) Pro statu femineo: dom. Katherina domini de Wolse con
iunx, Elyzabeth domini de Polhom contoralis, Dorothea relicta Mathie
de Wyetrznye, Margaretha virgo de Crumpnaw, Anežka relicta Tozyczonis, Dorothea iudicíssa de Crumpnaw, Dorothea Buzkonis coniunx,
Anna de Slowkow Odolen coniunx, Anna de Komarzycz, Elsska Kacziczonis coniunx, Elyzabeth Zacharie coniunx, Anna coniunx Haracherii,
Katherina, Machna filie, Elyzabeth coniunx Waczlini, Barbara filia Waczlini, Barbara iudicissa Ssyl (sic).
Následuje katalog, o němž níže.
(f. 88b) Secuntur anime defunctorum: Petrus et Katherina parentes
dom. Nicolai, Mathias suffraganeusx) et plebanus in Crumpnaw (obiit
a. 1440 fer. VI ante Georgii), Hostislaus decanus in Crumpnaw, (Ni
colaus plebanus de Budwais 1440 III ydus May), Mathias decanus de
Crumpnaw, Andreas capellanus de Crumpnaw (a. d. 1440 fer. VI. ante
Georgii ut episcopus supra), Johannes cancellarius domini de Rosenberg
(a. 1443 XIV kal. Decembr.), magister Hassko, (Thomas plebanus de
Malssyn), magister Jaksso, (Wenceslaus plebanus de Sweraz 1444 IV
kal. Sept.), Johannes Regulus (a. d. 1442 X. kal. Febr. obiit), dom.
Hodyko heremita presbiter (1416 II ydus Marcii dominica Reminiscere),
dom. Przecho plebanus in Frymburg, Woyslaus plebanus de Milyczyn,
Johannes Barbyk, Lazarus frater de Corona. (Jména od M. Haška počínaje
až do Lazara původní písař po straně shrnul nápisem > sacerdotes«).
(A. d. 1447 obiit famosus Buzko de Rowny fer. III in die s. Benedicti
in aurora. Orate pro eo. Item Dorothea coniunx eius. Item Erasmus
pater eius. Byetka mater eius. Et omnes pueri eius numero 16 defuncti
sunt. Item famosus Johannes dictus Mnych — pro cuius bonis capellania
est fundata et dotata přetrženo — Item Johannes Rysmburk miles com
mendatus Buzkonis. — A. d. 1460 fer. II in vigilia Katherine virg.
una hora ante ortum solis Nicolaus presbiter de Novo Castro rector
ecclesie in Cayow occubuit. Orate pro eo).
Pro secularibus: Domini de Rosenberg: dom. Petrus presbiter, dom.
Johannes, Jodocus, Ulricus, Henricus; heremite: Hassko, Kudele, Czepicze,
Martinus (1441 IV Nonas Junii fer. VI ante pentecosten), Johannes
(1444 in die s. Viti — až potud poustevníci), Panossko, (Petr Mikess,
Jessek de Crumpnaw), Przedwoy Hruoza, Gehl de Montibus, Mathias de
Wietrznye (mag. Wenceslaus frater eius), Johannes Ssylher de Frymburk
(Katherina uxor), Teml de Studene, Stephl de Kobelynicz fratres, Symon
a) O světícím biskupu tomto, který patrně byl předchůdcem Sigmunda
Vyšobrodského pro rozsáhlé statky Rožmberské ustanoveným, jinde ničeho
jsem nenašel.
č. č. H. vin.
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Slywa, Waczunka, Pekl carnifex. — Domina Katherina dom. de Rosis
contoralis, Katherina de Crumpnaw, Barbara de Crumpnaw, Ursula de
Crumpnaw, Katherina de Trzebon, Johanna soror eius, matertere dom.
Nicolai, Dorothea filia Waczunk, Katherina de Studene, Gertrudis de
Crumpnaw, Przibykowa iudicissa. Starší rukou přičiněn ještě zápis na
listě následujícím: A. 1445 obiit Matheus presbiter in Heremo fer. II
post Pauli primi heremite, orate pro eo.
(f. 89a) Secuntur anime defunctorum, pro quibus tenentur orare
fratres in heremo existentes, qui decesserunt de hoc mundo ab annis
domini 1471 usque huc: Dominus Nicolaus doctor plebanus Crumpnawiensis, dom. Leonardus frater suus prior Altovadensis, dom. Andreas
Metlyn de Crumpnaw (přeškrtnuto), dom. Nicolaus heremita de Caiow,
dom. Bartholomeus de Crumpnaw, dom. Petrus de Tyn dedit calicem,
crucem perauratam, dom. Wylhelmus plebanus de Welessyn et Johannes
frater eius, qui dedit Missale in papiro, dom. Wlczek de Budwais, dom.
Ozwaldus de Budwais, dom. Andreas Metlyn de Crumpnaw, qui multum
iuvit pro edificio, dom. Andreas zacristanus de Crumpnaw, dom. Johannes
Rayffel plebanus de Frideburk.
Pro secularibus: Tozicze cum coniuge sua, Marant cum coniuge
sua, Petrus Zabradka de Crumpnaw, Wenczeslaus filius suus, Stephanus
aurifaber cum coniuge sua, pro parentibus et cognatis Pizzolt, pro Horczicze et parentibus et cognatis, pro Johanne Blahut et parentibus et
cognatis, Hanussek filius canczellarii, Johannes Walkl de Fridburk,
Georgius Grossauer, pro parentibus et cognatis Stankonis de Crumpnaw,
pro Petrowsky et Humleniczky coniugibus domine Anne et parentibus
eius, Ulricus de Haczlow, Albertus sutor de Crumpnav.
Prostatu femineo: Elyzabet Sudkonissa, Anna soror Wrankonis (?),
virgo Katherina Petrowsky filia, Katherina soror dom. Andree et eorum
parentibus, Elyzabet Gyrzikonissa, Temlonissa de Crumpnaw, Elyzabet
uxor Andree de Plaga, uxor Mertlonis cerdonis et pro omnibus paren
tibus eorum, pro Agnete de Praga (poslední tři zápisy jinou rukou).
Katalog knih poustevníků na Výtoně zde neotiskujeme. Obsahuje
velice neúplné tituly 48 knih theologických (kázaní, passionálů, knih
liturgických a p.), z nichž nad všednost literatury středověké nevyniká,
leč poněkud •Belial latine et bohemice«, známý to spis Jakuba de
Theramo. Jest pak to zároveň jediná kniha aspoň z části nelatinská
ubohých eremitů jihočeských. Když eremitáže ta r. 1592 přivtělena
klášteru Vyšobrodskému (Frind IV., 370), rukopis náš dostal se do
bibliotheky Rožmberské, odtud neznámou cestou do Klementina.
LXII.
Oldřich Kříž farářem v Nepomuku r. 1474.
Pod čís. III. těchto »Paběrků« (Věstn. Č. A. VI., 470-472) poukázal jsem k novým stopám činnosti proslulého bibliofila a neúnavného
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písaře druhé polovice XV. věku Oldřicha Kříže z Telče, rozbíraje dva
jeho sborníky I. A. 38 a I. C. 16, jež dotud byly neznámé. S těmito
spolu bylo tenkrát Křížových kodexů Klementinských, jež dříve již byli
vyčetli Hanuš a Mareš, 13.x) K těmto přistupují nové poznané I. B. 7
(z r. 1478), I. D. 18, I. E. 36, I. G. 6 (z r. 1488), XIV. D. 24
(z r. 1468), posléze sborník XIV. E. 31, o němž zde právě míním po
dat! zprávu zevrubnější. Jest to kodex smíšený (pergam, a papír.), ob
sahující krom drobot a poznámek bezvýznamných kusy stol. XIII—XV.
tyto:
f. la—45b (pergam. XIII. stol.) Johannis de Deo Tractatus super
decreto, f. 46a —124a (pap.) Raymundi de Pennaforte Summula ab
Adamo versificata s kommentářem jakéhos M. Petra v Olomouci před
neseným, přepsaná r. 1460 »per Andreám Moravum de Przerow«,
f. 124a—125b (pap). Žaloba mistrů Pražských na kněze Táborské
v příčině svátosti oltářní (o níž povím níže více), f. 130a—145b (pap.
XIV. stol.) Henrici de Hassia Tractatus de discretione spirituum,
f. 146a— 159b Sermones de confessione, f. 160a —183a (XV. stol.)
Confessionale, f. 184a —216a Summa de poenitentia s tímto zakon
čením: »Et sic est finis huius Libelli scriptus per tres, primus prin
cipium Jacobus de Fulnek, secundus post medium Wenceslaus Trczko
filius sutoris de Manietina, finem tercius ego Crux de Telcz plebanus
in Nepomuk continuavi et finivi a. d. 1474 in octava s. Margarethe
in domo habitationis mee circa ecclesiam s. Jacobi et Clementis«,
f. 216b—218a Metra de monachis vagis, f. 222a —232b (stol. XIV/XV.)
Tractatus de poenitentia, f. 233a—245a (perg. XIII/XIV, stol.) Com
mentarius in Summam Raymundi metricam, f. 248a—253b potom
349a—382a Bernardini Senensis Sermones, f. 300a—322a Nicolai de
Dinkelspuhl Tractatus de X praeceptis, f. 323b Poručenství Kateřiny
z Chříňova, manželky Milotovy z Běšin, učiněné před knězem Křížem
farářem v Nepomuku (otištěno níže celé), f. 325a—332b a 335b—342b
Jacobi de Marchia Sermones sex, f. 382b — 386a Johannis Capistrani
Scrmo de ieiunio, f. 389a—394b Johannis Gerson Tractatus de ma
culis nocturnalibus, f. 394b—399b Albertani Tractatus de doctrina
dicendi et tacendi, f. 400 Epistola de maculis nocturnalibus (snad od
Kříže samého). Takový jest obsah sborníku XIV. E. 31, v němž,
pokud jinak není naznačeno, vše psáno v XV. stol, rukou Křížovou
a vyčteno velmi podrobně na svrchní desce.
Od něho zejména zapsány jsou dva kusy české, pro nás nej
zajímavější, Žaloba na kněze Táborské a Poručenství. Prvého uvádím
zde toliko počátek a obsah. Nápisu nemá žádného, ale titul kusu toho
Kříž na přední desce latinsky naznačil tak, jak svrchu podán česky.
Počíná se takto: »Poniewadz tento kus a artikul o przigimanij tiela
a krwe pana Krista gest nam welmi pocztiwij, dobři, vziteczni, spa·
Kodexy totiž I. B. 8, I. C 1, I. F. 8, které Mareš uvádí, nejsou Křížový
21*
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sitedlnij . . . tezz kto by nam Czechom za kaczierstwo obraczowal to
poswatne przigijmanie . . . budto domaczy budto czyzozemecz budto
ten mnich z Wlach przissly, my Czechowe powinny gsme toho odpieraty a branyty ... A kterzij nas tak tupie za kaczierze, to su
nassij domaczij knieže Taborsstij; neb ty takto drzie a pissij w swich
tractatiech, s kterým (sic) su se dawno priznali u Hory na sniemu
kniezskem przed panem Girzikem y przed panem Ptákem y przede
wssym sniemem«. Dále vytčeno jest 20 thesí bludných o velebné
svátosti, jež známy jsou z Pramenů dra Zd. Nejedlého, zejména z jeho
čísla XX., protož jich zde neuvádím. Spis končí se vyzváním věrných
Čechů, aby stavili toto kacířství, pro které jméno české ve světě prý
jest zhanobeno. Podle počátku zdá se býti, co zde Kříž zapsal, toliko
úryvek delšího spisu žalobného proti Táborům, spisu — poněvadž se
zde připomíná o sněmu Kutnohorském r. 1443 jako o události dávné,
a velmi zjevně naráží se na kaceřování Kapistranovo — rozsílaného
někdy r. 1451, kdy již sláva Táborů chýlila se bez toho ku konci.
Jak z explicitu na 1. 216a viděti, byl Oldřich Kříž, což posud
nebylo známo, r. 1474 farářem v Nepomuku, kam z Plzně se pře
stěhoval ovšem na krátko, poněvadž již r. 1476 shledáváme jej
oltářníkem a kazatelem v Soběslavi. Krátkého pobytu svého v Ne
pomuku zanechal ve sborníku svrchu vytčeném jinou ještě zvláštní
památku, koncept totiž poslední vůle jakés zemanky, kteréhož kon
ceptu prázdnou stranu použil potom k zápisům latinským a celý list
v kodex vevázati dal. Poručenství to zní do slova takto: »Já Katherzina z Chrzyniowa, manželka Milotowa z Bessyn, poruczenstwie czynim
a kssaft. Muži manzielu swemu, aczkoli gsuczy nemoczna na tiele
ale przi dobre pamieti, dawam a porucziem dwadczeti kop gr. na
panu Brzienkowi, a gestli wiecze, také to wsseczko z toho statku,
který mi dala teta ma Anna z Chrzyniowa a odkazala na niem.
Také prosym manziela sweho pro buoh a douffanie sylnee k niemu
mam, zie to uczini pro mye a dluhy ty splatí, kteree sem dlužna,
nayprwe Ssatrowi Janowi dlužna sem cztyrzij zlatte rýnské a trzidczeti
a piet gr. starých czesskych, ktere sem obrátila a vtratila na potrziebu
swu a czeledij swe tyto czasy tiezke a drahé. Dieweczcze te Barborzie,
která mi dawne czasy sluzila, zie wierzim manzielu swemu, zie za
tu službu da gij piet kop a sukni kropenu s zeleným postawczem a
rukawy zelene damasskowe. Chuowie trzy kopy a sukniczku wssiedni
modru. Také kopu na kalých k swatemu Klymenthu do Nepomuka,
a bude-li czo chczieti (sic) wiecze vcziniti. Doufám to bohu, ziet sem
gemu wierna byla, a on dussie mee také nezapomene. Alzbietu syrotka
gemu mocznie poruczim, at se na nij nezapomene pro gegij syrobu.
A dietky swe a geho porucziem panu bohu, matcze bozij a wssem
swatym a gemu také, a prosym, aby se na nie staral a nezapomínal
a tresktal ge a wedl k dobrému. Putij dwie, kteree sem gmiela,
prosym geho zie splni sam, aneb niekteru gynu osobu bohoboynu
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naym^ k swatemu Linhartu za Strazy za Borem a k swate pannie
Barborzie do Ssipina wedle Kukssteyna. A tento se kssafft stal przed
kniezem fararziem Krzizem v Nepomuku a kniezem Konrádem kapla
nem a mistrem sskolnim ten vtery przed jarmarkem Nepomuczkym«.

LITERATURA.
Bibliografie české historie. Sestavil Čeněk Zíbrt. Díl druhý.
I. Prameny. II. Zpracování. (Politická historie: Celek. Jednotlivá období
od věků nejstarších dob r. 1419.) Nákladem České Akademie. 1902 —
1216 str. velkého 8°.
Cokoli v mém referátě o I. dílu (Č. Č. H. VI. 135) řečeno bylo
k chvále autora a knihy (a bylo toho mnoho), lze opakovati, ale také
všecky pochybnosti a obavy pro budoucnost. Tyto obavy vyslovené po
vydání prvního dílu se splnily, ano zdá se, že ač byly předneseny
s nejlepším úmyslem, měly účinek tomuto úmyslu protivný, že totiž
přiměly autora, aby šel právě tam, kde jsem varoval, ještě dále, až do
krajnosti. Vede mne k tomuto mínění (na jehož správnosti ostatek ne
záleží) předmluva, ve které autor polemisuje — není sice výslovně
řečeno proti čemu, ale myslím, že proti onomu referátu. Mně byla by
milejší polemika přímá a upřímná. Autor se hájí někde důvody věcnými,
někde citáty t. j. míněním jiných neb autoritou Historické kommisse
v České Akademii a jejích členů. Váhu mají jen důvody první; i čle
nové akademií a historických kommissí se mohou mýlit.
Namítal jsem po vydání 1. dilu, že Bibliografie přináší příliš
mnoho, a že jsou v ní superflua, quae nocent. Za příklad jsem uvedl:
otiskování plných titulů při starších publikacích, často sáhodlouhých.
Dr. Zíbrt odpovídá: »Vyhýbám se nadbytečným slohovým kudrlinkám,
kde jich není třeba, osobním zdvořilostem v názvu knihy, ale nemohl
bych se nijak s tím smířiti, aby ve vědecké publikaci bibliografické
tohoto rázu měly se názvy libovolně přistřihávati a zkracovati.< Od
pověď to velice snadná: nikdo přece nebude žádati, aby se tituly přistřihovaly libovolně, ale při vědecké bibliografii lze žádat, aby zkracovala
rozumně. Co platí v bibliothekách při dělání cedulkových katalogů, to
ví dr. Zíbrt stokrát lépe než já, ale při této bibliografii měl rozhodovat
zřetel jiný, než úplnost; má to býti — bibliographie raisonnée. To
platí též při udávání obsahů. Šlo se v té věci již při prvním svazku
příliš daleko a nyní ještě dále — usque ad absurdum na př. str. 1123
(č. 13804) při Varillas* Histoire des révolutions, kde zcela zbytečně
potištěn celý sloupec. Je pravda, že bibliografie upozorní často na knihu
neznámou nebo na takovou, která dosud při studiu českých dějin nebyla
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přibírána (a to se v B. Č. H. opravdu často děje), ale tu bylo lze
nejednou učiniti krátkou poznámkou. Dr. Zíbrt praví sám: »Přese všechnu
snahu neplýtvat! místem dlužno udati při sbírkách podobných obsah
knihy neb aspoň naznačiti, čeho se publikace týká.< — Jiné místo po
lemické předmluvy se obrací proti přání vyslovenému v mém referátě,
aby se tolik neuvádělo z tak zv. populární literatury. A v 2. dílu Bibl.
se nyní jde v té věci ještě dále, než bylo očekávati a se obávati podle
dílu prvního, jde se zase — usque ad absurdum^ nyní se přibírají
i texty k illustracím ve Světozoru (na př. č. 10213. Opat Božetěch
před Římem. Světozor XV. 1881, str. 238 [s vyobraz.]). A není nám
odpuštěn (č. 9999.) ani ten »Břetislav na zříceninách Velehradu« (Květy
1868)! Co se v předmluvě povídá na obranu takového plýtvání místem,
je velmi nešťastné: proti článkům populárním, vytěženým ze samo
statného studia (to je der langen Rede kurzer Sinn) — přece moje po
chybnosti nesměřovaly. Než proto, že někdy bývají takové články samo
statné (na př. na archiválních pramenech založené), mají se právě jen
takové články vybírat, a netřeba toho uvádět tolik, jako se děje v 2. dílu
Bibliografie. Je absurdní tvrditi, že »autor podle požadavků a názorů
moderní vědecké bibliografie má povinnost zaznamenávat! spisy a články
bez výběru všecky, třeba ze zapadlých nebo kritikovi neznámých časopisů
a publikací, bez ohledu, že snad jich nepsal žádný Palacký«.1) —
Nemohu si pomoci: neodvolávám nic z toho, co jsem po vydání prvního
svazku k chvále autora i jeho díla pověděl, ale tím více musím litovati,
že se dr. Zíbrt svou sběratelskou passí dostává na scestí, z kterého
nebude návratu ... Již nyní jen s hrůzou lze pomýšleti na index —
bude to problém nerozřešitelný.
V druhém díle Bibliografie na str. 851 se počíná velmi důležitá
a pro budoucnost jistě užitečná část knihy: »Zpracování české historie
politické po jednotlivých obdobích« (ostatek to není jen politická historie,
jejíž literatura se tu registruje; také se tu nezaznamenávají jen zpracování
nýbrž i prameny, což třeba schvalovat). Zde (vybírám jen příklad) zase
a zase vrací se odkaz ke Glafey-ovi, jehož dílo »Pragmatische Geschichte der Cron Bohmen« z r. 1729 udáno již napřed na str. 367
s plným titulem a obsahem. Dílo Glafeyovo bylo složeno s určitým
úkolem (o čemž zde nelze se šířit) a je proto zajímavé, ale není to
žádné základní dílo pro historii českou, aby toto neustálé odkazování
k němu oprávňovalo, h. není to bez nebezpečenství. Bibliografie —
podle předmluvy — »není vydávána pro hotové znalce a snad pouze
universitní posluchače, nýbrž pro každého, kdo hledá poučení«. A snad
některý tento »každý« bude pokládat dílo Glafeyovo, tak často citované,
za základní a užije ho jako »pramene«, zvláště jestliže si povšimnul
*) Já jsem ovšem nic podobného nenapsal. Je nepříjemno odpovídati na
takovou polemiku, kde se these, o niž jde, záplavou slov každou chvíli stává
nejasnou a neurčitou.

Literatura.

327

poučení v předmluvě, že může si, béží-li o listinu, »vyhledati doslovné
znění textu ve sbírkách rozmanitých, přístupných, jak je má kdo po
ruce«. I k tomuto výroku svedla autora Bibliografie polemika proti
mému referátu. Nebezpečí s tím spojené jemu samému neušlo, an praví
hned dále: »Prvotné chtél jsem také zjišťovat! letopočty, opravovati
omyly v jednotlivých (hlavné starších) sbírkách regest a listin; ale od
toho jsem upustil, a opisuji údaje doslova bez opravy.« Korrekturu prý
přinese teprve rejstřík ... Co tu všude bylo a bude zbytečné, neužitečné
práce!1) Nebylo by lépe, když se udávají jednotlivé listiny, poukázat!
pouze k novějším edicím, kde se ty starší edice bez toho obyčejně
také udávají? A jaký to má smysl odkazovat zase a zase ke Glafeyovi,
Gundlingovi atd., když se, jak upozorňuje pozn. na str. 851, neustálé
revokace k Palackému, Bachmannovi, Dudíkovi, Bretholzovi, Dvořákovi
při jednotlivých oddílech pokládají (a to právem) za zbytečné?
Když se počalo jednati o vydání Bibliografie, nepomýšlelo se hned
na dílo tak rozsáhlé, jak vzrostlo v rukou Zíbrtových, bez něhož (opakuji)
snad i dnes bychom vždy ještě vězeli v počátcích. Tak se nám dostává
díla, které bude opravdu jediné, sui generis. Škoda jen, že se cena toho
rozsahu a této podrobnosti zmenšuje tím, co pověděno, a také těmi
nešťastnými předmluvami — druhá je horší první. *) A tak stále trvá
potřeba bibliografie menší, jako je Dahlmann-Waitzova Quellenkunde
anebo spíše, ježto se hned od počátku pomýšlelo na větší podrobnost,
jako je Grossova Bibliografie anglického středověku.
Jar. GolL

Boguslawski Ed. Metoda i šrodki poznania czasów przedhistorycznych w przeszlošci Slowian. Kraków 1901, IV.100. Týž. Methode
und Hilfsmittel der Erforschung der vorhistorischen Zeit in der Vergangenheit der Slaven. Berlin 1902 (H. Costenoble).
K^trzyňski Wojc. Klaudyusza Ptolemeusza Germania wielka
i Sarmacya nadwišlanska. Uwagi krytyczne. Kraków. Rozpr. Akad. T.
XLIII. 1901. Týž. Co wiedz$ o Slowianiach pierwsi ich dziejopisarze
Prokopiusz i Jordanes. Kraków. Rozpr. Akad. 1901.
Papáček Pavel. Keltové a Němci či Slované? Příspěvek k řešení
dávného sporu o národní příslušnosti nejstarších historických obyvatelů
Čech a Moravy. Praha 1902. Str. 69.
*) Za příklad, jak se plýtvá místem, mohu uvésti č. 11063, kde se uvádí
nejen můj článek o 2. výpravě Přemysla II. do Prus (v MJÔG.), nýbrž také
zpráva v novinách (Politik 1902 č. 67.), že byl čten ve Spol. Náuk. Toť zcela
zbytečná osobní zdvořilost. Za to vynechán (náhodou?) v jubilejní literatuře
r. 1898 můj spis o Palackém, který vyšel v Č. Č. H. a také zvlášť. —
’) V první vystupují historikové »věci znalí«, kteří však o bibliografii
kladou otázky velice zpozdilé, v druhé čteme, že mnohý historik se dívá s úkosem
(sic) na práci bibliografickou jako na práci (říká se a píše) »nevědeckou«,
»mechanicky sestavenou« atd. atd. Mělo by se určitě povědét, kde a od koho
to napsáno.
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Nelze upříti, že t. zv. slovanská škola autochthonistů neustále, ba
v posledních letech zvláště je horlivě činná. Myšlenky, kterými Šembera
naplnil svou knihu o západních Slovanech, staly se úrodnou půdou pro
pokračovatele, zejména v literatuře české a polské, ač i ruská literatura
a jihoslovanské stále vykazují práce podobné.
Stoupenci tohoto směru pravívají o sobě otevřeně, že popud k práci
a k směru, jemuž rádi dávají název »slovanský«, povstává z jakéhosi
antagonismu, z odporu proti německým výkladům, v jichž zrcadle staré
dějiny slovanské z doby před 6. stoletím po Kr. téměř mizejí. Stanovisko
toto pochopuji a z části i sám mu za pravdu dávám. Je vskutku nepopíratelno, že v běžném německém nazírání na pravěk slovanský je
mnoho nepřirozeného. Mnozí němečtí historikové nevěděli dobře, po
něvadž přímých zpráv není, co se Slovany v dobách starších počíti,
kam je dáti, odkud a kdy vésti jejich šíření, a výsledkem toho bylo
nejčastěji, abych tak řekl: stěsněni slovanské historie na místo poměrně
nepatrné a zdržování jejího vývoje. A kdo jen trochu hlouběji probral
se dějinami slovanskými a dovedl starší stav připojiti k historickému
jejich rozvoji a mohutnosti, s kterou se objevují od doby 6. století
v Evropě, — ten cítí, že běžné stanovisko německých kněh, Mullenhoffa
a Rosslera nevyjímaje, má v sobě něco nepřirozeného, ba místy i ne
možného, co nemůže býti správné, a ten eo ipso veden je k tomu,
pohlížeti na počátky slovanských dějin s jiného, nebojím se užiti toho
slova — »slovanštějšího« hlediska. Hledisko to neliší se tedy v pod
statě od toho, kterým ohlašují směr své práce stoupenci t. zv. školy
autochthonistické, Šembera, Boguslawští, K^trzyňski, Papáčekaj. Není mi
tedy toto jejich hledisko předem nesympathické, neboť sám něco po
dobného v sobě potlačovat! nemíním. Kvalita a bohužel častěji nevalná
kvalita vědecká prací školy té není také odvislá od tohoto hlediska,
ale od jiné stránky: od toho, že své snaze po slovanštějším nazírání
na staré naše dějiny nedovedli si mnozí stoupenci školy Šemberovy položití
v pravý čas hranice, za něž se jiti nesmí, oni nedovedli udržeti methodu
svých bádáni v mezích positivně mcthody historické, jež odmítati musí
všechny nedosti zdůvodněné hypothesy, jež nekombinuje a nestaví nové
these z domněnek anebo docela vratkých hypothes a nepodává je za
pravdu, oni neměli pravidlem, dříve než přistoupili k řešení velkých a
těžkých problémů, nutné průpravy filologické, totiž přiměřené znalosti
řečí klassických i slovanských. Ve spojení s tím originály pramenů
zůstávaly jim vzdáleny a neznámy, rozeznávat! dobré vydání a čtení od
špatnějšího bylo jim věcí vedlejší atd., a na druhé straně touha po
různých výkladech linguistických, po etymologisování neznala někdy
mezí. Po této stránce jen málokteří povznesli se nad běžné, nízké niveau.
Stará historie této t. zv. slovanské školy je známa. Kořeny svými
tkví už v středověku. Valná část starých kronikářů a historiků původu
slovanského více méně jí náležela, a i když během 19. století počala působiti
německá reakce na jedné a střízlivý vliv Dobrovského a Šafaříka na
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druhé straně, neubralo to škole té života. Ba v posledním třicetiletí
minulého století rozvinula se k nebývalé činnosti. Jmenuji jen Šemberu,
Wojciechowského, Sieniawského, Perwolfa, Szulce, Sasinka, oba Boguslawské, K^trzyňského, Majewského. Na samý konec století připadly
právě dvě větší práce tohoto směru, Ed. Boguslawského druhý díl jeho
»Historie Slovanů« a W. K§trzyňského spis >O Slowianach mieszkaj^cych
niegdyš mi^dzy Renem a Lab^, Sal$ i czesk$ granic^«. Také počátek
20. století počíná řadou větších prací v titulu referátu uvedených. Podrobně
obírati se spoustou jejich myšlenek a thesí, majících za předmět autochtchonism Slovanů v střední Evropě, se zde nebudu. Postačí u prvých
stručná charakteristika, a jen knihu p. Papáčkovu proberu podrobněji proto,
že se jednak obírá českou historií ve směru, jenž u nás má stále dost
stoupenců i mezi středoškolskými učiteli, jednak pak proto, že vedle
podobných českých prací kniha Papáčkova zasluhuje věcné kritiky pro
sympathickou snahu a celkem slušné niveau, na němž je psána.
Obě publikace Ed. Boguslawského vyšly na obranu proti referátům
odmítavým, jakých s několika stran došel druhý právě uvedený díl
jeho Historie Slovanů. Také referent zařazen je tam p. Boguslawským
mezi stoupence vídeňskoberlínské školy, jejíž směr a činnost dochází
zde neustálého kárání. Nejvíce ovšem polemisuje autor s Briicknerem.
V obsahu knihy vidíme jen souhrn starých, od jinud již známých theorií
autorových, a cílem je ukázati, že veškerá jednostranná práce na poli
slovanských starožitností je nemožná. Vedle historie že dlužno plnou
měrou čerpati ještě ze čtyř nauk: linguistiky, sociologie, ethnografie a
archaeologie, tak jako autor činí. To jest ovšem pravda, jenže při tom za
pomíná, že všestrannost není nic platňa, čerpá-li autor z nauk, v nichž se
nevyzná. A v tom je právě slabá stránka p. Boguslawského, k níž patrně
přistupuje poslední dobu i nevěcnost takového rázu, že by vlastně pro
tivníka zbavila povinnosti odpovídati. Jak mám aspoň polemisovati
s autorem, který už předem svou polemiku proti mně, Vocelovi,
Briicknerovi, Jagičovi, jež sdružuje v »rakousko-berlínskou« školu, takto
počíná: »diese (Schule) ist mehr deutsch ais slavisch und mít scharf
ausgeprägter, den Slaven feindlicher, deutsch-nationaler politischer
Tendenz!^ Žádám zatím p. 'Boguslawského, aby mi ukázal, na zá
kladě čeho cítil se oprávněn k tomuto výroku.
Práce K^trzyňského jsou doplňky k výše uvedené knize. Prvá probírá
obraz Ptolemaiovy Sarmatie a Germanie z 2. stol, po Kr., druhá zprávy
Prokopiovy a Jordánovy o stavu Slovanstva v stol. 6. Obě nesou se
za jedním a týmž cílem, jenž tvořil už základ k autorově knize z roku
1899 — ukázati, že v době Ptolemaiově jako v 6. století Slované za
ujímali celou Germanii až k Rýnu. Za tím účelem snaží se v prvé
publikaci Ketrzyňski dovozovati, že Ptolemaiovi a Tacitovi Semnoni,
Lugi (Lingi), Markomani, Boji, Cotini, Bateini atd. jsou sami kmenové
slovanští, že zejména velký kmen Suevů v střední Germanii nejsou
než Suavi — Stavi — Slované, v druhé vrací se znovu hlavně k tomuto

330

Literatura.

důkazu o identitě Suevů a Sclavinů v pramenech 6. stol. Že při povaze
prací K^trzyňského, jenž je jinak s prameny svými výborně obeznámen,
není práce bez řady dobrých úvah a vážných pozorování, je na jevě.
Uvádím na př. jen stálé přihlédání k čtením rukopisným, dobrý rozbor
zeměpisných údajů Ptolemaiových, výklad o Lingech — Lugiech, Bainochaimech. Ale v těch koncích se s ním nikdy nesejdeme, speciálně ne,
pokud se naší historie týká, v slovanskosti našich Bojů, jež odlišuje od
keltských v Noriku, pak slovanskosti Kotinů a Markomanů.
Kniha Papáčkova je novým zpracováním — a daleko lepším jeho
starší práce »O předslovanské době v Čechách«, vyšlé v Praze r. 1892,
a zároveň jakousi folií k mé stati o počátcích českých dějin, vyšlé
v tomto časopise r. 1900. Cílem jejím je poukázati, že gallští Bojové
v Čechách a na Moravě neseděli, nýbrž že seděli tu odedávna Slované,
z části pod jménem Baimů, z části Markomanů. Aby průkaz tento
provedl, p. Papáček postupuje tak, že v rozsáhlém úvodě knihy (kap.
—3 ) probírá starší traktáty a spisy historické a ukazuje, jak se
historicky vyvinuly moderní názory — zde neradi pohřešujeme, že autor
příliš zkrátil dobu 18. století, — potom v kap. 5.—7. hledí ukázati,
že existenci Slovanů u nás můžeme vlastně od stol. 7., kdy už je ne
sporná, prokázati, jdouce nazpět, i pro století 6.-4., v kap. 8. —10.
ukazuje, že osazování Bojů do Čech je chybné, založeno jsouc na omylu
Tacitově, a že Bojové patří pouze mezi Šumavu a jezero bodamské,
v kap. 11. a následujících vede důkaz, že Markomani jsou Slované mo
ravští (Morava — Margus), ne Němci, že přišli od východu, a že do
Čech patří Ptolemaiův kmen Baimů — slovanští to Čechové.
Mám proti průkazu těchto thesí následující základní námitky, pro
něž nemohu ani jeden z výsledků uznati za správný.
Průkaz existence Slovanů v Čechách v stol. 6.-4. se autoru ne
podařil a vůbec podařiti nemohl. Neboť 1. výklad Jordánovy zprávy
(Get. V. 30), jak jej Papáček podává, je nesprávný. Kdyby si byl pře
četl kapitolu Jordánovu v originále celou a důkladně, byl by sám došel
k poznání, že si Jordanis nepředstavoval jihovýchodní konec své Skythie
na pramenech Dunaje, poblíže Rýna — z této rozlohy soudí totiž autor,
že i Čechy zahrnuty byly v pojem té Skythie, slovanské (?) — nýbrž
vskutku, jak dosud všichni rozumní vykladatelé přijímali, v uherském
koutu dunajském u bařin mursijských (lac. Mursianus). Nejasný výraz
>ubi Ister oritur« dlužno vyložit! buď za omyl nebo tím, že zde Jordanis
měl na mysli známé faktum, podle něhož Dunaj jako Ister, pod tímto
druhým jménem počínal teprve u ústí Sávy. Že tomu tak je, svědčí
další text Jordana samého, zejména slova, kterými umisťuje Gepidy do
jihových. cípu své Skythie, k Dunaji a Tise (tam vskutku seděli) a
kterými jižní hranici Skythie vymezuje extremo alveo Istri (překlad
p. Papáčkův je zde chybný). 2. Zpráva Vibia Sequestra o Cervetiech
může se nanejvýš vyložiti na Srby polabské, ale ne na Slovany české.
3. zprávu Prokopiovu o tažení Herulů r. 512 nutno, trvám, vyložiti
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beze styku se zemí českou (Longobardi neseděli v tu dobu na pra
menech Odry a Visly, jak se autor chybně na str. 26 domnívá).
4. Zprávu kroniky gothajské o tažení Langobardů neuznává konec
konců sám autor »za určitý historický doklad pro Slovany v Čechách«.
A 5. chtíti ze zprávy Jordánovy o vítězství Hermanrikově nad Slovany
dovoditi, že se to vztahovalo i na Slovany v Čechách, — naprosto
nelze! Celá autorova argumentace části prvé ve prospěch existence
Slovanů u nás minula se s žádaným výsledkem.
Průkaz v části druhé o tom, že nebylo u nás gallských Bojů, má
za to více jednotlivostí dobrých nebo úvahy hodných. Předně je vskutku
velice pravděpodobno, že Tacitova zpráva o vyhnání Bojů Markomany
(G. 42) spočívá na omylu Tacitově, neboť stojí v odporu se zprávou
Caesarovou a jinými, ale to věděli a uznávali už i jiní. Nicméně je nesprávno, po mém soudu, podezření omylu eo ipso vztahovat! i na druhou
zprávu Tacitovu o tom, že vůbec Boji seděli kdysi v Boiohaemu (G. 28),
neboť pro ni svědčí kontinuita jména Boiohaema od Strabona přes
Velleja Patercula do celé další historie tak rozhodně, — že nám tato
zpráva Tacitova musí ostati základním kamenem nevyvráceným, jenž
nám pevné podepírá thesi o sedění Bojů u nás. Jméno Boiohaemum
kriticky jinak než na něm. »Bojer-heim« vykládati nelze. Čtení Boihemum
u Tacita je v nejlepších rukopisech (Vat. B, Leid. b) a není libovolnou
konstrukcí německých vydavatelů, jak Papáček podezírá (str. 36), jak
ostatně rozhodné dosvědčuje i forma Vellejova. >Heim< ve smyslu vlasti
doloženo je pak už v gotštině Ulfilově (srv. Goth. Glossar Schulzeho s. v.).
Pravdu může míti Papáček v tom, že Bojové seděli i v Bavorsku, třebas
ne v samém sousedství bodamského jezera;1) srv., co jsem o tom vy
ložil v Počátcích dějin zemí českých str. 3. Ale vůbec z Čech je vy
mýtili nemohu.
Pak vede Papáček průkaz, že středov. Bohemia a staré Boiohaemum
nesouvisí s Boji, nýbrž s Baimy (= Čechy) Ptolemaiovými (proto také
důsledně užívá tvaru Boemia, Bojemia), a že Markomani podle pramenů
nejsou suevští Germáni, přišlí od Rýna, nýbrž Slované od východu přišlí
a nazvaní podle řeky Moravy. Část tato, skládající se z kapitol 11. — 23.,
obsahuje vedle těchto konečných vývodů tak velkou řadu podrobností,
o nichž jsem více méně jiného náhledu, že by vyžadovala vlastně celé
knihy na odpověd. Dotknu se proto jen několika hlavních a důležitějších
Papáčkových důvodů pro slovanskost Markomanů. Je to především od*) Při té příležitosti Papáček na str. 34 pozn 5 činí také mně, třebas
zahaleně, výtku, že jsem z Dimens. provinciarum uvedl citát nesprávné. ve
prospěch svého stanoviska. Múllenhoff uvádí prý Čtení jiné. Každý, myslím,
nalezna rozpor mezi citací mou a Můllenhoffovou, považoval by za svou
povinnost vžiti do rukou originál, totiž Rieseovo vydání Dimensurace, jehož
se dovolávám, a nahlédnout!, mám li pravdu čili ne. Proč p. Papáček ani
v tomto případě nevzal originálního vydání do ruky, nepochopuji. Ovšem,
kdyby se byl v originál podíval, byl by viděl, že jsem citoval správně a
z vydání nejlepšího.
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vození jména kmene od starého jména řeky Moravy. Poměr obou slo
vanských Morav k starým jménům Marus a Margus je jistě v mnohém
ohledu zajímavý, ale to, co chce Papáček — slovanskost Markomanů —
z něho vyvoditi nelze Nepopírám, že odvození jména kmenového od
jména naší řeky bylo by přípustné, tedy Markomani ve významu
»obyvatelé na řece Margu< (srv. ném. March). Ale i kdo tento výklad
jména přijímá, veden je vlastně k neslovanskému původu národa.
Neboť Němci utvořiti si mohli své March od *Marg-, a ne od slov.
Morava; bylo zde tedy neslovanské jméno Marg-os dříve, a od něho
eventuelně nazván byl kmen tam sedící Markomany. Slované, přišedše
a uslyševše tento cizí (snad keltický) název, přetvořili si jej teprve na
svou Moravu u nás i na Balkáně právě tak, jako si přetvořili Strymon
na sl. Strumu, nebo Nestos na sl. Mestu, nebo Ulpianu na sl. Lipljan.
Papáček chce slovanskou příslušnost Markomanů dokazovat! také
z toho, že historie neví o jejich odchodu z Čech a Moravy — a na
druhé straně zase ne o příchodu Slovanů, kteří se zde podle domněnky
autorovy svrchu uvedené objevují už ve IV. století. Takovýto výklad
a spojení bylo by přípustno, kdyby vskutku historie tak mlčela, jak se
Papáček domnívá, a kdyby nebylo jiných rozhodujících důvodů pro
germánský původ Markomanů. Ale tomu tak není. Trvám na svém
přesvědčení jinde vyloženém, že sedění Markomanů u nás bylo poměrně
krátké, že sestoupili do Podunají, a na druhé straně, jak jsem už vy
ložil, nelze zde Slovany ve 3. — 5. stol, prokázati. Ne, udělat z Marko
manů Slovany, je dnes bez násilí na historii a linguistice nemožno!
A totéž platí o slovanskosti Kvádů a Suevů vůbec — jíž se zde obírati
podrobněji nemohu. Dojde však k tomu jinde. Spíše bych připustil
možnost slovanskosti Ptolemaiových Baimů. Ale existence a lokalisace
jejich je tak záhadná, že každé určitější řešení mám za nesprávné.
Možná je celá řada výkladů, mezi nimi i hypothesa slovanskosti není
bezdůvodná, ale že by to byli Čechové, a že je máme umístiti k nám,
je přece jen výklad, na nějž bych si netroufal. Strabonovo Bovíaipov
mám vždy jen za zkomoleninu, odpovídající Tacitovu a Vellejovu Boiohaemu. S Baimy vůbec je lépe v střízlivé, vědecké práci neoperovati.
Úvahy hodny jsou za to autorovy výklady namířené proti tomu, že by
Markomani byli přišli k nám od Rýna (str. 38), a také poznámka tý
kající se výkladu jména a původu Bavorů (na str, 36).
Jestliže ve všech skoro základních vývodech a i v mnohých jednotli
vostech s autorem knihy se nesrovnávám, uznávám přece rád, že kniha
Papáčkova nepatří nikterak mezi spisy školy slovanské, které stojí
hluboko pod úrovní vědeckosti. Kniha má jednotlivé dobré věci, dobrá
pozorování (zejména v oddílu týkajícím se Bojů), při jiných vede aspoň
k přemýšlení, všude je viděti, že autor velmi mnoho četl a literaturu
otázky skoro úplně poznal, že samostatně myslil a s nejlepší vůlí pracoval.
Proti starší práci z r. 1892 jeví tato kniha jistě pokrok veliký.
L. Niederle.
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Hans Schreuer, Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte der
böhmischen Sagenzeit (Schmollerovy Staats- und sozialwissenschaftliche
Forschungen, XX. 4). Lipsko, 1902. Stran 108.
Studie prof. Schreuera, jež již svým titulem zaráží historika, nechce
vskutku nic menšího, než dokázati, že pověsti o nejstarších českých
dějinách, vypravované Kosmou, odpovídají v celku skutečnosti a že lze
dokonce na základě jejich si sestrojili jakž takž úplný obraz staro
českého života právního.
Je známo, že historická kritika od svého počátku nemohla se od
hodlat! k tomu, přijmouti Kosmovu »senum fabulosa narratio«, kterou
Kosmas sám svědomitě rozlišuje od dějin spolehlivě dosvědčených, do
historie. Historikové nechovali se v tom ovšem stejně, ale vážná práce
přijímala pověstí Kosmovy jen jako pověsti s jakýmsi, ale těžko vymezitelným historickým jádrem, zejména že bylo známo, že Kosmas
celé kusy svých báječných dějin opisoval z Reginona, Justina nebo
z Boetia, že užil bible, Virgila a Horáce. V tomto časopise ještě loni
doplnil starší pozorování v té příčině Μ. Dvořák daty novými, do
cházeje až k závěru, že Kosmovy báječné dějiny jsou naprosto bezcenný
pro studium slovanského pravěku. Dřívp byl J. Lippert v práci »Die
tschechische Ursage« dovozoval, že Kosmovy pověsti vznikly z největší
části z naivní etymologie názvů některých zvlášť nápadných míst s pou
žitím klassických reminiscencí Kosinových — a byť práce jeho ne
přesvědčovala ve všem, dokázala vynikající roli bájetvorné etymologie
v tomto případě nade vši pochybnost. Vše to prof. Schreuer ví, ale pres
to, probíraje na př. pověst o zlatém věku, uzavírá i tam, kde Kosmas
doslova opisuje celou parti z Reginona a jiných pramenů: »Nichts
destoweniger möchte ich nicht glauben, dass Cosmas ganz villkürlich . . .
Es ist nicht ausgeschlossen, dass er wirklich auch eine entsprechende
Tradition gehabt hat.« To ovšem vyloučeno není, ale co počíti s daty,
jejichž existence závislá je na tak daleko jdoucí kritické blahovůli? Ale
autor jde ještě dále: hájí s učeným apparátem historičnost pověsti o dívčí
válce, má za to, že obsah pověstí lze »zcela dobře« datovati. A tu je
záse Přemysl — historickým Samem x) a boj Neklanův s Lučany je
vlastně boj Čechů proti Frankům za Karla Vel.! Nepotřebuji podotýkali,
že celý tento pokus učeného obhájení starších naivních výkladů (neboť
prof. Schreuer není daleko prvý, jenž připadl na tuto myšlenku) ne
snese kritiky, ale prof. Schreuer »dokázav« větu, že Přemysl pověsti,
jenž Čechům dal vyšší státní organisaci, je Frank Samo, dostává se
šťastně k závěru »Tak hraje již v dětství Slovanů českých germánský
duch základní úlohu jako živel kulturní . . «
Pomlčme prozatím o nechutné tendenci, jež se tu hlásí a jež nám
z báječného praotce naší národní dynastie chce udělati Němce (pen’) I výklad Samozzsolus Schreuer přijímá! »Bereits für den nüchternen (!)
fränkischen Chronisten heisst der Mann Samo.«
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dantem k tomu vynálezu mohlo by býti jen tvrzení Bachmannovo, že
hradčanská půda hradní je starodávným germánským božištěm boha Zio)
a precisujme své stanovisko k pokusu prof. Schreuera po stránce
methodické. Máme jej od počátku za beznadějný. V pověstech má na
prvý pohled živel báječný převahu nad skutečnou reminiscencí histo
rickou, každý pokus hlavní pověsti datovati a uvésti je tak v soulad
s historií se musí ztroskotati. Že Kosmas sám je autorem vynikajících rysů
pověsti, je prokázáno, o jiných částech musíme míti za pravděpodobné,
že jsou to bezcenné pověsti etymologické, že na př. celé vypravování
o Přemyslu jako původci práv země české vzniklo jen z výkladu jeho
jména, že dívčí válka děkuje za existenci svou jménu Děvín. Co zbude
a v čem badatel bude tušiti historické jádro, bude málo: přistěhování
Čechů, Řip, moudrý Krok, čarodějnice-kněžna Libuše, její sňatek se
sedlákem Přemyslem ze Stadic, zakladatelem dynastie, zbude především
territoriální prostředí těch báječných dějin, území kmene Cechů, protipostavení Čechů a Lučanů. Ale naprosto není možná, jak jsem pře
svědčen, míti za zaručený živel pověstí všechen onen drobný detail
pověstí, v němž právě musí prof. Schreuer shledávat! data pro svá
studia. Prof. Schreuer zapomněl úplně na okolnost, že pověsti (pokud
je Kosmas vskutku slyšel z vypravování starců) vypravovány byly na
počátku 12. st. a že v detailu líčení, pokud by detail ten mohl prospěti
studiím ústavním, společenským, právním, musily na se vžiti šat své
doby, že ve všem tom mohou býti pramenem pro 12, ale nikoliv pro
7. století, dobu před půltisíciletím! A přímé líčení společnosti staro
české, jak je podává Kosmas ve vypravování o »zlatém« a »železném«
věku nemožno míti v nejpříznivějším případě za nic víc než za Kosmovu
hypothesu o českém pravěku, v níž však vždy nesnadno bude rozeznat!
vliv četby o pravěku jiných národů a živly skutečné tradice domácí.
Stačí poukázati jen na to, že znepřátelení populi rectores, kteří soudili
se před Libuší, soudili se agri contigui de termino — zde pověst je
již úplně zmodernisována; nebudeme přece věřiti v soukromé pozemkové
vlastnictví jednotlivcův v 7. st. V Libušině řeči o moci knížecí, tam
kde vypočítává vrstvy a služby poddaného lidu, vidíme přece ohlas řádů
doby Kosmovy a proroctví její o sv. Václavu a sv. Vojtěchu ukazuje
přece výrazně, že tu všude mocně působí invence století křesťanských.
Za takových okolností bude zajisté beznadějno chtít z pověstí
Kosmou zachovaných udělati důležitý pramen právní pro české poměry
v 7.—9. st. Prof. Schreuer to učinil přece — a stojí za to ukázati,
jak to učinil. Výrazný příklad methody, kterou prof. Schreuer pracuje,
najdeme v kapitole »Die Wirtschafts- und die Eigentumsverhältnisse«.
Kosmas zmiňuje se o »villa Stadici«, a o »novale unum« zšíri a zdélí
12 kroků, jež podivným způsobem nenáleží k žádné roli, ač je mezi
tolika rolemi položeno a na němž oře Přemysl s dvěma voly. Toto
novale, jak známo (srv. ČČH. VII. 340) dalo mnoho lámání hlavy i Jasinskému; zde poukazuje Schreuer sám na výklad Briicknerův, že
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zmínka o tomto maličkém novale má, jakož i zmizení volů později, na
značit!, že ty věci se nikdy nestaly. Ale, pokračuje Schreuer, proto není
příčiny, abychom jednotlivým základným rysům tohoto vypravování nedali
víry. Forma jména Stadici ukazuje na osadu vzniklou nikoliv z popudu
gruntovní vrchnosti, ale založenou společně několika stejně oprávněnými.
Okupace půdy stala se společně a stvořila obůr (eine Art genosenschaftlicher Feldmark), jenž byl nějakým způsobem společný všem okupu
jícím. Tato půda, jež byla společné získána, byla, jak se zdá, pře
nechána prozatím další libovolné okupaci jednotlivců, aby ji vzdělali.
Půdy v té době byl nadbytek, a proto podobný postup není nijak ne
možným. Přemysl, jeden ze Stadiců, ale žádný boháč, oře zde na jedné
oulehli, kterou dosud nikdo v soukromý majetek nepřevzal. Ten kus
pole zůstal patrně následkem bezplánovité okupace ostatních nevzdělán;
Přemysl se ho zmocnil, o nikoho se nestaraje . . . Tu je na místě parallela s poměry germánskými. I tam i v Stadicích jsou agri společně
okupovány a soukromě vzdělávány. Kdežto však u Germánú se společná
půda jednotlivým rodinám k vzdělání rozděluje, nalézáme v české pověsti
»allem Anscheine nach< úplně svobodnou, libovolnou okupaci vyklučené
půdy od jednotlivců . . .
O tomto výkladu netřeba tuším ztráceti slov — zmínka Kosmova
o báječném novale Přemysla Stadického stačila autoru úplně, aby vyložil
nejstarší české poměry agrární a stanovil učeně rozdíl jejich od poměrů
německých. Prof. Schreuer na rozličných místech své práce vystupuje
okázale s pretensemi moderně školeného pracovníka, mluví s pohrdáním
o odvážných aprioristických dějinných konstrukcích á la Lippert, praví:
»Kladl jsem naproti tomu zvláštní důraz na pečlivou interpretaci a analysi
pramenů« — a sám zatím podává křiklavé ukázky methody, jež nesnese
vážného měřítka.
Ze všeho je patrno, že práce Schreuerova nepodává nám obraz
staročeské společnosti na základě Kosinových pověstí, ale ten obraz,
jejž si na základě svých studií učinil prof. Schreuer. V té příčině pak
práce jeho zasluhuje jistě pozornosti, zejména tam, kde opouští nemožný
základ pověstí a v exkursech do dob pozdějších sbírá data o poměrech
právních nebo (nejvíce na základě prací Schraderových) ukazuje k parallelám indoevropským. Že i tu musí začasté vyvolati odpor, nepo
chybuji, ale bylo by třeba celé studie, kdyby referent v tom chtěl
ukazovati na jednotlivosti. Připomínám jen, že nejpodivnější věci jsou
’) Příklad podaný výše není ovšem ojedinělý. Na str. 86 vykládá prof.
Schreuer na základě Kosmy o staroslovanském manželství. Jsou to prý »volné«
sňatky, »die Ehe ist mehr ein Gewaltverhältnis . . .< »Dieselbe Anschauung
zeigt eine Anekdote aus der Studienzeit des heiligen Adalbert in Magdeburg.
Ein Knabe wirft zum Scherz den jungen Scholaren über ein vorübergehendes
Mädchen. Der slavische Heilige glaubt dadurch schon verheiratet zu sein.
Nickt ein * Erwerb* kommt in Betracht^ sondern der tatsächliche Besitz des
Mädchens (!)*
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v kapitole o rodině staročeské (autor přijímá totiž historičnost Amazonek i Kosmovu větu, že teprv od přemožení Amazonek jsou ženy
pod mocí mužů) a zajímavá že je zejména kapitola poslední o mírumilovnosti Slovanů. Schreuer se vrací k Herderovu pojetí Germánů
a Slovanů (odmítaje ovšem, co je v tom romanticky-sentimentálního).
Ani v tom bych s ním nesouhlasil — prof. Schreuer také nezná práce
Soběstianského. O zádruze je mínění jeho poněkud nejasné: souhlasí
s Peiskrem o pozdním vzniku jihoslovanské zádruhy, odmítá pokusy
novověkou zádruhu přenášeti do slov, pravěku, v Čechách doby pověstí
jí také nenalézá. Práci Kadlcovu přes to opětovně chválí.
Chválí také mladší české historiky, že neužívají již padělaných
rukopisů za historické prameny. My mladší jsme tak nepřímo, přece
asi uznáni za historiky; za to kárán je prof. Bohuš Rieger, že beze
změny vydává Palackého Dějiny, založené v prvé své části na pod
vržených rukopisech (»So« — prý — »ist das Buch geeignet bedenklichen
politischen Zielen weiter Vorschub zu leisten!«), Tomkovi a Kalouskovi
se dokonce upírá vlastnost historiků, protože prý záštiplným způsobem
zmenšují římsko-německé císařství. Odpověď někoho z nás mladších,
»kritičtějších«, na tyto roztomilosti bude snad autoru přece něco vážiti.
Nuže: kdybychom měřili vědeckost historiků německých, píšících
o českých věcech, jen podle toho, prozrazují-li nenávistnou tendenci,
nezbyla by jich mezi dějepisci ani polovina. Také prof. Schreuer
nikoliv — i jemu všechen pokrok v Čechách přišel z germánského
ducha, germánských názorů právních, Přemysl je Němec, i panství mužů
nad ženami vybojovali si Čechové prý pomocí německých názorů
právních, Němci přinesli »Unmasse von Kultur« do země, jakmile vliv
německý poklesl, jako na př. ve válkách husitských, počalo zotročování
sedláků atd. Nepopíráme německé vlivy a v tom také ne německé
blahodárné vlivy na náš vývoj v minulosti — mohu odkázati k tomu,
co jsem v té příčině napsal v tomto časopise proti Jasinskému — ale tak
ukvapené a násilné dovozování a hledání vlivu toho, jak je pozorujeme
v práci Schreuerově, musíme označiti za zjev politováníhodný a za
znamení nevysokého niveau vědeckého u některých českoněmeckých
historiků.
To je podle příkladu Schreuerova ocenění díla jeho z tendence
jeho; resultát ocenění věcného, jak referát asi s dostatek prokazuje,
není s tím v rozporu.
Jos. Pekař.
Adolf Bachmann, Die Reimchronik des sogenannten Dalimil.
(Archiv für österreichische Geschichte, 91. Band, 1. Hälfte. Wien 1902.
Str. 61—119. Vyšlo též separátně.)
Třeba zase připomenout: i kdo (jako referent) Palackého Würdigung
sebe výše cení, přece tím netvrdí, že v ní ve všem a všudy pověděno
poslední slovo. Zejména o Dalimilovi bylo od té doby mnoho psáno.
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Zde práce skutečné pokročila dále. Jaký pokrok přináší toto nejnovéjší
pojednání ?
Podobné jako u Palackého, tak i v pojednání Bachmannové čteme
hned na počátku doslovné citovaný známý výrok Dobrovského, opakovaný
potom po ném a podle něho od Meinerta. Dobrovský vyčítá Dali
milovi, že ho nenávist k Němcům svádí ke lžem a výmyslům, kdežto
Meinert celou kroniku jeho nazývá »ein Gewebe von Lügen und Er
dichtungen«. Oba, zejména Meinert, posuzovali kroniku tak zv. Dalimila
jako pramen historický, t. j. pramen našich vědomostí o době starší
Dalimila, a tu se jim tato kronika objevila velice nespolehlivou a jako
pramen historický v řečeném smyslu bezcennou. V čem nicméně její
cena záležeti může, naznačil Meinert, nazvav ji: die Trompete des
Hussitenkrieges.
Dobrovský a Meinert varují tedy, aby se kroniky tak zv. Dalimila
dále neužívalo nenáležitě jako historického pramene(na př. nekri
tickou kombinací s kronikou Kosmovou). Proti tomu Palacký nikterak
netvrdí, že by kronika byla dobrý historický pramen (auch mir gilt Da
limil für keinen treuen Erzähler), ale hájí Dalimila potud, že nechce,
aby byl pokládán za lháře (gemeiner Lügner und Betrüger). Co vlastně
je kronika Dalimilova, to dále Palacký pověděl slovy: »Aus solchen
und ähnlichen Quellen schöpfte Dalimil. Wenn man nun keine wahre
Geschichte von ihm zu erwarten hat, so ist es doch interessant, die
Beschaffenheit der Volkssagen und Ueberlieferungen seiner Zeit kennen
zu lernen.« Tím řečeno: kde se kronika od historie odchyluje, nejsou
to výmysly a lži jejího původce, nýbrž »Volkssagen und Ueberlie
ferungen«. Palacký tedy kroniky Dalimilovy ani za »historický pramen«
nepovažoval a ji jako historický pramen posuzoval jen, pokud toho třeba
bylo, aby ukázal, odkud se vzal odpor mezi historickou pravdou a vy
pravováním kroniky.
Kdo nyní čte pojednání Bachmannovo, dozví se, co pověděli Do
brovský a Meinert, jichž výroky se doslovně citují, ale nedozví se
správně, na jaké stanovisko proti tomu se postavil Palacký, jehož právě
uvedená věta o pověstech a tradicích jako pramenech Dalimilových se
tu nevytýká. Ano čtenář, který by sám do Würdigung nenahlédl,
snadno by mohl dojiti falešného mínění o tom, jak Palacký na kroniku
Dalimilovu pohlížel. Na str. 64 vyčítá Bachmann Palackému, že svou
argumentací svedl, ač prý sám leccos první dobře poznal a pověděl,
jiné badatele, domácí a cizí, k nesprávnému mínění o povaze Dali
milovy kroniky. V poznámce se pak z těchto svedených badatelů jme
nuje aspoň jeden, totiž O. Lorenz, jenž ve svém známém díle (II. 290)
se vyslovil takto: »Denn so unhistorisch ist hier zum ersten Male die
ältere böhmische Geschichte in ein Gewand von Erfindungen der Phantasie
gekleidet, dass man die Reimchronik Dalimils schlechtweg ein LügenSrovn. Procházkovu předmluvu k vydání z r. 1786.
Č. Č. H. Vin
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gewebe nannte, wogegen jedoch Paiacký nicht ohne Grund Einsprache
erhob. Denn die Erzählungen Dalimils tragen meist den Charakter
sagenhafter Volksüberlieferung . . .« S podivením se musíme ptáti, co
v těchto větách, kterých ostatně Bachmann sám neuvádí, bylo ne
správného, a to vinou Palackého! A tato otázka, v čem záleží omyl
Palackého, se nám vrací, když čteme na str. 66: »Wenn dem gegen
über (totiž proti těm, kdo Dalimilovu kroniku posuzovali jako pramen
historický »als Geschichtsquelle und rein historische Darstellung«) Paiacký
mit Recht auf eine Reihe von Thatsachen und Verhältnissen aufmerksam
machte, die bei der Würdigung der Werke Dalimils nicht übersehen
werden dürfen, so irrt anderseits auch er, wenn er, und nach ihm eine
Reihe von Gelehrten, die wesentlich seine Anschauungen acceptierten,
trotzdem die Einreihung Dalimils unter die böhmischen Geschichts
schreiber als selbstverständlich angesehen; aber dadurch verliert seine
Beweisführung die eigentliche Kraft und Bedeutung und hat er sich,
nach unserer Ueberzeugung, * den richtigen Weg zur Erkenntnis der
wahren Gestalt der ,Chronik* selbst wieder verrammelt.«
Co je tedy, musíme se netrpělivě ptáti, ona »wahre Gestalt«
kroniky Dalimilovy, které Paiacký a vinou jeho jiní po něm nepoznali ?
Po dlouhých přípravách se nám konečně dostává odpovědi na str. 73
takto: »Ueberblickt man den Inhalt von Dalimils Werk (předchází totiž
takový přehled, při čemž se zase a zase opakuje, že je to pověst,
tradice a p.), und zwar nicht etwa, wie ihn manirierte Betrachtung (čí,
nepověděno) sich zurechtlegt, sondern wie er sich dem durchaus unbe
fangenen Auge darbietet, so findet man wohl in reicher Zahl Sagen
und Mären aus Böhmens Vorzeit in einer gewissen chronologischen Folge,
Hof- und Rittergeschichten, einzelne Sentenzen und Fabeln, dazu vielfältige
Erzeugnisse volkstümlicher Ueberlieferung und des romantisch-ritter
lichen Dilettantismus des 13. Jahrhunderts auf literarischem wie histo
rischen Gebiete im weitesten Sinne vereinigt: aber keine eigentliche
geschichtliche Darstellung angeordnet nach der Bedeutung des Gegen
standes und allein berechnet auf die Feststellung der historischen
Wahrheit.« To přece je odkrývání Ameriky — po Kolumbovi! Co
kronika Dalimilova není, to pověděli již Dobrovský a Meinert, že to
není historický pramen v tom smyslu, jak vyloženo; co je, Paiacký,
jehož slova (je jich méně než u Bachmanna) si ještě jednou připome
neme: »Wenn man nun keine wahre Geschichte von ihm zu erwarten
hat, so ist es doch interessant, die Beschaffenheit der Volkssagen und
Ueberlieferungen seiner Zeit kennen zu lernen.«
Opakuje se to až k omrzení v pracích Bachmannových: kdykoli
nachází něco, co pokládá — právem neb neprávem — za nové, vždy
se význam toho zveličuje a vždy se o těch, kdo ho předešli, mluví
s vědomím velké superiority. Odtud každou chvíli vzniká nějaká pole
mika, jako nejnověji s Ulmannem a Dopschem. Zde ovšem k tomu ještě
běží o Palackého . . . Více než sto let, od konce 18. století, od Do
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brovského (neb již v 1. vydání jeho Dějin české literatury čteme po
dobný výrok jako potom v 2.), tolik učených mužů se obíralo onou
kronikou, a nikdo, pranikdo nepoznal, čím se obírá, až teprv Bachmann
v 20. století . , . Proto tolik polemiky, zvláště proti Palackému, mimo
chodem též proti Lorenzovi, polemiky, ke které neopravňuje ani výrok
JireČkův, že Dalimil byl »horlivý péstovatel dějin národních«, což
B. ovšem překládá »ein eifriger Erforscher der vaterländischen Ge
schichte«.1) Proč ta polemika a proti komu? Kde stojí ten protivník,
jenž tvrdí a hájí, že kronika Dalimilova je »eine eigentliche geschicht
liche Darstellung, angeordnet nach der Bedeutung des Gegenstandes
und allein berechnet auf die Feststellung der historischen Wahrheit?«
Ale ani tím vším není u Bachmanna pověděno slovo poslední. Ono
velké tajemství, ke kterému neproniklo krátkozraké oko Palackého
a Lorenzovo, najdeme v plném světle teprve něco dále (str. 74). Vždyť
tato kronika ani vlastně kronikou není, tak že bychom měli vlastně
říkat tak zv. kronika tak zv. Dalimila! Teď teprve rozumíme, proč
Bachmann od počátku svého pojednání slovo kronika dává do uvozovek:
,Chronik1.
Bachmann vychází od předmluvy Dalimilovy: mnozí pověstí hle
dají . . . Podav parafrasi první části této předmluvy a tím i výklad,
podotýká dále: »Also um ,pověsti1 handelt es sich dem Verfasser, um
Sage und Erzählung, wie solche seine ,Chronik* wirklich in so reicher
Zahl aufweist, nicht aber um Geschichte (děje, dějiny) . . .« Proti čemu
se Dalimil obrací, jest »die Pflege und Sammlung fremder Sagenstoffe«
(třeba dodat, že Dalimil je proti jednostrannému pěstování těchto po
věstí), k čemu nabádá, je »sich um die heimische Ueberlieferung zu
kümmern«. To vše je pravda, ale nejsou to nové pravdy (srovn. na př.
Jirečkův úvod str. VIII. 2) Jen že proto nesmíme z Dalimila dělati ně’) Slovo Erforscher u Bachmanna není proloženo, nýbrž Geschickte.
Proč, v. hned dále. — Dobrovský neužil slova Darsteller, jak Bachmann
nesprávně na str. 63 cituje (so dürfe man ihn doch nicht für einen glaub
würdigen Darsteller halten), nýbrž Erzähler, jako Bachmann sám na str. 113
(Dalimil ist nicht Geschichtsschreiber, sondern Erzähler). — ·) Verše 5—8:
Neb by se do nich které cti nadieli,
své by země knihy jměli;
z nich by svój rod veš poznali,
odkud jsú přišli, vzvěděli
vykládá Bachmann takto: »Sie würden davon Ehre und Vortheil haben, na
mentlich ihr Volk besser kennen, lernen und seinen Ursprung ergründen.«
Výklad pochybný. Nehledě k chybné parafrasi 5. verše, Dalimil podle dalšího
výkladu Bachmannova naráží prý na »die alte Czechensage« tedy to, co
potom obsahuje 2. kapitola kroniky. Ale spíše jsou míněny četné genea
logické pověsti. Ve verších 13 -16 změnil B. neprávem JireČkovu interpunkci;
třeba se tím smysl těch veršů mnoho nemění, přece vzniká parafrase
nesprávná. Jireček ty verše vyložil správně a jasně. — V 2. verši dvorné
(t. j. höfisch) neznamená: zeigen darin — Witz. — O prvních čtyřech verších
kroniky Dalimilovy v. též článek Lad. Dolanského ve Zprávě reálky kar
línské 1901.
22*
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jakého moderního folkloristu, jako bezmála délá Bachmann podotýkaje:
»Nach den Grundsätzen für Volkskunde und Volksüberlieferung, nicht
den Gesichtspunkten des Geschichtsschreibers, entscheidet sich Dalimil
auch für die Wahl seiner Hauptquelle.« Zde přece nestojíme před
žádnými novými a těžkými problémy. Dalimil (toho netřeba dokazovat)
nepodobá se ani (modernímu) folkloristovi, ani (modernímu) badateli.
Středověk nebyl zcela bez kritiky, ale nebyl to věk kritický. Průměrný
středověký člověk věřil ve svého (středověkého) Alexandra a Trojanská
válka mu byla skutečnou historií. A tak i náš Dalimil chtěl, aby mu
věřeno bylo, až začne vypravovati. On chtěl napsati kroniku a tak své
dílo také nazval sám (»úsilno jest tuto kroniku psáti«). A nebudeme
mu z toho přece zase činiti výčitku, že nenapsal kritické historie, jako
činí Bachmann na str. 94: »Dalimils eigenes Verschulden, falls man
ihn als Historiker auffassen will, liegt dann darin, dass ihm die Gabe,
zwischen Wahrheit und Dichtung zu unterscheiden, gänzlich abgieng . . .
dass er weder verstanden hat, für die ältere Zeit nach den doch
sicher auch ihm erreichbaren wirklichen historischen Quellen sich einen
Einblick in den Gang der Geschichte Böhmens und das Streben und
Thun der führenden Persönlichkeiten zu verschaffen und auch, was im
bescheidensten Masse das Geschick zeigt, uns bei der Darstellung der
Geschichte seiner Zeit . . . der so sehr entbehrte Führer zu sein.« Ovšem
tato obžaloba Dalimilova je zároveň obranou. Než i tu se musíme tázati:
Proti komu? Proti Palackému? Jest pravda, že Palacký (str. 112) Dali
milovi a Hájkovi vyčítá, že nelišili, jako Kosmas, historii a pověst (Ge
schichte und Volkssage), avšak Palacký proto na Dalimilovi nežádá, že
by již on, Dalimil, byl měl vykonati to, co vykonali teprv Dobner
a Palacký sám. Jestliže se však obrana obrací daleko nazpět až k
Dobrovskému a proti němu, i tu musíme říci, že tu obranu v podstatě
provedl již Palacký. A tak se nám ona nově objevená pravda redukuje
na větu, že nemáme v Dalimilově kronice vidět historii, dokonce historii
kritickou, jež by vyhověla požadavkům novodobým — což se rozumí
přece samo sebou!
Mezi Palackým a Bachmannem je ovšem nějaký rozdíl, co se týče
ocenění poslední části kroniky Dalimilovy (vždy jako pramene, ze kterého
by bylo lze spolehlivě vybírati fakta). O ní praví Palacký: »Seit der
Regierung des Königs Wenzel, Ottokar (Cap. 81—106) wird Dalimil
selbst historische Quelle für uns; erschöpft nunmehr aus Eigenem, und
wird um so verlässlicher, je mehr er dem Ende seiner Chronik zueilt . . .«
Proti tomuto přeceňování Dalimilovy kroniky jako historického pramene,
v poslední části její obrací se Bachmann na konci svrchu citované věty
a to ne bez práva. Palacký ovšem ani tu nemíní, že bylo by lze ve všem
Dalimilovi věřit bez kritiky, jak patrno i z jeho slov: »so ist er uns mit
allen seinen eigenthümlichen Ansichten, Irrthümern und Leidenschaften ein
gewichtiger Zeuge seiner Zeit«. Také Palacký ve svých Dějinách nejde
slepě za Dalimilem v posledních jeho kapitolách.
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Tretí část Bachmannova pojednání je věnována pramenům Dalimi
lovy kroniky. Zde měl předchůdce, kterého zná a který mu (výminečně) není nesympathický;1) je to Jos. Teige, který se již r. 1888
o takový podrobnější rozbor kroniky Dalimilovy pokoušel (MIÔG. IX.).
Jak známo, oznamuje nám Dalimil sám v předmluvě, že mu hlavním
pramenem bude kronika Boleslavská, t. j. ona, kterou našel u starého
kněze v Boleslavi. Dobrovský v této Boleslavské kronice viděl kroniku
Kosmovu, Palacký se v té příčině určitěji nevyslovil, zdali totiž Bole
slavskou je míněna kronika Kosmova, ale i on počítá Kosmovu ku
pramenům Dalimilovým; podle Jirečka se jí přidržoval vedle jiných
pramenů, zvláště >podání národního«, od poč. až po hl. 64.; o po
drobnější rozbor se zřetelem, co by totiž v těchto 64 hlavách bylo
z Kosmy, pokusil se potom Teige. Bachmann se nyní, a to právem,
vrací k Dalimilovi samému (a tím k Dobrovskému), dávaje mu víru,
že hlavním pramenem mu byla kronika Boleslavská, ale tato Boleslavská
kronika není mu totožná s kronikou Kosmovou, jak nás došla, nýbrž
byla by to kronika Kosmova přepracovaná, již doplněná z pověsti
a tradice, tedy kronika, která by se byla co do látky již velmi po
dobala a přibližovala kronice Dalimilové. Je to hypothesa, jejíž cenu,
ač-li naše prostředky na to stačí, by ukázati mohla teprve další ještě
podrobnější badání, ale je to hypothesa pozoruhodná a již proto se za
mlouvající, že odpovídá předmluvě Dalimilovy kroniky nejlépe. 2) Bachmannovi patří zásluha, že na tuto hypothesu pozornost obrátil a jí ve
svém pojednání užil. Mínění Bachmannovo však dělí jen krok od mínění
Lorenzova, k němuž by byl měl sám na tomto místě poukázati. Ježto
’) Bachmann Teigovi vytýká četné tiskové chyby i v českých citátech.
A touž výtku lze učiniti — jemu samému. — ’) Třetí část této zajímavé a
také pěkné předmluvy (podle vydání Jirečkova) začíná takto:
Nalez kroniku u kněze starého v Boleslavi,
ta všecky jiné oslaví,
ta mi jistě vlastiny boje zpraví
mnoho neznámého vypraví.
Bachmann (str. 76) překládá: heimatliche Kämpfe — tak se tuším slovům těm
všeobecně rozumí. Ale nemělo by se čisti: Vlastiny boje> Dívčí válka, která
odbyta u Kosmy dosti krátce, vyplňuje u Dalimila 8 kapitol. — Bachmann
(str. 75) verš: ale slov viece mluveno — rozumí o Boleslavské kronice;
opravdu se vztahuje k »Pražské neb Břevnovské«. Parafrase posledních veršů
3. odstavce předmluvy, kterou čteme v Bachmannově pojednání na str. 93,
není zcela správná. Slova Dalimilova: Ale nalezneš-li kde co jinak, než tuto
mluveno, věz, eŽ to jest mú voliú neproměněno — neznamenají: »Findest
du aber etwas anders, als dort gesagt, so weiss, dass das von mir nach
Willkür nicht geändert ist«; smysl jest: Nalezneš-li kde (v jiných kronikách)
co jinak, než tuto (v mé kronice) mluveno, věz, že jsem to schválně nepro
měnil t. j. ponechal tak, jak to má kronika Boleslavská. — Ani parafrase
čtvrtého odstavce kroniky (str. 76) se nepodařila úplně. Tak: k svému sě
jazyku viece snažiti — neznamená: sich seiner Sprache umsomehr anzu
nehmen; jazyk i zde je: národ, národnost; tužebný tiemto túhy zbude —
neznamená; Hingabe mag wohl auch Hingebung wecken.
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se to nestalo, zasluhuje ono mfsto díla Lorenzova (II. 290), aby zde
bylo položeno v plném znění: Man hat . . . dem Werke passend (o čemž
ostatek lze pochybovat) den Titel Bunzlauer Reimchronik beigelegt,
weil der Verfasser aus dem Bunzlauer Kreise zu stammen scheint, und
weil er als seine Hauptquelle eine Bunzlauer lateinische Chronik anführt,
die er ihrem Gehalte nach weit über Cosmas und seine Fortsetzer
stellt. Wir wissen nichts mehr von dieser Bunzlauer Chronik, nur
kann man aus Dalimil ersehen, dass sie viel Sagenhaftes zusammen·
getragen haben muss, wenn ihr all die Erzählungen Zufällen^ die
Dalimil nicht aus Cosmas erhalten hat. — Ku pramenům Dalimilovým
počítá B. vedie kroniky Boleslavské také Křišťana, ale připouští i jiný
poměr, než přímé přejímání látky. Po Kosmovi dostáváme se k otázce,
zdali Dalimil zná jeho pokračovatele. Výsledek je podobný jako v roz
boru Teigově: ku pramenům Dalimilovým nepatřili; s Teigem však
k nim Bachmann počítá ztracenou kroniku Opatovickou, která se nám
ozývá též v Neplachovi, přidávaje domněnku, že snad byla pramenem
také ve výkladech o jménech a znacích šlechtických. Podobné mínění
vyslovil také Teige, onoho pramene ovšem blíže neurčuje. Než k Opatovické kronice jako k druhému vedle Boleslavské hlavnímu pramenu
předmluva nepoukazuje. A tu třeba se též ptáti: jak daleko šla kronika
Boleslavská ?
Poslední část pojednání táže se po osobě Dalimilově. Proti Do
brovskému, Palackému a Jirečkovi vrací se Bachmann k staršímu mínění,
že tak zv. Dalimil byl stavu kněžského. I zde se polemika obrací hlavně
proti Palackému (zase v obvyklém podrážděném tónu). Je pravda, že
jistoty se nedoděláme na žádné straně, než mínění Palackého, že Da
limil byl podobně jako Otakar, skladatel Štýrské kroniky, původu rytíř
ského, zdá se mi i po tom, co tu pověděno, přece pořád více pravdě
podobným.
Těžiště nového pojednání a tudíž cena jeho spočívá v kapitole
o pramenech Dalimilových, zvláště v otázce, co již obsahovala ona
kronika Boleslavská. Není lhostejno, zdali Dalimil čerpal teprv z ústního
podání doby své či zdali to učinil již někdo před tím: cena tohoto
podání vzrůstá, čím dříve bylo písemně zaznamenáno. Těžiště nového
pojednání však nespočívá v první polemické části. Prof. Bachmann již
delší dobu systematicky se obírá rozborem pramenů dějin českých
a uveřejňuje své práce na rozličných místech. Je litovati, že cenu svých
prací poškozuje sám onou výše zmíněnou tendencí a snahou snížiti co
možná význam Palackého Würdigung. Je toho litovati proto, že i v těch
polemických částech bývají kusy ne bezcenné, tak i zde na př. onen
přehled obsahu kroniky Dalimilovy, ale to vše zatlačuje často spiso
vatel sám do pozadí svou neobjektívností, která se i jináče nezřídka
patrně jeví nebo prozrazuje. Co se však týče díla Palackého, tu i z těch
prací mimo vůli autorovu všude vychází na jevo význam a cena jeho
jednak literárně-historická, jednak trvalá. Všude i dnes ještě třeba
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vycházeti od Palackého a vraceti se k němu. I kde badání pokračuje
dále, obyčejné musí jiti cestou, na kterou již on byl poukázal. Palacký na př. již vyložil, jakou má cenu Dalimilova kronika, i když
jí neposuzujeme jako pramen historický doby jeho ve smyslu nazna
čeném (jako pramen pro fakta): odráží se v ní jako v zrcadle všude
doba jeho vlastní, její národní sebevědomí, její odpor proti živlu ně
meckému (sr. Würdigung str. 109). Ale — to známo bylo již od po
čátku, jak svědčí zmíněný výrok Meinertův, a víme také, proč Hankovo
vydání tak dlouho nesmělo vyjiti. Že Bachmann zde neobjevil nic nového,
netřeba dokládat; on sám si také té zásluhy nepřipisuje. Že však —
i tu na cestě Palackým ukázané — pojednání jeho není bez zásluhy,
na př. vybráním míst, kde se takové smýšlení Dalimilovo zvláště
jeví, nebo míst, ze kterých patrno, jak si představoval poměr Čech
k říši, je slušno uznati, třeba se právě tu odráží dosti patrně v práci
vědecké zároveň nálada doby naší.
Prof. Bachmann svým předchůdcům často vytýká, že jich badání
nedospělo k určitým a pevným resultátům, že ho neprovedli až ke
konci, jak měli. Nečiním z toho výtky, ale upozorňuji na otázku, jejíž
objasnění bychom právě zde očekávali, a to tím spíše, že se to mohlo
státi na počátku pojednání v úvodu, kde se nám hned v prvním odstavci
zdá, že se k té otázce dostaneme: běží totiž o souvislost kroniky Dali
milovy s podobnými rýmovanými skladbami, s rýmovanými kronikami
jeho doby. Určitěji tuto otázku formuloval a také i odpověď naznačil
již J. Vančura ve svém pěkném pojednání »Pokud v kronice tak řeč.
Dalimila užito jest podání ústního?« (v programmu kolínského gymnasia
r. 1884), které pozornosti autorově ušlo; poukázal k tomu též Jar. Vlček
(str. 30) slovy: Kronika (Dalimilova) je tendenční polemický výtvor mysli
v těžkých dobách mocně vzrušené, který co do formy bez váhání při
dává se k běžnému též u nás vkusu německých »reimchronik«.
G.

Emil Goeller, König Sigismunds Kirchenpolitik vom Tode Bonifaz’ IX.
bis zur Berufung des Konstanzer Konzils (1404—1413). Freiburg in
Breisgau 1902. 226 str.
Dosud nemáme dostatečné monografie o koncilu Kostnickém. Co
napsali Royko, Wessenberg, ba i Tosti, má cenu více pro poznání doby
autorů; cennější je vždy ještě starší dílo Lenfantovo. Ale co nemáme,
lze očekávat suad již v době nepříliš daleké od Jindř. Finke. Skoro celá
jeho literární činnost od dissertace z r. 1880 (K. Sigmunds reichsstädtische
Politik 1410—1418) k tomu cíli směřuje. Finke si sám připravil půdu
zvláště svými Forschungen und Quellen z r. 1889 (v. Klicmanův referát
v Athenaeum) a svými Acta I z r. 1896 (v. referát Novotného v Č.
Č. H. III.). Vedle publikací Finkových máme ještě práce jiné, pochá
zející na mnoze od jeho žáků anebo sepsané z jeho popudu. K jiným
pracím dávají podnět Reichstagsakten. Vše, co řečeno, platí o nové knize
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Goellcrově ; vyšla z popudu Finkova, opírá se o jeho publikace a také
o R.-Akten, ale přibírá i jiné prameny, jichž dosud málo užito ; jsou to
zejména Makuševovy Monum. spéct, históriám Slavorum merid. Vůbec
povznáší se nad obyčejnou úroveň dissertací toho druhu. Předmět:
církevní politika Sigmunda, jakožto krále Uherského a potom zároveň
Římského, dosud nebyla tak zevrubně vypsána; církevní politikou míněno
ovšem, jak se zachoval vzhledem k nej důležitější otázce církevní té doby,
dvojici a pak trojici papežské. Spisovatel dobře učinil, že počal tak
záhy (již r. 1404); tím nám usnadnil porozumění politiky Sigmundovy
jako krále Římského, usilujícího o svolání velkého koncilu mimo Itálii,
ano i politiky jeho na koncilu. Škoda (a v tom je patrna ruka za
čátečníka), že líčení jeho je přeplněno podrobnostmi často málo důleži
tými, ač mnoho z toho odkázáno na štěstí do poznámek, které aspoň
při tom seznamují s nejnovější literaturou; nejlépe je psán konec, kde
spisovatel se nejméně od themata oddaluje. Že v novější literatuře
o Sigmundovi zavládl soud příznivější (i při často nepříznivém soudu
o jeho osobních vlastnostech), je známo; zde nejednou zaznívá až
panegyricky. Tak čteme na str. 169: »Seine kirchenpolitische Thätigkeit aus den ersten Jahren seiner Regierung (jakožto krále Římského)
bis zum Beginn des Konstanzer Konzils allein würde hinreichen, um in
ihm ein der grössten diplomatischen Talente auf dem deutschen
Königsthrone zu erkennen.«
y G.
J. Kvačala, D. F Jablonsky und Grosspolen· Posen 1901.
Spis tento jest nejdůležitější v řadě Kvačalových publikací týka
jících se slavného vnuka Komenského, Daniele Arnošta Jablonského.
Předchůdcem jeho byla pž r. 1896 přednáška Fünfzig Jahre im preus
sischen Hofpredigerdienste, D. E. Jablonsky (Jurjev 1896), podávající
tresť materiálu v hořejším spise spracovaného. R. 1899 následovaly
Neue Beiträge zum Briefwechsel zwischen D. E. Jablonsky und G. W.
Leibniz (srovn. Č. C. H. V, 327—28) a konečně loňského roku uve
řejnil týž autor pěkný článek v tomto časopise (r. VII, 265 násl.)
o počátcích berlínské akademie^ v němž vyličuje, jaké účastenství a vý
znam měla při tom též slovanská duševní práce, právě Jablonským
zastoupená.
Již ve shora uvedených Neue Beiträge praví Kvačala o materiálu,
který nashromáždil, že bylo by lze z něho spracovati větší spis o po
měru Jablonského k Velkopclsku, jenž by zároveň obsahoval základy
evangelických církevních dějin polských ve spojení s dějinami pruské
politiky z let 1690—1740. Kvačala materiál tento nenechal ležeti ladem
a během 2 let možnost učinil skutečností.
Je známo, že v zemích bývalého Polska, zejména ve Velkopolsku,
udržely se až dosud některé zbytky Jednoty českobratrské. Ale o osudech
jejích kromě několika sporých dat sebraných Lukaszewiczem (>O košciolach braci czeskich«) není dosud téměř nic známo. Jen veliká postava
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Komenského poskytla rozličným badatelům příležitost osvétliti poměry
Jednoty české a polské okolo polovice 17. století. Rok 1656, kdy Lešno
zničeno bylo požárem, znamená zkázu české větve Jednoty — avšak po
ní trvala ještě dále její větev polská, která udržela tradice své církve
mateřské, chránila její dědictví, kterým byl bohatý archiv lešenský, po
držela vnější její řády, zejména ordinaci a biskupskou posloupnost, jak
koliv od jisté doby (1627) byla úplně splynula s vyznáním reformovaným
tak, že mluví-li se v té době o Jednotě nebo o církvi reformované,
znamená to totéž. O osudech této polské Jednoty bratrské po r. 1656
nebylo dosud téměř nic známo, ačkoliv k dějinám jejím po ruce jsou
bohaté materiály. Vědělo se dosud jen tolik, že dějiny církve této
splývají s otázkou dissidentskou, která stává se v Polsku čím dále tím
palčivější a jejíž šťastné a včasné rozřešení mohlo odvrátiti jednu z příčin
zasahování sousedů do vnitřních záležitostí říše Polské. Kvačala má zá
sluhu, že přítomným spisem podal cenný příspěvek k dějinám Jednoty
bratrské v Polsku od r. 1690—1740 a zároveň k dějinám dissidentů
polských v těch letech.
Hlavní obsah událostí Kvačalou líčených jest snaha a úsilí pro
testantů polských, lépe velkopolských, dosíci nějaké ochrany zákona pro
svoje vyznání proti výbojnosti katolických prelátů a jimi fanatisovaným
massám šlechtickým vládnoucím nad suverénním sněmem »Řeči pospolité«.
Děje se to v době velikých událostí politických, jako je přestoupení
kurfiřta Saského ke katolictví a nastoupení jeho na trůn Polský, jako je válka
nordická. Jsou tu doby pohnuté, válečné, ve kterých sama sebou vnu
cuje se pronásledovaným dissidentům příležitost, hledati pomoc u sousedů,
pomoc válečnou nebo diplomatickou. Nejprirozenéjším pomocníkem byl
kurfiřt Braniborský a o něco později král Pruský, v jehož politických
tradicích již od Albrechta knížete Pruského zděděných byla též podpora
reformace v sousedním Polsku a Litvě. Církevní politika králů Pruských
je dobře známa — v době, o které jedná spis Kvačalův, na nějaké
branné zakročení ve prospěch dissidentů Prusko sobě ještě netroufalo,
a tak celé toto období vyplněno jest téměř výhradně jednáním diplo
matickým, neustále se opakujícími prosbami a stížnostmi dissidentů ke
dvoru Pruskému s jedné a sliby, theoretickými radami a rozličnými
pokusy o zjednání dohodnutí, svornosti a součinnosti všech protestantů
se strany druhé. Setkáváme se s plánem dvora Pruského vytvořit!
mezinárodní obranný a ochranný spolek všech protestantů proti proti
reformaci. Válečné události provedení této myšlenky překážejí, ale projekt
vrací se opět a opět. Vzorem má být církev anglická — v Prusku
pomýšlí se a do jisté míry i provádí poangličtění liturgie . . .
Kvačala na základě bohatého, větším dílem dosud nepoužitého
materiálu sleduje všecka tato jednání — jest to předmět dosti nevděčný,
neboť jedna a táž věc několikrát se opakuje, starší plány znova se
opakují, zúčastnění znova chápou se prostředků, které dříve se neosvědčily;
avšak ne pouze pro pobavení čtenáře píší se dějiny. Co Kvačala udělal,
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bylo nutné a je práce to velice záslužná — kdo po něm přijde, bude
moci jeho práci shrnouti v krátkém resumé, to však je možné jen po
pilné a důkladné Kvačalově indukci. Dlužno však vytknouti jako obtíž
při studiu spisu jeho nepřehlednost chronologie^ zaviněnou tím, že spiso
vatel málo opakuje letopočty; při látce tak homogenní není snadno
pamatovat! si chronologický postup, a to by mělo býti čtenáři usnadněno
letopočty po stranách nebo aspoň v závorkách,
S pozadím právě naznačeným vystupuje v popředí hlavní osoba
ve všem jednání nejvíce zúčastněná, o ně nejvíce se zajímající, k mno
hému popud dávající, je řídící, pravý spiritus movens a regens — Da
niel Arnošt Jablonský. *) Spisovatel ve 3 částech líčí jeho osobnost
a působení — v části I. jeho životopis do r. 1699, kdy se stal bi
skupem Jednoty, v II. působení jeho do míru Nystädtského (1721) a ve
III. ostatek jeho života. Jablonský, vnuk Komenského, syn zetě jeho
řečeného Figula, byl úplně proniknut duchem a tradicemi staré Jednoty.
Ač po celý svůj život skoro dlel mimo její vlast (do r. 1670 žil v Am
sterodamu, později 1676 jen krátký čas byl žákem školy lešenské
a pak pouze asi 4 léta 1686—1691 byl pastorem v Lešně), přece byl
jedním z nejvěrnějších jejích synů, který pečoval jak o zlepšení jejího
vnějšího, politického a hmotného stavu, tak i o vnitřní j jí obrození a re
formu. Od r. 1691 byl ve službách pruských, nejprve jako dvorský
kazatel v Královci, od r. 1692 dvorský kazatel v Berlíně. Jednota
nerada propouštěla svého milovaného duchovního, leč již tenkráte mnozí
vyslovovali naději, že může Jednotě prospěti více v Prusku nežli doma.
Že Jablonský naděje neuskutečnil tak, jak mnozí (zvláště později) od
něho očekávali, to vinou jeho není — jisto jest, že snahy jeho byly
upřímné a horlivé, usilovné. Dvakrát svým zakročením zachránil Lešno
před zničením, staral se o peněžitou podporu své církve, spisoval me
moranda a příležitostné spisy ve prospěch polských protestantů, byl
účastníkem porad o záměrech vlády pruské a svým hlasem častokrát
v nich rozhodoval. Že stav polských protestantů přes to se nezlepšil,
toho příčiny ležely mimo něho. Při smlouvání míru Nystädtského (1721)
utrpělo Prusko diplomatickou porážku v otázce dissidentské. Král Pruský
neviděl konečně jiného prostředku, nežli působiti na krále Anglického,
aby tento Polsku pohrozil pronásledováním katolíků v Anglii a Irsku.
Taktéž r. 1724 musil si nechati líbit ostré ultimatum se strany krále
Polského a omlouvati své jednání — když Rusko, na něhož spoléháno,
a s jehož diplomaty i Jablonský byl ve spojení, nebylo ochotno ve
prospěch dissidentů něco učiniti. Jablonskému nezbylo, leč ke konci
svého života uznati naprostou beznadějnost polských dissidentů.
Církevně-právní poměr k Jednotě je zvláštní, zajímavý, karakterisující dobu a poměry. Ač postavením svým, které zaujímal jako (třebas
!) Nevím, čím Kvačala odůvodní svoje Jablonsky m. jistě správnějšího
Jablonski. Snad se tak J. sám psal — ač já jsem viděl v listinách Herrnhutských a Poznaňských jméno jeho psáno Jablonski*
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reformovaný) kazatel v Berlíně nalézal se úplně mimo Jednotu, přece
tato učinila jej svým seniorem, nejprve »honoris causa«, později úplně
pravomocným, tak že bez něho nic se nedělo a jeho vůlí řídilo se vše
i tenkrát, když nemoha osobně k synodám se dostavit!, listem svým
ji projevil. Lze říci, že Jablonský Jednotu držel; bylo jí potřebí autority,
význačného vůdce. Jablonský zadržel konečný úpadek její na dlouhou
řadu let do budoucnosti. Jsa předním představitelem myšlenky svornosti
a sjednocení všech protestantů, snažil se především na půdě polské ji
uskutečnit! — opět a opět jeho vlivem opakují se pokusy o smír, do
hodnutí a společný postup polských lutheránů a bratří čili reformovaných.
Tak bezděčně padá jakési světlo i na některé stránky vnitřního
rozvoje Jednoty v té době. Hlavním pramenem tu jest denník Jablon
ského. Co na první pohled nápadno jest, jsou počátky germanisace
Jednoty, která v pozdějších dobách jest ještě patrnější. Duchovní jsou
větším dílem německého původu — jen šlechtičtí senioři mají jména
polská. Jednota ztrácí své mocné ochránce — Leszczyňští stávají se ka
tolíky. V Jablonském žije ještě duch polský. Umí dobře polský, píše
a káže po polsku, ale více přece po němečku, jeho korespondence do
Lešna a do Velkopolska je z veliké části německá. Naproti tomu pře
kládá bibli do polštiny, píše »História slavonica«, jež má býti opravením
a náhradou za spis Regenvolsciův (bohužel neprovedeno) — v Herrnhutě zachoval se exemplář Regenvolscia s poznámkami, nemýlím-li se,
Jaklonského. Polsko je mu »drahou vlastí«, pečuje o rozšíření polského
jazyka (str. 29). Zajímavo bylo by věděti, pokud uměl česky, neboť
matka byla Češka. I čeští exulanti k němu se obraceli. A přes to
pracoval Jablonský konec konců »pour le roi de Prusse« — nepravím
to jako výtku, neboť při posuzování této věci souhlasím úplně s Kvačalou,
který praví: »Při případném odsouzení se stanoviska národního nezapo
mínejme, že v té době, kdy přívrženci české víry proti všemu právu ze
sněmu polského byli vypuzeni, v residenci Fridricha Velikého mohla
kvésti česká obec, která pěstovala jazyk a literaturu českou«. Je v tom
spíše cosi tragického, že lidé jako Jablonský, jako před ním Komenský
a jiní mnozí pracovali bezděčně proti tomu živlu národnímu, ke kterému
s láskou lnuli. Pro Jablonského stanovisko církevní bylo jedině směrodatné
v jeho jednání, v životě. Rodina jeho vlivem poměrů polskému národu
se odcizila — manželka jeho byla Angličanka — synové již byli Němci —
jeden z nich nazýval se Fridrich Vilém. Jako Jablonského, tak i dissidenty polské dlužno spravedlivěji, nežli se dosud dělo posuzovat!. Vy
týká se jim se strany polské zrada vlasti, spojení s jejími nepřáteli —
zapomíná se, že jejich odpůrci nebyli ani drobet lepší a že jejich pletichy
a pikle s cizími dvory proti vlastním králům, nebyli-li jim po vůli, při
pravily konečný pád Polska. A konečně dissidenti nechtěli nic jiného
»nežli provádění stávajících zákonů své země.« Zda nebyli jejich proná
sledovatelé vinnější?
Jaroslav Bidlo.
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Aulard A. Histoire politique de la Révolution fran^aise. Origines
et Développement de la Démocratie et de la République (1789—1804).
Paris, Armand Collin, 1901. S. XII. -|- 805.
Literatura francouzská má dnes tři historiky »velké revoluce«,
z nichž každý ve svém oboru je mistrem: Sorela, Aularda a Chuqueta.
Sorel, žák a dědic Tainův, je odchovancem starých tradicí francouzského
dějepisectví, a čtyři svazky jeho »Evropy a revoluce francouzské« patří
k nejznamenitějším dílům novější historiografie. Aulard a Chuquet zase,
oba stoupenci historického positivismu, historickou methodu v jejím nej
přísnějším významu applikovali na revoluci a založili tak vlastně teprve
její skutečně vědecké studium, Chuquet s přesnou podrobností probral
její stránku vojenskou, Aulard tímže způsobem zabývá se její historií
vnitřní. Aulard, o jehož nejnovějším díle tu chceme referovat, studiu
revoluce od r. 1879 věnoval celý svůj život; od r. 1886 je professorem
dějin revoluce na universitě v Paříži a vydává (od r. 1887) i zvlášní
odbornou revui: Le Révolution fran^aise. Činnost jeho je velmi roz
sáhlá: Aulard především vydal řadu pramenů veskrze prvního řádu a
často obrovského rozsahu (akta výboru pro obecné blaho, akta Paříž
ského klubu jakobínského, materialie pro poznání kulturního života
v revoluční Paříži), vydal také některé memoiry (Louvetovy na př.) a
současně napsal řadu monografií: o řečnících revoluce (3 sv.), o Dantonovi (populárně), o kultu rozumu a » Nej vyšší Bytosti« ; drobnější roz
pravy sebral ve dvou svazcích svých Etudes et lecons. Nyní, po více
než 20ti letech, přistupuje jakoby k velikému résume\ ke konečné
synthesi své práce: »Politické dějiny revoluce francouzské« po Sybelovi
a Tainovi jsou opět prvním velikým pokusem o vystižení samé podstaty
revoluce.
»Je-li možno, praví Aulard v předmluvě, »nesouhlasit docela s mou
methodou a mým plánem, co do užití pramenů, doufám, lze být v na
prosté bezpečnosti . . . Myslím, že moje badáni v celku je úplné, Ne
opomenul jsem snad ani jednoho důležitějšího pramene a nepronesl ani
jednoho tvrzení, které bych nebyl vzal přímo z pramenů« (str. IX. a X.).
Aulard má plné právo k slovům tak krásného sebevědomí: on skutečně
svou obrovskou látku ovládá s jistotou, která překvapuje, a zná všecko,
co bylo třeba znát: prameny i literaturu, materiál tištěný i archivní.
V knize samé ovšem literatura je citována jen po skrovnu: polemisovat
nebylo lze již pro rozsah díla, a jinak kniha sama jde všude až k pra
menům ; Aulard proto v celku literaturu uvádí jen, pokud mu podala
nová fakta — je to tedy literatura rázu především provinciálního a
velmi speciálního. Za to prameny jsou citovány vždycky a co nejsvědo
mitěji. Je dáno již povahou díla, že prameny těmi na prvním místě jsou
texty zákonů, vládní akta a volební protokolly (materiál z velké části
dosud nevydaný); k tomu přistupují korespondence soukromé i úřední
(rovněž většinou netištěné), noviny, brožury a vůbec současná literatura;
konečně memoiry. O memoirech, jako prameni, Aulard po dlouholeté
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zkušenosti má míněni velmi skeptické: dříve prý dával se jimi sám tu
a tam zmásti, dnes však vyznává přímo, že jich užil jen výminečně, jak
praví doslovně: >spíše na potvrzení než na vyvrácení jiných svědectví«
(str. XI.). V jednom směru ovšem i dílo Aulardovo vykazuje ještě
mezeru; je to již dávný, velmi dávný problém, o který se dosud
stroskotala skoro každá historie francouzské revoluce: neúplná znalost
poměrů v provinciích. Co tu bylo již vykonáno — a je toho co rok
víc a více — pořád ještě nedostačuje: jako již dávno, i nyní stále
systematické a vyčerpávající probrání venkovských archivů je nejpřed
nější úlohou dne, a můžeme skoro říci, jest již conditio sine qua non.
Ovšem je to úkol, na který jednoho života, jak praví Aulard, je příliš
málo (str. 241) . . . Aulard sám o situaci v departementech soudí hlavně
dle materiálu, jejž sebral v Paříži; studií archivních venku vykonal po
měrně nemnoho.
Ve své methodě Aulard vyznačuje se duchem ku podivu positivistickým: náklonnost k logickému učlenění, snaha >do výkladu uvést
jasnost, které není ve věcech« fstr. IX.), t. j. schopnost v »nesmírné
a spletité skutečnosti« abstrakcí jednotlivé momenty postavit do ostrého
světla, u něho podivuhodně se spojuje se vzácnou přesností ve faktech.
Jeho dílo mohli bychom karakterisovat skoro tak: je to spousta dat,
zjištěných co nejpřísněji a jasné i logicky spořádaných ve skupiny. Na
pohled Aulard jen fakt staví k faktu; u něho nenajdeme »obecných
úvah«, deklamací a theorií: k čemu »závěry« dle klassického vzoru?!
táže se sám. Nebylo by neužitečné a mrzuté, opakovat tak sám sebe?
Spokojme se tím, že jsme věci postavili do světla: nechrne je mluvit
(str. 780). Ale co z blízka vypadá jako mechanická drobnomalba, ne
možnost silného dechu, vskutku rozpíná se v obraz velkého slohu:
Aulard právě svou schopností přesné disposice dovede ojedinělá fakta
spojovat v široké kategorie; on k obecnému, k výsledkům vyšším a nejvyšším dospívá právě podrobností, detailem. Úcta k faktu je jeden
z nejvýznačnějších rysů jeho díla. A tato úcta projevuje se u něho
často velmi zajímavě: Aulard positivisticky přijímá jen, co je přesně
doloženo; on nic nepředpokládá, nic nepovažuje za samozřejmé. Jde
na př. o to, kdy se objevuje ve Francii republikanism; Aulard nespokojí
se s přibližným soudem, založeným na myšlence vývoje — pro něho
mluví jen fakta, a jeho odpověď zní pak ku podivu určitě: republi
kanism ve Francii vyskytuje se od července r. 1790. Methodicky nedá
se proti tomu nic namítat: fakt je fakt. Ale je možno formulovat jej
tak ostře a apodikticky? Je skutečnost, ona »nesmírná a spletitá sku
tečnost« opravdu tak přesně mathematická ?
Předmětem knihy jsou politické dějiny francouzské revoluce. Není
to však historie popisná nebo vypravovací, něco b la Thiers, co Aulard
podává: pro něho neplatí průběh událostí, ale jejich smysl. Také malebná
a emoční stránka revoluce, kterou tak intensivně pocítil Michelet, je mu
lhostejná: jemu jde o logiku události* ne o jejich epičnost a drama-
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tičnost. Aulard snaží se vystihnout vznik a vývoj politických ideí a po
kusy o jejich provedení; jeho otázka je: jak revoluce politicky
myslila a jak se politicky organisovala. Lze hned pochopit směr, jakým
jeho bádání šlo: základní zásady revoluce, slavné »principy z r. 1789«
byla svoboda a rovnost, t j. politicky: svrchovanost lidu, tedy republika
a demokracie. Aulard tak déjiny revoluce studuje »se stanoviska počátků
a vývoje demokracie a republiky (str. V.). V tom smyslu celou dobu
revoluční (1789 — 1804) dělí na čtyři periody. Perioda první (1789 až
1792) uvádí nás do počátků demokracie a republiky: my vidíme, jak
demokratism a republikanism ponenáhlu vznikají a konečně se i organisují, ale kterak vlastní dílo revoluce z r. 1789 je vždy ještě monarchické
a buržoasní. Teprve den 10. srpna 1792 přivodil demokracii a do září
t. r. vlivem obecné situace bylo provedeno i zrepublikanisování Francie;
tu nastává perioda druhá, doba demokratické republiky (1792—1795).
Tuto periodu, nejbohatší ve vnitřních dějinách revoluce, karakterisuje
nejdemokratičtější ústava francouzská vůbec, ústava z r. 1793, jejíž
podrobný rozbor Aulard podává, a t. z v. »revoluční vláda« (le gouverněment vévolutionnaire\ jejíž přesný a velmi detailní popis je jednou
z hlavních novinek knihy Aulardovy. Pod názvem »Názory a strany«
(Les opinions et les partis) Aulard pak studuje royalism v této době
a zejména obšírně se zabývá politickou podstatou sporu Hory a Girondy.
Devátým thermidorem (r. 1794) nastává obrat: reakce, čelící prvotně
jen proti Robespierrovi, stala se ponenáhlu hnutím vůbec protiterroristickým a konečně i protidemokratickým. K slovu hlásí se opět zatlačená
buržoasie, a my vidíme, jak ústavou z roku 1795 byla zahájena perioda
třetí: doba direktoria, t. j. doba republiky buržoásní (1795 — 1799).
Tak osudný spor živlu demokratického a buržoásního, jehož přesné
stopování celou revolucí je právě jednou z hlavních zásluh knihy Aular
dovy, na konec byl rozřešen pro buržoasii proti demokratismu. Vláda
direktoria, kterou Aulard rovněž podrobně popisuje v její organisaci
i v její činnosti, znamená počátek systému byrokratického a centralisačního, čímž se připravuje již vláda Napoleonova; problémy její vnitřní
politiky byly: demokratický republikanism, royalism a klerikalism. Direk
torium úpadkem revoluce vůbec přešlo v konsulát, a to je čtvrtá a
poslední perioda v revolučních dějinách: doba republiky plebiscitní
(1799 — 1804); v konsulátu se již ohlašuje Napoleonův »despotism«,
ale ovšem ještě despotism »dobrý«, ne onen grandiosní a šílený de
spotism empiru . . . Zřízením císařství Aulard končí — knihu zavírá
zajímavý důkaz, jak i plebiscit pro dědičné císařství v podstatě byl
projevem pro revoluci a proti Bourbonům i »starému režimu« . . . Na
značili jsme jen v nejhlavnějších liniích bohatý obsah díla Aulardova;
třeba však ještě připomenout, že vedle otázek v nejvlastnějším smyslu
slova politických (ústavy, politická organisace a její fungování, politické
názory a strany) Aulard pozorně stopuje i projevy socialismu v revoluci
a zejména její náboženskou politiku. Byla revoluce socialistická a do
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konce kommunistická, jak se tak často tvrdí? Aulard odpovídá: byli
socialisté, ale revoluce sama socialistickou nebyla, aspoň ne theoreticky;
prakticky ovšem často upravovala cestu pro socialism (zejména ve své
republikánsko-demokratické periodě), ale to byly mimořádné poměry,
jež vyvolaly mimořádný stav sociální (válka, nutnost klidu v Paříži).
Socialism organisovaný a revoluční objevil se teprve r. 1796 v »babouvismu«, ale i to (jakož i později, r. 1799, socialism neojakobínský) bylo
hnutí původu ryze buržoasního. Ještě zajímavější jsou vyvody Aulardovy
o náboženské politice revoluce. V duchu doby konvent stál na stano
visku »světské konstituce kněžstva«, dále však jít nemínil ; v tom smyslu
zahájil a vedl svůj boj proti nepřisežným knéžím. Když však kněžstvo
vůbec vzepřelo se republice a demokracii, když se stalo v plném smyslu
slova (jak se mu rozumělo tehdy) contrerévolutionnaire^ sáhl konvent
k prostředkům násilnějším. Ale i tu nerozhodoval »filofism« — svoboda
vyznání byla vždycky uznávána — nýbrž »obavy znepokojeného patrio
tismu« ; Aulard i kult rozumu vykládá spíše jako obranu proti kněžstvu
než jako změnu náboženského svědomí (úcta »Nejvyšší bytosti« byla
osobním dílem Robespierrovým). Ostatně je tu fakt, že katolická boho
služba nebyla nikdy přerušena úplně. Jinak se utvořila situace za
direktoria; direktorium samo smýšlelo velmi proti katolicky a vůbec
protinábožensky, ale co skutečně provádělo, byl programm, jejž postavila
reakce po 9. thermidoru: při boji s klerikalismem provést důsledné
oddělení církve od státu. V celku idea laického státu může být po
važována za církevně-politickou myšlenku revoluce. Toto stanovisko
opustil Napoleon v konkordátě: stát byl opět s církví smísen, a kato
lictví stalo se vlastně opět náboženstvím státním. Ale Napoleon i s církví
měl své osobní cíle, a proto jak on organisoval církevní poměry fran
couzské (»Organické články« na zásadách gallikanismu), to bylo poli
tické podřízení církve státu.
Již dávno patří minulosti doby, kdy Quinet s nadšením skoro
apokalyptickým vypracovával »filosofii revoluce« a Michelet její »legendu«;
přišli Sybel a Taine, a ona příšerná Medusina tvář, kterou zahlédl již
Carlyle a kterou plné odhalili teprve právě oni, stala se všeobecným
symbolem revoluce v mínění Evropy; revoluce byla jakoby obecné
abominatio saeculi . . . Ale zda definitivně a na vždy? U Sybela ovšem
ovšem oslňoval obrovský učený apparát a vědecké vzezření, u Taina
energie myšlenky, a u obou strhovala síla temperamentu. Ale již sou
časníci nedovedli se vždy ubránit pochybnostem o těchto zdánlivě tak
solidních stavbách; již oni cítili, že i když se nepíše sine ira et studio^
je možno psát aspoň bez nenávisti. A tuto nenávist obou velikých
historiků my dnes přehlížíme ve vší její jednostrannosti a nespravedli
vosti . . . Aulard patří k těm, kteří nejen zvěstují a zahajují, ale přímo
tvoří obrat. Jeho kniha celou svou tíhou obrací se proti Tainovi, a jak
uvidíme, nikterak bez úspěchu. Taine ve svém posledním díle byl pře
devším politikem a národním vychovatelem; jemu nešlo o to: zkoumat,
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»jak to vlastné bylo« — jeho hlavní cíl a skutečný raison ďétre jeho
díla byl: ukázat Francouzům ideální ústavu (ústavu ä ľanglaise'. aristo
kratickou, liberální a konservativní zároveň) a vyložit, že není pro Francii
spásy, než když v tomto znamení se zřekne svých revolučních tradicí.
Tento úkol Taine pojal a provedl nejen s celou vehemencí svého ducha,
ale i s překvapující silou vášně: tento methodický, vždy k abstraktním
formulím tíhnoucí duch pro své idee byl schopen i nejtvrdšího fana
tismu . . . Taine tedy již předem nenáviděl revoluci z úzkostlivé obavy
o budoucnost Francie; k tomu přistoupily smutné vzpomínky osobní
(ona »rudá zář z požárů kommuny v oknech jeho pracovny«) a konečně
určité, příliš přesně vyhráněné názory sociologické, jichž dogmatický
ráz již sám sebou vylučoval stanovisko historického nazírání. K tomu
Taine jako historik v práci samé se neosvědčil: již jeho obecné theorie
velmi často mu překážely, a dokonce methodická stránka jeho díla ne
dostačuje: mezi velikými dějepisci Francie z 19. st není snad nikoho
s tak nedokonalou průpravou v odborné technice jako Taine. Veliký
myslitel a spisovatel, jako historik Taine, je ze základu nepřesný a ne
spolehlivý. Co byla (podle Taina) revoluce? Jakobinism, t. j. vláda
vklassického ducha* a rozpoutáni nejnižšich vášni davu! To je myšlenka,
na které je založeno celé dílo, a která se vrací opět a opět, vždy
v nejkrajnějších formulacích; konec konců: revoluce, toť rozumová
omezenost a mravní špatnost . . . Proti prorockému, často však slepému
horlení Tainovu Aulard postavil fakta, a jen fakta. Ale-tato fakta mluví
jinou řečí, než jakou Tainovi diktovaly hněv a nenávist. Jaké je stano
visko Aulardovo? Aulard slavně prohlašuje, že psal jen jako historik a
že nehájí nijaké these. »Mám tu ctižádost«, těmi slovy končí předmluvu,
»aby má práce platila za příklad užití historické methody ke studiu
doby, kterou znetvořily vášeň a legenda« (str. XII.). Není pochyby,
tomu úkolu Aulard plně dostál; ale jeho kniha přes to ve svých vý
sledcích je apologii. Není to ovšem ani z daleka návrat k naivní
»legendě«, který právě po Sybélovi a Tainovi byl by neodpustitelný;
ale revoluce kromě své legendy heroické měla a má i svou legendu
zločinu, a o tu zde běží. Aulard je přesvědčen, že »starý režim« byl
neschopen mírné, pomalé reformy, a že násilná revoluce byla nutností
(str. VI.), Její podstatu vidí pak v prohlášeni práv lidských z r. 1789
(doplněném r. 1793) a v pokusech o jejich praktické uskutečněni. »Revo
luce, toť jako ideál politický i sociální, ideál racionální, jejž Francouzové
se pokusili aspoň částečně provést« (str. 782); v prohlášení práv
lidských projevil se »rozum osvícený historií (ib.). V tom smyslu má
revoluce plné sympathie Aulardovy, a sice revoluce ve své periodě
republikánsko-demokratické, doba konventu; odkud i nechuť Aulardova
k jejím buržoásním periodám a dokonce k režimu Napoleonskému, jenž
není tu karakterisován jinak než jako »despotism«. Ale, pokračuje
Aulard, ideálu dosaženo nebylo, k úplnému a trvalému uskutečnění
lidských práv nedošlo — proč? Aulard odpovídá: Národ nebyl jednak
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dosti vzdělán k užívání své svrchovanosti (str. 781), hlavní překážkou
však byl tlak situace: revoluce, pracující o své vnitřní organisaci, sou
časné musila vésti stálou a hasardní válku zahraniční a periodickou, ale
velmi záhubnou válku občanskou; odtud ten »ráz horečného spěchu
improvisace, odporů, násilí a slabosti . . . Bylo nutno racionálně vydávat
zákony pro budoucnost, pro mír a zároveň empiricky pro přítomnost,
pro válku. Tyto dva úkoly směšovaly se v myslích i ve skutečnosti.
Nebylo jednoty v plánu, ani souvislosti v methodě, ani logického po
řádku v různých přestavbách politické budovy« (str. VI — VIL). Tu
jsme u základní myšlenky, u vůdčího motivu knihy Aulardovy: mužové
revoluce měli vždy jasné vědomí konečného cíle, totiž organisaci ideál
ního státu, ale v daném okamžiku a v dané situaci bylo především
třeba sauver la France^ t. j. bylo nutno přemoci nepřítele vnějšího
i vnitřního; ze směšování těchto dvou úkolů vznikal pak onen osudný
chaos revoluce. V tom směru a duchu Aulard podrobně prostudoval
zejména hrůzovládu, dobu »revoluční vlády«. Jak on se na věci dívá,
nejde tu o radikální, slepou ideologii ve smyslu Tainově, o přímočarou,
»klassickou« applikaci systému nebo dokonce o orgie rozběsněných
vášní: Aulard důrazně, stále a stále upozorňuje na vědomou a účelnou
provisornost terroru ve všech jeho formách ; terror nebyl logickým
uskutečňováním »idee«, nýbrž vznikal a rozvíjel se vždy ad hoc, dle
potřeby okamžiku a empiricky, část po části. Je ovšem pravda, že
došlo k úžasným výstřednostem a zločinům, ale to bylo již zvrhnuti
revoluční soustavy, ne její podstata. To je světlo, které z knihy Aular
dovy ostře padá na revoluční události. Je proto přirozeno, že soud
o nich vyzní pak jinak, než posuzují-li se věci absolutně a ne s histo
rického stanoviska. Není nijak třeba zapírat, co zůstane věčným hříchem
jakobinismu a hrôzovlády, ale zároveň je nutno uznat, že jimi (a v daných
poměrech jen jimi) byla Francie zachráněna ... Je toto již definitivní
rozřešení otázky? Možno hned odpovědět, že jistě nikoli. Ve svém od
poru proti Tainovi Aulard zašel příliš daleko, a viděl-li Taine v revoluci
jen (Carlylovsky řečeno) »filosofism« a bestii utrženou od řetězu, Aulard
naopak jich skoro vůbec neviděl Ideologický fanatism a rozpoutané
vášně jsou podstatným živlem každé opravdové revoluce, a tedy i revo
luce francouzské. Kniha Aulardova proto v podstatě jen (ovšem ze zá
kladu a velmi pronikavě) opravuje pojetí Tainovo, ale neničí ho docela,
a kdo bude chtít francouzské revoluci plně porozumět, bude musit vždycky
uvážit i soud Tainův; že ovšem k jeho dvojici prvků bude musit ne
zbytně a v první řadě přičíst i železný tlak okamžité situace, to je
a zůstane nejvyšší zásluhou díla Aulardova.
Jako spisovatel Aulard nebýval počítán k mistrům francouzského
slova. Ale jeho Historie politique je i s čistě literárního stanoviska kniha
znamenitá: Aulard tu plně ovládl svůj předmět, a tím i myšlenka a její
výraz dostaly se do jeho naprosté moci. V celku Aulard píše jakoby
aforisticky a úsečně, tonem poněkud ironickým a ostrým; v jeho slohu
č. č. H. VIII.

no
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je stále něco jakoby napjatého a nervosního. Sloh vypravovací to není;
pro to mu chybí jak šířka a volnost, tak i malebnost a plastičnost. Ale
k zvláštnímu způsobu, jakým v knize látka vůbec je spracována, tento
neklidný a velmi osobní sloh hodí se ku podivu. Specialitou knihy jsou
její karakteristiky. Véren obecné tradici francouzského dějepisectví,
Aulard věnoval jejich vypracování velikou péči, ale na rozdíl od spiso
vatelů klassických snaží se vždycky podat je zhuštěně a s epigrammatickým
zastřením Takových stručných, často sarkastických, ale velmi výstižných
a rázných karakteristik — o Barbarouxovi na př. praví se jen to: trěs
jeune, třes beau^ un feu vide ďidées (str. 410) — je rozseto po celém
díle, ale vrcholem v tom směru jsou ony tak neobyčejně zajímavé
stránky o náčelnících Hory a Girondy ; umění chápat lidi a toto po
chopení karakteristicky vyjadřovat je tu v pravém smyslu slova
mistrovské.
Rejstřík ke knize přidaný, ač zaujímá 13 stránek, bohužel i přes
to je neúplný a tedy nezcela spolehlivý.
L. Hofman.
F. X. Kraus, Die Entstehung Italiens im neunzehnten Jahrhundert.
Cavour. (Weltgeschichte in Karakterbildern, V. Abtheilung.) Mainz,
F. Kirchheim 1902. S. 100 + III.
Sbírka, kterou r. 1901 pod titulem »Weltgeschichte in Karakter
bildern« počali vydávati F. Kampers, S. Merkle a Μ. Spahn (sr. ČČH.
VII. 506), má dnes již čtyři čísla: vedle Krausova Cavoura, kterému
platí tento referát, byla již vydána kniha Hertlingova o sv. Augustinovi,
Spahn spracoval sem dějiny »velkého kurfiřta«, a Hardy uveřejnil tu
práci o indickém králi Asokovi. Sbírka nápadně připomíná starší již
publikaci Heyckovu »Monographien zur Weltgeschichte«, a kdyby nešlo
než o popularisování v lepším smyslu slova, v bohaté úpravě a ve formě
co nejpřístupnější, tázali bychom se plným právem: ä quoi bon ? Sbírka
Mohučská má ovšem svou karakteristickou známku, kterou naznačuje již
její název (Weltgeschichte in Karakterbildern\ ale vlastní důvod jejího
bytí, její účel a poslání je jinde: jak se praví v prospektu, nová sbírka
má historické události líčit se stanoviska »positivního křesťanství«, má
(jak prospekt dále praví slovy velikými, ale při tom tak divně neurčitými)
postavit proti modernímu polovzdělání a pavzdělání »skutečnou vědu
přítomnosti«, proti materialismu doby »idealism všeho historického
vzdělání« ... Řečeno určitěji a jednodušeji: »Weltgeschichte in Karakter
bildern« mají německé veřejnosti podávat historii ve světle a duchu kato
lickém.
Byla již citována v tomto časopise (VIII. 127) krásná slova Krausova:
aliis inserviendo consumor ... I toto poslední jeho dílo je takovou
»stravující službou« — službou Itálii především, která, jak Kraus sám
praví (str. 93)t stala se mu druhou vlastí. Kniha je psána slohem při
vší vážnosti a stručnosti vzácně teplým, s láskou a nadšením, ne bez
zármutku nad smutnou přítomností, ale s důvěřivou nadějí v budoucnost
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Itálie — psány již v podvečer života, jako poslední pozdrav a závěť,
konečné stránky díla Krausova znějí přímo věštecky. Concordia sacerdotii
et imperii^ v tom heslu především, jak Kraus sám praví v předmluvě,
je »orientace a vlastně programm«, jejž jeho dílo jako odkaz staví
Itálii... A tu jsme u bodu, kde italský motiv knihy Krausovy se spojuje
s jejím motivem náboženským: r. 1869 Treitschke napsal svého »Cavoura«
s hlediska sjednocení Německa, r. 1901, již na sklonku svých dní psal
svého »Cavoura« Kraus, a psal jej sub specie aeternitatiS' s hlediska
náboženství a katolicismu. Nábožensko-církevní stanovisko Krausovo je
známo, a také zde je najdeme: ve formě negativní jeví se tu odporem
proti klerikalismu a proti světské politice papežství, positivně je formu
lováno jako idea katolictví náboženského proti katolictví politickému.
»Idea náboženského katolicismu«, končí Kraus své úvahy o poměru
Cavourově k církvi, »jednou vyslovena, nastoupí svůj vítězný pochod a
v několika málo desítiletích podmaní si svět: náboženství křesťanskému
vystaví nový domov ne v ohradě, již udržuje násilí a ovládá hrůza, ale
v srdci lidstva, které očištěno a obráceno do sebe, bude se radovat ze
své svobody a ze svého bytí« (str. 95)... Tato myšlénka náboženského
pokroku, požadavek, aby »katolíci hleděli v před, ne zpět«, je druhý a
hlavní odkaz Krausův — odkaz ne již jen Itálii, ale pro celý svět římsko
katolický . . . Není možno zde u věci se zastavovat. Slova Krausova
znějí také příliš všeobecně a místo programmu podávají jen heslo.
A ovšem; přihlédneme-li blíže, ona smutná tragika kompromissů a ne
rozhodností, která vyznačuje celé hnutí novokatolické, i v díle Krausově
jeví se nám v ostrém osvětlení . . .
Již při knize Spahnově bylo ukazováno na to, jak neudržitelná je
theorie, na níž »Weltgeschichte in Karakterbildern« jsou založeny: dějiny
Německa v druhé polovici 17. st. nelze přece karakterisovati »velikým
kurfiřtem«! A i kdyby to bylo možno, netrpí násilným kupením událostí
kolem jedné »vůdčí osoby« právě ona jasnost a názornost vypravování,
jíž redakce svou myšlenku zdůvodňuje ? U Krause nebyla nesnáz tak
nápadně obtížná ale byla přece, jak to naznačuje již nadpis knihy: ne
stačilo vyložit jen dílo Cavourovo, ale bylo třeba vylíčit i stav Itálie
v době 1815—1848 a stopovat hnutí italské v 30tých a 40tých letech,
vykládat vznik a vzrůst oněch slavných a často tak divně mystických
speranze ď lialia ... A pak ovšem nechápeme, proč kniha končí hned
smrtí Cavourovou (1861) a proč se nevypravuje aspoň ještě o dovršení
jeho díla r. 1866 a 1870! A kromě toho: jakmile do středu událostí
se postaví Cavour, kam se podějí Mazzini a Garibaldi? O podstatě
Mazzinismu lze soudit různě, ale historický význam mu upřít nemožno
a také oddisputovat jej nelze. Kraus však, pokud může, jej ignoruje a
musí-li již o něm mluvit, činí tak výrazy, které ve své příkrosti —
dieser Auswurf der Hölle (str. 41), die personifizierte Sünde (str. 85)
— znějí až ku podivu nehistoricky. Jinak ovšem dílo svému úkolu do
stálo znamenitě: dějiny Itálie v 19. století (potom ovšem poněkud ná23*
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silně navázány na osobní vývoj ducha a politiky Cavourovy) jsou tu
podány stručné, ale výstižně, rysy plnými a často markantními. Sociálních
poměrů si ovšem Kraus nevšímá, za to jeho kniha vedle událostí podává
také idee, hnutí a my v ní pěkné můžeme stopovat celou tu bolestnou
práci, s jakou italský duch propracovával se k formulaci svých cílů. Se
snahami po sjednocení Kraus ovšem sympathisuje co nejplnéji: všecky
události jeví se mu především ve světle národní jednoty, a v tom smyslu
vypadají jeho úsudky: je přeceněn režim Napoleonův, a nespravedlivě
nedoceněna je vláda rakouská — co se Rakouska týče, Kraus vůbec
stojí na nepochopitelném již stanovisku onoho starého, nenávistného
fuori i tedeschi . . .
V německé literatuře o Cavourovi samostatně a obšírněji psali jen
Treitschke (r. 1869) a nyní Kraus. Kraus podal svůj obraz v širší sou
vislosti, ale jen v obecných rysech, Treitschke v užším rámci šel do
podrobností a hloubky; Kraus psal jako přítel Itálie a katolík, Treitschke
jako Němec a politik. Konečný obraz ovšem u obou vypadl stejně, ale
kdo chce život a dílo Cavourovo nejen znát, ale i rozumět jim, chápat
je v jejich nej vnitřnějším jádru a v jejich vývoji, musí vždycky sáhnouti
především po knize Treitschkové — mezi spisy Treitschkovými tato
bohatá a tak vzácně klidná studie patří jistě k nejlepším. Ale je ještě
zvláštní moment, který při knize Krausově vyvolává vzpomínku na
Treitschka: mravní stanovisko autorovo k politice Cavourově. Treitschke
psal své dílo v době, kdy jednota Německa již již se dovršovala dle
slavného hesla Wallenrodova, že je třeba být liškou i lvem. A Treitschke
s celou vášní své bytosti tu rozvinul theorii dvojí morálky v plném
jejím rozsahu: morálky pro prostého občana a morálky pro státníka,
který vykonává »nejmravnéjší« úkol, jenž vůbec může být člověku vytčen:
úkol »utvořit« národ . . . Také Kraus v tom je znamením doby, že je
pro »reální politiku«; ale — — dvojí morálka?! A Kraus kromě toho
s nezbytností přímo železnou je nucen položit důraz nejen na své smý
šlení církevně katolické, ale dokonce i na svůj royalism a legitimism
(v předmluvě)! ... Kraus proto sám couvá před odvahou svých italských
sympathií, a nenašel li Treitschke poskvrny na duchovní velikosti Cavou
rově, Kraus se děsí jeho spojení s mazzinismem (str. 78). V tom právě
byla nesnáz jeho postavení jak náklonnost k Itálii smířit se svým
smýšlením církevním a politickým. Kraus neměl odvahy k rozhodnému
slovu, proto jeho prorocké horlení proti mazzinismu a jeho ostrá nálada
proti Rakousku jsou vlastně především — ospravedlňováním a expiací. . .
Kraus i tím svůj »katolicism náboženský« zajímavě karakterisuje.
Množstvím podobizen nabyla kniha Krausova značně zajímavosti a
na ceně jí přibylo přehledným soupisem hlavní literatury pro dějiny
italské v 19. st. Jako příloha je významně připojen (ovšem již tištěný)
návrh Pantaleoniho: Condizioni de convenirsi per ľIndependenza spiri
tuále del Pontefice e ľ esercizio di sua spirituále Autorita sul mondo
cattolico (z r. 1860) s Cavourovými poznámkami.
L. Hofman.
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J. Geizer, Geistliches und Weltliches aus dem türkisch-griechischen
Orient. 253 str. 8°.
Na konci minulého roku Jenský byzantinista prof. J. Gelzer vydal
s tímto titulem knihu, kde vypravuje, co prožil a viděl za své cesty,
kterou po Balkáné vykonal s dosti vymezeným cílem: sbírat látku k dě
jinám správy a organisace pravoslavných i jiných církví na Východě.
Prof. Gelzer je dosti význačný »vědecký činitel« zejména protestant
ského Německa: je autorem studie o S. Juliovi Afričanovi, práce o roz
dělení říše byzantské na »themata« a spisovatelem byzantských dějin (v knize
prof. Krumbachera o byzantské literatuře), které končí slavnostním akkordem
o historickém poslání Ruska na pravoslavném východě . . . Nová kniha
Gelzerova může být krásným důvodem proti mínění tak často ještě
vládnoucímu o krajní »učenosti« německých badatelů, o jejich nudné
specialisaci a jejich neschopnosti psát jasným a prostým, »všelidským«
jazykem; němčinou živou, v obrazech velmi výrazných, které jsou pro
niknuty všemi odstíny lidských nálad (od vážné zamyšlenosti nad vel
kými náboženskými a národnostními otázkami současné evropské spo
lečnosti až po veselý humor ze všedních malicherností dne), Jenský
professor kreslí čtenářům obraz současného života pravoslavného i ostat
ního Východu, často s historickými pohledy do minulosti i — budoucnosti.
V »obrazech duchovního Carihradu« spisovatel vypravuje o řeckém
patriarchovi a spolu i o církevním životě řeckého království, o patriar
chovi arménském, o bulharském exarchátu a o římsko-katolické církvi
v Turecku. V oddíle »světském« nejvíce místa je věnováno Turkům;
po nich teprve přicházejí »podrobení národové«, t. j. Řekové, španělští
Židé a Arméni. Se stanoviska slovanského největší náš zájem budí ovšem
to, co se týká světa pravoslavného; proto také u té stránky díla Gelze
rova se zastavíme nejdéle.
Gelzer velmi správně ukazuje na jednostrannost a přímo malichernost
zájmů, jaké Evropané v Cařihradě jeví: kdo ví něco o Fanaru a patriarchii, o Rum-Kapu a arménské církvi, o Ortakei a bulharském exar
chátu? Dnešní křesťanský Cařihrad neznamená ovšem již vlastní a zvláštní
svět, který by se diametrálně lišil od západního, jak myslil ještě Fallmerayer — bývalý význam Cařihradu vůbec přešel již na Moskvu a
Petrohrad, jak právě při knize Gelzerově ukázal Mnichovský professor
Dietrich; ale pravdu má i Gelzer, když mluví o Constantinopolis Christiana^
o starokřesťanském východním světě, který se dosud udržel a který
má dost velkou budoucnost. Jeho nynější stav není ovšem valně utěšený,
jak Gelzer líčí se zármutkem a soustrastí.
Co se týče církve východní, ukazuje Gelzer na dvě smutné stránky:
její rozpadnutí na celou řadu církví národních a její krajní závislost na
státní a vůbec světské moci. Kromě staré církve arménské a koptskohabešské z lůna pravoslaví ve vlastním smyslu odloučily se církev ruská,
rumunská, srbská, řecká (t. j. patriarcháty), bulharská a řecko královská.
Stojí-li první dvě vůbec stranou od východního pravoslaví, ostatní mají
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neobyčejné málo společného života; církev bulharská od Cařihradského
patriarchy byla dokonce vyhlášena za schismatickou. Příčinu toho Gelzer
vidí v chorobném rozvoji národnostního principu v 19. století a kromé
toho v záhubném chování Cařihradského Fanaru. Gelzer podrobné uka
zuje, kterak Cařihradští Řekové již od 18. st. u všech národů pravo
slavného Východu (v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku, u Arabů v Pale
stině) zaváděli řeckou bohoslužbu i řeckou hierarchii — a tuto zvláště
jednak pro vlastní světskou výhodu, částečně však i k uskutečnění »veliké
idee< (A/eyáÁř; Ίδια): obnovení bývalého byzantského císařství . . .
Výsledkem toho bylo především zmenšení hranic i hmotných prostředků
samého Cařihradského patriarchátu. V Rumunsku na př. (za knížete
Kusy) bylo zabaveno všechno církevní jmění; rumunská vláda nabízela
za ně patriarchátu 27 millionů franků, ale na konec nezaplatila nic,
protože patriarchát vůbec nechtěl uznat »krádež < Kusovu. Oddělení
eparchátu bulharského zbavilo patriarchy příjmů, které docházely z eparchie
bulharské a z části Makedonie, a když se utvořila církev řeckého krá
lovství, přišel patriarchát i o důchody odtud. Gelzer uvádí čísla, aby
dokázal, jak těžké je hmotné postavení patriarchátu; všecky příjmy
metropolitů kolísají mezi 20—100 tisíci piastrů, příjmy biskupů klesají
až i na 12.000 piastrů. K tomu závislost církve na státní moci je
v Cařihradé stejná jako v Athénách. Ve své činnosti je Cařihradský
patriarcha omezen >nejsvětějším synodem« (z 12 metropolitů, kteří
v něm zasedají po pořádku), »stálou smíšenou národní radou« (ze
4 členů synodu a 8 laiků) a »národním shromážděním« (ze 7 členů
synodu s patriarchy v čele a z několika desítek laiků). Je-li však trvání
synodu zcela kanonické, jsou dle Gelzera druhá dvě kollegia zdrojem
stálého zla: nepřestávajíce na správě církevního jmění, omezují patriarchu
i ve věcech ryze Církevních, intrikují, přesazují archijereje a nutí i patri
archy k resignacím — nyní jsou již čtyři expatriarchové! A při tom
titéž lidé mluví: >Le chef de notre nation nést pas ce petit roitelet
ä Athěnes, mais le patriarche oecouménique . . .<
Co se týče církve království řeckého, Gelzer ostře kritisuje její od
loučení od patriarchátu i její organisaci, podle které její hlavou je král.
Církev království řeckého, zřízená podle myšlenek bavorského byrokrata
(J. L. Maurera) a po ruském vzoru Petra I., jest tak jen nástrojem v rukou
státu a určitěji; jeho orgánů t j. synodálního prokurátora a ministra
kultu. S hořkostí vyslovil tu pravdu Athénský metropolita Prokopios
při zahájení synodu r. 1898 na výtku ministrovu, že církev je nečinná.
Oddělení Řecka od patriarchátu považuje ostatně Gelzer za1 škodlivé
i národnostně při onom stotožňování víry a národnosti, jaké se u Řeků
(zvláště pod tureckým jhem) historicky vyvinulo. Řekové tak připojili
novou vlastní chybu k četným ostatním, jichž se v tom směru na nich
dopustily jejich, »ochranné« mocnosti, jako: nespojení Thessalie, Epiru,
Sporadských ostrovů a Kréty s královstvím; zapletenost financí následkem
zaručené půjčky 60 millionů pro zuboženou zemi; dar konstitucionalismu,
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který se tu zvrhl v zrůdné formy, a konečné odcizení od Ruska, s kte
rým Řecko je spojeno svazky víry i dějin. Připojme ještě myšlenku,
kterou evropský filhellenism z počátku 19. st. Řekům nasuggeroval:
myšlenku, že duch a úlohy starých Hellenů i středověké Byzance po
kračují v Řecích dnešních t. j. mánii velikášství . . . Druhý negativní
rys v soudech Gelzerových týká se vnitřního života řecké církve: Gelzer
vytýká nepatrnou účast církve na duchovních i sociálních potřebách
lidu, jak se to jeví na stavu církevního učitelstva a mnišství. >V zemi
velikých kazatelů, jako byli Jan Zlatoústý a patriarcha Fotius, církevní
kazatelství je zanedbáváno, < praví Gelzer. Pouze při výminečně slavnost
ních příležitostech mluvívají pastýřové církevní s kazatelen, snažíce se
blýskat se svým starořeckým, klassickým jazykem — který je ovšem
lidu nesrozumitelný, jak to poznamenává Gelzer při popise bohoslužby
v Cařihradském patriarším kostele . . . Církevní hierarchie hledí s ne
důvěrou na učitelství knězi. Athénský metropolita Theofil na počátku
70tých let volal k zodpovídání i známého tehdy kazatele, pozdějšího
metropolitu Zakynthského Latase. Podobným stíháním kazatelů vyznačoval
se ostatně i Cařihradský patriarcha Joachim II. (do r. 1878). Ještě ne
dávno biskup v Peru Karavangelis dostal od Fanaru přísný rozkaz nepřekročovat mezí své pravomoci, když se pokoušel v samém Cařihradě
organisovat činnost kazatelskou.
Velmi smutně hledí Gelzer na řecké kláštery a jejich obyvatele.
V Řecku je 170 klášterů mužských s 1322 mnichy a ročním důchodem
2,368,503 drachem (franků). To je však pro zemi a národ kapitál
docela mrtvý: kláštery ničeho nedělají ani pro osvícení lidu ani pro
organisování dobročinnosti, ponechávajíce vše mnichům katolickým. Nej
lepší gymnasium v Athénách vydržují katoličtí mniši; dějiny východních
církví, bohoslužby a pod. studují se od členů katolických mnišských
společností, jako jsou Alliance frangaise a Augustiniáni de ľAssomption.
I v péči o nemocné proslavují se jeptišky sv. Vincence . . .
Jaké jsou výsledky toho všeho? Gelzer odpovídá tak: na půdě
slabosti východní církve vyrůstají jí dvě hrozné, nepřátelské síly —
fanatický islamism a křesťanská propaganda katolíků a protestantů.
Gelzer podává zajímavé zprávy o podivné politice sultana Abdul-Hamida.
Jak jej ubezpečoval hodnověrný evropský (patrně německý) diplomat
v Cařihradě, sultán je vřelým stoupencem myšlenek panislamismu a ne
návidí národy křesťanské. On především se snaží snížit řecké ducho
venstvo a podněcuje nepřátelství Řeků s ostatními křesťanskými národ
nostmi své říše, aby na tom nepřátelství mohl založit svůj úspěch. On
vyvolal válku s Řeckem, aby Řeky vůbec na východě potlačil, když
politické poměry v Evropě byly k tomu příznivý, a na totéž čeká
i u ostatních křesťanských říší na poloostrově. Nemaje však již dost
důvěry v Balkán, chce konsolidovat sílu tureckého islamismu v Malé
Asii: povraždění několika set tisíc křesťanských Arménů, provedené na
jeho rozkaz, mělo vyčistit půdu pro Turky a týmž cílem provádí se
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poturčování Kurdů. — Velmi podrobné zabývá se Gelzer katolickou
propagandou na Východě. Podle něho je tu katolická církev výborně
organisována: v jejím čele stojí t. zv. apoštolský vikář v Cařihradě,
jemuž jsou podřízeni arcibiskup v Athénách (od r. 1874), v Bukurešti
a v Jaších (od r. 1883), dále 1 arcibiskup a 3 biskupvé v Bosně a
Hercegovině, arcibiskup ve Skutari, ve Smyrně, Skopii atd. Těžiště
spočívá však v mnišských řádech, jimž turecká vláda popřává širokou
svobodu. Přední místo tu zaujímá zmíněná již Alliance franfaise (od
r. 1888), která stojí pod ochranou Francie. Její školy navštěvuje na
1200 žáků. Sny o podrobení východní církve Římu se zvláštní silou
ožily v mysli Lva XIII po eucharistickém kongressu r. 1893 v Jerusa
lemě. Za tím účelem bylo sestaveno zvláštní kollegium kardinálů, a
Augustiniánům de 1' Assomption bylo nařízeno, aby studovali sporné
theologické otázky, aby se obeznámili s řeckým i slovanským obřadem,
přijímali jej a připravovali tak půdu pro unii. Tito Augustiniáni mají
již své církevní obce: bulharské v Adrianopoli a Filipopoli, řecké v Caři
hradě a v Chalkedoně. V Jerusalemě energicky pracuje P. Germain
Durand. Vedle katolíků pracují o získání duší také angličtí a američtí
methodisté. — Gelzer v celku neschvaluje této propagandy a nevěří
v její úspěch; podle jeho mínění Řekové a vůbec pravoslavní (i Arméni)
mají tento proselytism v nenávisti. Duchovenstvo nikdy neuzná primátu
papežova, a lid srostl již se svou vírou, která mu zachránila národnost
ve staletích útisku. Proto i sny methodistů zdají se Gelzerovi nesmysl
nými, a on má jen slova odmítání pro americké učitele, kteří odvážejí
své mladé chovance (Řeky i Armény) do Ameriky, udělají je tam lékaři
a advokáty, vracejí je však bez smyslu pro spojitost s rodnou půdou.
Gelzer všem missionářům toho druhu radí, aby se odebrali raději k po
hanům, než se starali o obrácení těch, jichž křesťanství je starší než
křesťanství západní Evropy a Ameriky . . .
Než v životě východních církví Gelzer vidí také řadu světlých
zjevů, které věští novou, lepší dobu. Zárukou této lepší budoucnosti
jsou mu především vrstvy lidové, na které Gelzer hledí s láskou a
úctou, ať to jsou Řekové, Arméni nebo i Turci. »Deklamace o zkamenělosti a skostnatělosti byzantské církve — praví — pocházejí často
od lidí, kteří ji studovali jen ze své pracovny.« V řeckém lidu lze vidět
touhu po živém slově Božím, jakou marně bychom hledali u Vlachů nebo
Španělův. Zajímavým projevem této víry je spolek EvC£[iia^ založený
ve Smyrně z popudu laiků z prostého lidu. Spolek má za účel kázání
a pořádání katechetických besed V několika letech získal na 700 členů,
má reservní kapitál 17.000 fr. a vydržuje 3 stálé, kočovné kazatele,
z nichž dva jsou laiky. Duchovenstvo hledělo s počátku s nedůvěrou
na toto hnutí a tušilo v něm proticírkevní ráz, nyní však postupně při
dává se k němu. Hnutí tak rozšiřuje se mezi Řeky po celé turecké
říši. Také v řeckém království lid vedle Gelzera vyznačuje se velkou
nábožností; jen ve městech lze nyní pozorovat vzrůst náboženského
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indifferentismu — vlivem intelligence, která (s »komickým anachronisnem«,
jak se vyjadřuje Gelzer) zakládá »zednářské lože<.
K povznesení vnitřního života církevního na Východě je podle
mínění Gelzerova nutno zvýšení úrovně vzdělání u církevní hierarchie.
I k tomu ukazují se již předzvěsti. Gelzer seznamuje nás s představitely
východních církví: s patriarchy Cařihradskými (řeckým i arménským),
s exarchem bulharským, s některými archijereji a jinými duchovními osob
nostmi. Vzdělání mnohých z nich vykládá Gelzer snahou, kterou lze pozo
rovat u řeckého duchovenstva: doplnit svá bohoslovecká studia v Berlíně,
v Jeně, v Lipsku, Mnichově a vůbec v Německu, ne však na duchovních
akademiích v Rusku, jak tomu bylo dosud, Gelzer dává Řekům plně za
pravdu: »Když jsem poznal práce, jež vyšly z duchovních akademií ru
ských, s nečetnými výminkami litoval jsem ztraceného času i práce .. .<
Jak Gelzer má za to, stará, sobě protivná učení, která dosud dělila
národy, dnes ponenáhlu se zmírňují. »Je li — prý — národnostní horečka,
která dělí Balkánské národy, důkazem nízké úrovně vládnoucího pokolení,
zdá se na druhé straně, že nové století přivede ke kormidlu nové po
kolení a nové lidi, kteří nebudou se již považovat pouze za Srby, Bul
hary, Řeky, Rumuny atd., ale kteří, jak tomu až jednou bylo, po
zvednou znova společný prapor pravoslaví.« Učiní-li tak, čeká je stkvělá
budoucnost; jinak stanou se nezbytně »kulturním návozem« v rukou
silných sousedů . . . Příznaky sblížení lze na půdě církevně-národní po
zorovat již nyní. Gelzer ukazuje na snahy Nestorianů i habešských Monofysitů sjednotit se s pravoslavnou církví ruskou, a zastavuje se zejména
o sblížení Řeků a Arménů, vyvolaného společnými neštěstími: tureckým*
ukrutnostmi proti Arménům a řeckou porážkou v poslední válce s Turky.
Gelzer upozorňuje na pozoruhodný fakt vzájemného svěcení patriarchů
(řeckého Konstantina V. a arménského Ormaniana) a na řeči, které
při té příležitosti byly proneseny: patriarchové poukazovali tu na jednotu
ve víře i lásce, s nadějí na jich další vzrůst . . . Konstantin V. nyní
v Makedonii snaží se zadost učinit i nárokům Srbů. Jediný bolestný
bod, který je těžko léčit, je bulharsko-řecký rozkol. Gelzer k jeho od
stranění nevidí jiného prostředku než svolání všeobecného sboru, který
by mohl blahodárně působit na rozvoj obecného a normálního života
jednotlivých částí východní církve. Gelzer obšírně vykládá vznik my
šlenky na svolání takového sboru a myslí, že jedině Rusko může jej
svolat, odstraní-li ovšem dříve několik velkých hříchů svého církevního
života. Gelzer neschvaluje řevnivosti některých představitelů řecké církve,
kteří vždy ještě sní o dobách Byzance — podle jeho mínění dnes pouze
Rusku patří výlučná úloha v politických a církevních věcech Východu.
Názor Gelzerův o úkolech Ruska na Východě zůstává tak týmž, jakým
byl v jeho »Dějinách Byzance«: »Je-li vůbec Carihradu souzeno stát se
opět křesťanským městem, vyplnit to může pouze pravoslavný car —
uvědomí-li si všechnu tu moc poslání, které mu je předznačeno . . .·
N. Yastrebov.
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(Anton Mörath): Stammtafel des mediatisierten Hauses Schwarzen
berg. Stuttgart 1901, ve velkém foliu.
Ku konci roku minulého vyšel nákladem a redakcí spolku němec
kých stavovských pánů, jenž má nyní sídlo ve Wernigerode v Prusku,
nejzevrubnější z dosavadních rodokmenů knížecího rodu Schwarzenberského.
Jak známo, zaujímá knížecí tento rod od několika století důležité
místo mezi šlechtou českou a rakouskou. Mnozí členové jeho vynikli na
poli válečném, státnickém, národohospodářském a osvětovém. V Čechách
zejména mají knížata Schwarzenberští, od počátku 19. st. na dvě větve
(Krumlovskou a Orlickou) a dva fideikommissy rozdělení, rozsáhlé statky,
a stojí v popředí velkostatkářů vážností, jměním a vlivem.
Rodokmen právě vydaný proto těší se pozornosti, která přestupuje
zájem spisu pouze genealogického a hodnotu pomůcky, dané kruhům
aristokratickým, pro které jsou především edice spolku svrchu uvede
ného spisovány. Takové pozornosti zasluhuje tím více, že nejen dokonale
jím znázorněno rozvětvení starobylé rodiny, s vyloučením všeho báje
slovného, nepodepřeného listinami, ale že podány v něm též stručně
dějiny rodu v přehledném postupu biografickém. Vidíme z práce té,
jaký význam měl rod v říši německé, ve Franskú, kde je jeho původ,
jak přišel do styku s dědičnými zeměmi rakouskými, kde vítězství
u Rábu r. 1598 stalo se základním kamenem k slávě jeho středo
evropské, jak usadil se v král. Českém (1654 inkolát), v něm a jinde
své statky koupěmi (první Třeboň 1660, Hluboká 1661 a t d.) a dě
dictvím (po Eggenbercích 1719 Krumlov s tehdejším příslušenstvím,
po Alžbětě, markraběnce Badenské 1783 Lovosice a j) rozmnožoval,
i jak hned porozumění pro potřeby země si osvojil a s nimi takměř srostl.
Spisovatel vlastního spisu rodopisného, ředitel knížecího ústředního
archivu v Č. Krumlově Antonín Mörath nejen vážil kriticky z materiálu
dotud publikovaného, shrnutého a uloženého hlavně ve spisech rodinného
historiografa Adolfa Bergra (f 1886), ale obohatil svůj text značnou
řadou životopisných dat a rodinných fakt jím samým v četných archivech
v Německu a v domácím rodinném archivě za leta vypátraných.
V tabulkách zanesena jsou přesná data a místa narození, zasnoubení,
úmrtí, pochování členů rodu, jejich statky, jejich territoriální rozvoj,
postupné povyšování rodu (1599 stav hraběcí, 1670 knížecí hodnost
pro náčelníka, 1723 titul vévody Krumlovského, 1746 důstojenství kní
žecí pro všecky členy rodu), úřady státní a dvorské, hodnosti vojenské
a repraesentativní, vyznamenání a řády; vše na základě pramenů archiv
ních. Citovati doklady nedopustil předepsaný spůsob vydání. Z téže
příčiny neuvedeno též jméno spisovatele v čele díla.
Redakci genealogických přehledů spolku stavovských pánů vede
dvorní rada Dr. Giefel v Ludwigsburku a soukromný učenec Theod.
Schön ve Stuttgartu. Od dra Giefela pořízen přehled linií na prvním
listu uvedený. Redakce zasáhla též rukou rozhojňující, ale ne přísně
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kritickou do textu první rodopisné tabulky, předků Schwarzenberků
z domu Seinsheimského (První historický zjištěný Sifrid 1172) a sice
tím, že k choti Michala ze Seinsheimu (1374—1399) Markétě přidala
poznámku: dcera Petra z Rosenberka. Tato pocházela z rodu franských
Rosenberků a nebyla dcerou českého Petra Rosenberského. Tyto dva
rody byly si docela cizí.
Omyl ten je vsak již starého data, ze 17. st. a jeho původcem
byl genealog Rittershusius. Týž, aby snad se zalichotil knížeti Janu
Adolfovi ze Schwarzenberka, který byl r. 1660 získal kdysi Rosenberskou Třeboň, nedůvodné Marketu dcerou Petra z Rosenberka udělal.
Rittershusius vymyslil též Appollonia ze Seinsheimu, jenž prý s Rudolfem
bojoval proti králi Přemyslu Otakaru II. Spis dotýčný (v Normberce
1694) nese název: Schema genealogicum vetustissimae, pariterque ge
nerosissimae gentis de Seinsheim et inde oriundorum illustrissimorum
comitum, nunc serenissimorum principům in Schwarzenberg . . .
Přímého sloučení příbuzenského Schwarzenberků s českými Rosenberky tedy nebylo. Za to pozorujeme v 15. st. pokrevní sblížení mezi
oběma rody prostřednictvím Šternberků Holických. Vnučka Erkingera
ze Seinsheimu, svobodného pána ze Schwarzenberka, zakladatele Stefansbergské linie domu Schwarzenberského, Anna (f 1458) vzala si r. 1427
za chotě Petra Holického ze Šternberka (f 1454); viz tab. II. Syn pak
obou těchto manželů Petr Holický ze Šternberka (f 4/6 1514) měl za
manželku Kateřinu, dceru Jana z Rosenberka (f 1472), sestru hejtmana
a správce zemského Petra z Rosenberka (f 1523) viz Sedláčka Hrady
III., str. 35 rodokmen.
Jinak rodinná spojení Schwarzenberků se staročeskou šlechtou nejsou
řídká; a sice objevují se s Kolovraty-Libštejnskými (dvakráte), se Štern
berky (znova v 18. st.), s knížaty Lobkovickými (čtyřikráte), s Vratislavy
z Mitrovic, s hrabaty Valdštejny-Vartenberky (dvakráte), s rodem
Kinských ze Vchynic a z Tetova a pak s Lažanskými z Bukové. Po
dobně můžeme sledovati častěji příbuzenské svazky knížat Schwarzenberských s předními šlechtickými rody později v Čechách usedlými.
Spis Morathův skládá se z IX. tabulek genealogických:
I . Předkové Schwarzenberků z domu Seinsheimského. II. Stefansbergská větev domu Schwarzenberského. III. Fransko-Hohenlandsbergská
větev domu Schwarzenberského. IV. V. Bavorská větev domu Schwarzen
berského. VI. Rýnská luttišská linie téhož domu. VII. Knížecí linie
mediatisovaného domu Schwarzenberského (primogenitury) až ku knížeti
Janovi (f 1797). VIII. Knížecí linie mediatisovaného domu Schwarzenber
ského (primogenitury) od knížete Josefa. IX. Knížecí linie mediatisova
ného domu Schwarzenberského (secundogenitura) od polního maršálka
knížete Karla.
Ku konci spisu vypočtena je literatura tištěná, potom uveden rukopis
Morathův, jehož je až na přehled linií a poznámku v I. tab., jak již
podotknuto, dílo, o němž referujeme, věrným otiskem, dále čteme tam
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seznam 21 archivů probádaných, z nichž Morath konal studie k rodin
ným dějinám ve dvacíti, a redakce použila jednoho, ve Stuttgartu.
Redakci zaslán byl po přání jejím od spisovatele toliko soupis
hlavních speciálních děl literárních, z nichž pro rodokmen bylo čerpáno.
Ona snůšku tu rozmnožila. Ale nedosti případně pojala do ní mnoho
pramenu, resp. literatury daleko odvozené, neodborné, podružné, kom
pendií o všeobecných dějinách, lexikony, (nemíníme tím však cenného
Wurzbacha) genealogické almanachy. V každé zajisté příruční i učební
knize, o dějinách všeobecných a rakouských pojednávající, najdeme místa
o zjevu, jakým je Adolf Schwarzenberk, vítěz nad Turky, polní maršálek
kníže Karel a j., a přece ty knihy nebudeme čítati k odborné literatuře
Schwarzenberské. Stammbuch des blühenden und abgestorbenen Adels
in Deutschland, Regensburg 1865, obsahuje nesprávná udání. Töpfer:
Die Herren von Schwarzenberg. Urkundenbuch L Nürnberg 1866 ne
týká se franských Schwarzenberků, předků to nynějšího rodu. S věde
ckého hlediště vzato, lépe by byla účelu orientačnímu prospěla biblio
grafie, svod článků odborných, třebas i drobných, jimiž se obyčejně
razí cesta k pokroku. (U nás sestaven jest přehled literatury o rodu
Schwarzenberském v Zíbrtově Bibliografii české historie I. díle.) Rodo
kmen knížecího rodu Schwarzenberského náleží k nejdůkladnějším ze
25 spisů genealogických, spolkem jmenovaným již vydaných.

*

*

*

H. Gross.

Věstník České Akademie, roč. X. (1901) č, 7—9 a roč. XI. (1902)
č. 1—3. — G. Gruss, K třistaleté památce úmrtí Tyge Braha (přednáška
o slavnosti BrahovČ v Akademii). — K. Prásek, Zpráva o cestách po archivech
knížectví Těšínského (podává nejprve zprávu o obsahu archivů vévodství Těšín
ského, pak o gruntovních knihách komorních vsí těšínských, počínajících se
r. 1500 a v hojném počtu zachovaných v arcivévod. archivu těšínském. Pro
mlouvá o jazykové stránce jejich, o »velkých hromadách« na vsích a jejich
kompetenci, nové kolonisaci vsí, »volenstvech«, valašských vojevodách a j.
Následuje krátký glossář zajímavých Českých terminů právních ze slezských
pramenů). — řz. Flajšhans, Paberky z rukopisů (krátká zpráva o některých
nových nálezech rukopisných v knihovně kapituly pražské, v tom i o velkém
výkladu Apokalypse — rkps je opsán v Turnově 1524—1528; práce je z let
třicátých 15. st. — o díle, jež prý se může směle postaviti po bok pracím
Chelčického, Rokycanovým a Husovým a o výkladu evangelia sv. Jana (17 kapitol
z doby kol r 1400), jehož autor může se podle slov autorových měřiti se
Štítným). — K Flajšhans, Klasobrani po rukopisich (mimo jiné otiskuje se
autorem nově nalezený text znám, skládání z 15. st. »Postavy a mravy hdské«). —
Isid. Th Zahradník, Iter Austriacum, Klášterní knihovny arcivévodství D. a H.
Rakouských a soupis jejich bohemik (autor konaje studia o zařízení knihoven
klášterních v Rakousích pořídil si zároveň seznam bohemik v knihovnách těch,
z katalogů rukopisných i tištěných. Seznam ten nyní otiskuje s hojnými po-
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známkami topografickými, historickými a uměleckými. Práce, jejíž zásluhy
jsou na jevě, vyšla také ve zvi. otisku). — Jar. Vrchlický. O V. Hugovi a
jeho lyrismu (slavnostní přednáška v Akademii). — J. V. Nováky Slovník
Česko-latinsko-ntmecký Václava Jana Rosy (zajím, práce, v níž se ukazuje,
že v slovníku Rosově, zachovaném v rkp., máme zachován částeč. ztracený
slovník Komenského).
J P.
Časopis Matice Moravské. Ročník 26. (1902). Sešit 2. — E A. Slavik.
Hnutí v lidu poddaném na Moravě r. 1680 a opatření proti němu (na Moravě
r. 1680 nebylo žádného povstání, ale vznikly obavy, že se tam rozšíří z Čech,
když se i na Moravě jevil nepokoj v lidu poddaném). Z ostatního obsahu
vyjímáme dokončení Navrátilových Gloss k dějinám moravského tisku (styky
jednoty bratrské s Normberkem od poč. 16. století; odtud přišel na Moravu
1544 Jan Gúnther do Prostějova, kde r. 1552 vydal Dubraviovu Historii;
článek jedná též o dějinách censury a přináší k nim nové prameny. —
Th. Antl. Příspěvky k genealogii pánů z Zerotína.
Národopisný sborník českoslovanský sv. 8 (1902) přináší J. Máchala
referát o knize L. Legera La Mythologie slavě (1901) a A. Krause o knize
Em. Grigorovitzy Libussa in der deutschen Literatur (1901). Kniha první po
souzena příznivě, druhá nepříznivé. Práce druhá je nad míru chatrná, a přece
byla (vznikla z dissertace přijaté v Berlíně) kritikou uvítána velmi pochvalně.

Listy Filologické. Ročník 28. (1901). — Z obsahu vyjímáme: Fr, Groh,
Thukydides či Aristoteles (týká se dějin Athénských r. 411). — Lad. Dolanský.
Johannes Josquinus a Václ. Solín (vrací se k otázce, o níž jednal O. Hostinský
srovn. Č. Č. H. III. 315, kdo je autor Musiky vydané r 1561; proti Hostinskému
však dokazuje, že pseudonymní Josquin není bratr Václ. Solín). — Jos* Truhlář.
Nejstarší cisiojan v novém rukopise objevený (v ruk. musea města Prahy
z konce 13. století). — J. Hanuš. Další svědectví vynikající účasti Jos. Lindy
ve složení RKZ. (srovn. Č. Č. H. VI. 296; mimo jiné se tu upozorňuje, že
Linda při skládání své činohry Jaroslav ze Šternberka vydané r. 1823, užíval
týchž pramenů, jako bylo užito při složení básně RK.). — Božena Jirásková.
Václav Beneš Třebízský. — Jan Jakubec. K počátkům studií slavistických
v 18. století (okazuje, jak byly rozmanité popudy, jež k nim vedly na př. též
studie biblické, studie germanistické, vytýká se význam Schlózrův). — Také
tento ročník přináší polemiku Jos. Truhláře a V. Novotného s V. Flajšhansem.
Obzor literární a umělecký, ročník III. 1901. J. Novák. Obrození či
vzkříšení (proti názoru vyslovenému V. Vondrákem v ,Archiv f. slav. Philologie* XXII. klade důraz na kontinuitu ve vývoji české literatury; o zániku
nebo smrti českého písemnictví v 18. st. nelze mluvit; zajímavé je také upo
zornění na analogii společensko-kulturního stavu národa českého a německého
v 17. a v první polovici 18. st ). — J. Jakubec. Čelakovský a Havlíček (lite
rární parallela, zejména v jejich epigramatické Činnosti); týz. Původní podoba
Kollárových,Básní* z r. 1821 (zjištěno přesně, které básně nepřipustil do tisku
Jungmann a které censura; celkem tvoří to asi 7lt obsahu). — J. Máchal.
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K rozboru dramat Klicpcrových (vytčeny předlohy Klicperových dramat
.Lazebníka Fridlandského* a .Zasnoubení po pohřbu1)· — Ve feuilletonu je
pokračování úplného soupisu Arbesovy Činnosti literární v I. 1868—1900.
Z referátů připomínáme F. Táborského o Chytilových Dějinách českého knihařství, Hofmanův o Tobolkově Slovanském sjezdu v Praze a Z. Nejedlého
o Hostinského Bedřichu Smetanovi.

Varšavskija universitetskija izvéstija r. 1902 sešit IV. přinášejí článek
prof. J. P. Fileviče >Iz istoriji Karpatskej Rusi. Očerki galicko-russkoj žízni
s 1772 goda « Díl první pojednává o rozvoji Malorusů Haličských do r. 1848.
Jest tu mnoho nových zpráv a materiálu Tamže nalézá se zajímavé pojednání
AUV.Z/w^w^Ljublínsk^^ volnodumcy XVI. véka< jakožto důležitý příspěvek
k dějinám polských antitrinitářů. — Dr. F. V. Taranovskij rozbírá otázku
»Feodalizmu v Rossiji« jako kritický rozbor stejnojmenné práce Pavlova·
Silvanského uveřejněné v Žur. Min. Nar. Prosv. 1901 a zdá se kloniti k ná
zorům autora kritisovaného, že totiž na Rusi feudalism byl, a to v době
údélné. Konečně K A. Francev v článku Russkija posolstva v Čechii v 16. vékě
podává neznámé dosud zprávy o pobytu poslů ruských cara Ivana Hrozného
a Borise Godunova v Praze v letech 1576, 1578, 1595 a 1599 a uveřejňuje
několik českých listin Rudolfa II.. týkajících se výloh na hoštění a vydržování
těchto poselstev z originálů Pražského místodržitelského archivu.
Žurnál ministerstva narodnago prosvěščenija 1902. 6. přináší posudek
prof. A. P. Sobolevského o I. svazku Niederlových »Starožitností slovanských«.
Spisovatel vyslovuje se o práci té s velikým uznáním, vytýká erudici a pilnost
Niederlovu: »Vůbec dlužno říci, že professor Niederle učinil všecko, co v daném
předmětu v přítomné době bylo možno učiniti za nynějšího stavu vědy«. Pri
čiňuje pak řadu výtek a poznámek týkajících se především otázky pravlasti
Slovanů, praslovanského jazyka a Venedů.

Mittheilungen des Vereins fur Geschichte der Deutschen in Bohmen,
roč. 40, č. 3—4 (1901). — A. L. Hein. Adalbert Stifter. Sein Leben u. seine
Werke (pokračování). — W. Mayert Obrigkeiiliche Verordnungen aus d. 17. u.
18. Jahrh. (podává se obšírně obsah dvou nařízení opatů kladrubských ve
věcech poddanských. Prvé je české z r. 1641 a týká se městečka Kladrub,
druhé německé z r. 1733 a vydáno je městečku TouŠkovu. Oba řády poddanské,
jež obšírně dotýkají se všech mravních i hmotných interessů poddaných, jsou
zajímavé; dodatkem najdeme tu žalobně vylíčení účastenství Kladrubských
v českém povstání). — P. Rud. Schmidtmayer^ Eine lustige Comedie (otiskuje
se prvý akt německé komedie J. Kr. A. Mickla; srv. ČČH. VIII. 110). —
Jindř. Ankert, Die Baumeisterfamilie Broggio (data o stavbách a k biografii
italských zedníků a stavitelů z rodiny Broggio, působivších v Litoměřicích
v st. 17. a 18). — K. Siegl, Ein ungedruckter Brief Wallensteins (jde o list
d. d. Gossnitz [již. od Altenburka na ř. Plísni], 26. říj. 1632; rozkaz Gallasovi
jinak nedůležitý). — Jul. Jung, Max Bůdinger (nekrolog, v němž mimo jiné
dovolává se autor listů Palackého Gindelymu z r. 1859; nejobšírněji tu, jako

Literatura.

367

ve většině německých nekrologů o Büdingrovi, promluveno o účasti Büd.
v sporu o RK., jakoby v tom byl vrchol jeho činnosti). — Val. Schmidt*
Zur Geschichte der Gegenreformation in Südböhmen (trochu rozličného ma
teriálu k udanému thematu z panství Vyšňobrodského, Rožmberského
a Nových Hradů). — A Marian* Die Grabdenkmale, Gräber und die Gruft
in der Aussiger Dekanalkirche). — K, Siegl* Die Gründung der Kirche zu
Liebenstein im Egerlande. — Victor Loewe* Die Wallenstein-Literatur (je to
čtvrtý doplnék k bibliografii počaté J. Schmittern r. 1879; obsahuje celkem
léta 1895—1899 a čísla 1866—2081. Rozumí se samo sebou, že z této spousty
jenom malá část má cenu vědeckou, vadou bibliografie je, že na zvlášť
důležité příspěvky z poslední doby, jako je na př. V. Schulze Drobné zprávy
o Albr. z Valdštejna z let 1626—1633 (srv. ČČH. V. 125) není poukázáno
zvlášť, takže z bibliografie může míti prospěch vlastně jen ten, kdo literaturu
zná. O mé knize praví Loewe v stručném úvodu, že musí zůstati německým
badatelům neznámou, protože je napsána česky. V časopise vycházejícím
v Praze se toto tvrzení přece poněkud divně vyjímá; p. Loewe na tuto
okolnost bral asi také zřetel, neboť r. 1897 napsal o mé knize v Deutsches
Litteraturblatt, že je bohužel psána jazykem, die nur in Prag und in den
umliegenden Dörfern gesprochen wird. Z hlídky literární poukazujeme na
referáty o Koplově Gesch. des adel. Damenstifts zu d. hl. Engeln in Prag
(od O. Webra; srv. ČČH. VIII., 117), o O. Redlichově přednášce »Grillparzers
Verhältnis zur Geschichte« 1901, o Lettow-Vorbeckově Gesch. des Krieges
von 1866, I. — III. a Friedjungově spise o Benedekových listech (od O. Webra),
o H. Wiechelové studii Die ältesten Wege in Sachsen (v Sitzungsber. und
Abhandlungen der naturw. Gesellschaft Isis in Dresden 1901; týká se mnoho
také Čech severních’* referent Laube práci chválí), o Pazaurkově edici Franz
Anton Gr. v. Sporck und Kukus, téhož Modeme Gläser (od Neuwirtha)
a o V. Biblově, Die Einführung der kath. Gegenreformation in Nieder
österreich durch K. Rud. II. (od Tuptze). — Mittheilungy počínají v tomto
ročníku s novou rubrikou »Zeitschriftenschau« (v tom i českých časopisů
histor.); prozatím jsou to pouhé tituly článků a referátů, daleko neúplné,
s udáním počtu stránek.
J. P,
Zeitschrift des Vereines für Geschichte und Alterthum Schlesiens.

Sv. 36. (1902). Sešit první je vydán na počest jubilea zasloužilého historika
slezského H. Markgrafa. Obsah —jak už souhrnný titul »Bresslauer Studien«
prozrazuje — je věnován výhradně lokální historii vratislavské; ta však také
v druhém sešitě převládá. Širší zajímavost mají články: C. Grünhagen* Bresslau
und die Landesfürsten. I. Während des Mittelalters II Unter Habsburgischer
Herrschaft (je to přehled slezských dějin se zvláštním zřetelem k hlavnímu
městu, který nepřináší nic nového, ale prozrazuje všude ruku znatelskou). —
Eberlein* Die Verhandlungen der Schlesier besonders der Bresslauer mit
König Ferdinand in den Jahren 1526—1527 (práce založena na pramenech
archivních). W. Schulte* Zur Geschichte des mittelalterlichen Schulwesens in
Bresslau (podává přehled vratislavského školství až do prvních let 16. století
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a jména učitelů, pokud se zjistiti dala*. — F. Friedenburg^ Zur älteren Ge
schichte der Münzstätte Bresslau. — L. Burgemeister^ Die ehemalige kaiser
liche Burg in Bresslau (jsou to dějiny bývalého hradu vratislavského; také
v hlavním mésté nově nabytého Slezska zanechala stopy umělecká činnost
Karla IV.). — Grünhagen podává vřele psaný nekrolog věnovaný Biermannovi.

Miltheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung
XXIII. 2. — 7. Gollt K. Ottokars von Böhmen zweiter Kreuzzug (článek
obsahem se kryje s tím, co pověděno již v knize »Čechy a Prusy< a v Č. Μ. Mor.,
a obrací se z Části polemicky proti A. Bachmannově Gesch. Böhm.). —
A. v. Jaksch, Die Anlegung eines landesfürstlichen Urbars in Kärnten, Krain
und der Mark im J. 1267 (projednává na základě nových pramenů dílčí
smlouvy vévody Oldřicha III. Korutanského a jeho bratra Filipa a ukazuje,
jak Přemysl Ottokar II. v záležitosti té intervenoval a ve vlastní prospěch ji
obrátil). — W. Erben^ Das Aufgebot Herzog Albrecht V. von Oesterreich
gegen die Husiten (zajímavý a pro dějiny vojenství důležitý řád hotovosti
zemské Albrechta V. datuje E. v souhlasu s naším Tomanem k r. 1431,
ukazuje způsob jeho vzniku a jedná o hotovostech zemských v Německu
doby té vůbec). — V delším referátu dokazuje B. Bretholz nespolehlivost
edice Zychovy k dějinám horního práva jihlavského.
Historische Zeitschrift sv. 88., sešit 3. přináší článek Wolfganga Michaela
"Wallensteins Vertrag mit dem Kaiser im J. 1632 — tedy o témž předmětu,
kterého se týká též článek H. Kollmanna Některé příspěvky ke smlouvě
■goellersdorfské v Č. Č. H. I., kterého od spisovatele také bylo užito. Ku
pramenům již známým přibral Michael zprávy papežského nuncia, kterých
užil také již Schebek, a vyslance anglického té doby; Michael podceňuje
neprávem pojednání Kollmannovo. Sám přichází k výsledku, že smlouva se
v podstatě srovnává s články Khevenhillerovými, s čímž nelze souhlasiti.
Srv. Pekař, Děj. vald. spiknutí, 105, pozn. 35.

Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner- und dem Cistercienser-Orden. Ročník 23. (1902). Sešit 1. - Otto Grillenberge Heinrich von
Heimburg und Heinrich von Saar (revise a doplněk starších prací, zejména
Kronesovy, srovn. Č. Č. H. IIL str. 387). — Bruno Albers^ Felician Ninguarda’s Visitationsthätigkeit in den österr. Kronlanden 1572 — 1576 (r. 1574
přišel N. jako generální visitátor všech klášterů na Moravu a do Čech; jeho
zpráva — informatio — chovaná v archivu vatikánském nelíčí stav klášterů
u nás nikterak příznivě; tak našel klášter dominikánský u sv. Klimenta
v Praze v úplném úpadku hospodářském i mravním, rovněž minoritský
klášter u sv. Jakuba, klášter u sv. Tomáše, dále klášter dominikánský v Plzni;
podobně i jinde; kláštery v dobrém stavu byly výjimkou. Je patrno, že staré
řády katolické reformaci či tak zv. protireformaci nestačily, a proč si proti
reformace musila utvořit řády nové, zejména tovaryšstvo jesuitské).
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken
iierausg. vom kön. preussischen hist. Institut in Rom. Band IV. 1901. — Pro
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nás zajímavé jsou tyto články: Die Beziehungen König Sigmunds zu Italien
vom Herbst 1412 bis zum Herbst 1414 von H Herre (srv. referát výše str. 343).
— Karl V. und Maximilian II. (1551), ein venetianischer Bericht über ver
trauliche Äusserungen des Letzteren von W. Friedensburg (podle zprávy
benátského vyslance, která se tu otiskuje, Maximilián vyslovoval se o strýci
svém s velikou trpkostí, jež vysvětluje se snahami Karlovými zajistiti synu
svému Filippovi nástupnictví v říši německé na úkor Maximiliánův; Maximilián
stěžoval si, že císař hledí si vždy jen svého osobního zájmu a nedbá toho,
co je spravedlivé a slušné, že je lakotný, že málo váží si svého bratra Ferdi
nanda, všechny úspěchy císařovy že pošly více ze štěstí než schopností jeho;
velmi nepříznivě soudil Maximilián též o synu Karlovu Filippovi a o Španělích
vůbec). — Regesten zur deutschen Geschichte aus der Zeit des Pontifikats
Innocenz’ X. (1644—1655) von W. Friedensburg. Aus der Abtheilung >Lettere<
des Vatikanischen Geheim-Archivs. Podává se přehled naznačeného oddělení
archivu Vatikánského (srv. Č. Č. H. VI. 325) a stručná regesta kusů v něm
obsažených (zatím pouze z let 1644—1648), doplněná z jiných oddělení téhož
archivu Z registrovaných kusů některé týkají se věcí českých, na př. list
Olomouckého biskupa Leopolda papeži, několik listů kardinála Harracha
kardinálům Pamfili a Panciroli i papeži, list papežův Harrachovi, některé
listy Ferdinanda III. a j. — V obou sešitech tohoto ročníku jest pokračování
článku K. Schellhass-el již v předešlých třech ročnících otiskovaného (sr.
Č. Č. H VI. 81 a VIL 382): Akten zur Reform-Thätigkeit Felician Ninguardas
insbesondere in Baiern und Oesterreich während der Jahre 1572 bis 1577.
Jsou tu též zprávy o některých reformních činech Ninguardových na Moravě
a v Čechách, o jeho stycích s arcibiskupem Antonínem Brusem z Mohelnice,
jehož dopis 8. ledna 1576 Ninguardovi poslaný se otiskuje z opisu v archivu
Neapolském (srv. výtah z předch. časopisu). — V obou sešitech je také
podrobný bibliografický přehled historické literatury italské i jiné, pokud
je založena na italském materiálu a německého historika mohla by zajímati.

ZPRÁVY.
Milé překvapení slovanským filologům a českým historikům způsobil
neúnavný K Jagič — našel hlaholský text nejstaršího domácího pramene
o českých dějinách, t zv. Vostokovovy legendy o sv. Václavu (pocházející, jak
se zdá, ještě z prvé polovice 10. st.) a vydal jej právě s instruktivním úvodem
v Rusském filologičeském Věstníku (Varšava, 1902) pod názvem Legenda
o Sv. Vjačeslavž (také zvi. otisk o 17 str.). Rukopis, v němž vzácná památka
byla žákem Jagičovým nalezena, pochází z Lublaně a je to breviář římského
ritu, napsaný asi brzo po r. 1400 v Istrii a jevící vliv chorvatštiny. Zlomek
hlaholské legendy o sv. Václavu byl sice již znám vydavateli legendy té
č. č. h. vin.
24
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v Pramenech dějin českých, J. Kolářovi; pocházel také z Istrie, asi z polovice
15. st ; Kolář ho užil v poznámkách k své edici (založené, jak Jagič v sou
hlasu s Kalouskem vytýká, nikoliv na základě lepšího — cyrillského — ruko
pisu musea Rumjanccvského, ale horšího textu velikých Četiich Minej) —
nyní však nalezl Jagič celou legendu hlaholskou. Vzhledem k okolnosti, že
hlaholské rukopisy vídeňské, záhřebské, lublaňské a římské jsou dosud málo
prozkoumány, není vyloučena naděje, že budou následovati další nálezy. Nový
nález je ovšem pro filologa důležitější než pro historika: hlaholský rukopis,
srovnán s kyrillským, jeví se kratším zpracováním tohoto; vypouští řadu
detailů jeho; Jagič výpustky tyto zejména vyčítá. Ale na mnohých místech
možno s pomocí hlaholského rukopisu opravit text kyrillský a ukázat, kde
v kyrillském textu musil ustoupit výraz pozdější, nový, slovu staršímu (Jagič
i zde na velký počet takových míst upozorňuje); možno konečně na základě
nového nálezu rozhodovali pro lepší čtení i v jednotlivostech věcných. Že
v této příčině lublaňský rukopis poskytuje kořist dosti značnou, vykládá
Jagič podrobně na více než čtyřech stranách. Na str. 13—17 následuje otisk
cenného nálezu s varianty hlaholského zlomku známého Kolářovi.
J. P.

Jako č. 14 spisů vydávaných jubilejním fondem Společnosti náuk vyšla
kniha prof. Pastrnka Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda 300 str.
První část jedná o pramenech, zvláště legendách a obsahuje také zvláštní
stať o »nespolehlivosti zpráv o spolupůsobení Cyrilla a Methoda při obrácení
Bulharů«. Prameny samy (legendy, listy papežské a jiné) otištěny v třetí části
knihy; jsou to přetisky ze starších vydání, ne vydání nová; z MGH převzat i celý
spis De conversione Carantanorum ve vydání Wattenbachově i s poznámkami vy
davatelovými; k legendám slovanským (textem normalisovaným) přidán revido
vaný latinský překlad Miklosichův; povaze knihy by snad lépe byl odpovídal
nový překlad český. Prostřední část knihy tvoří »nástin života a působení obou
apoštolů«, který se však rozšiřuje též na dějiny slov, liturgie v zemích českých
a na jihu; podává ve větších rozměrech a s větší podrobností výsledky do
savadního bádání než starší přednáška autorova (Č. Č. H. VI. 394), rovněž
ve formě převahou populární, ač ani v textu nebylo lze vyhnouti se všem
kontroversám. Vědecká stránka knihy přichází ku platnosti zvláště v po
známkách k této její části; jsou četné, rozsáhlé a velmi podrobné; v nich
lze se poučiti zejména o otázkách sporných, jak byly řešeny v dosavadní
literatuře starší a novější; autor sám, kde vykládá své mínění, jde nejčastěji
(ne veskrz) za Jagičem (srovn. Č. Č. H. VII. 30 — 40).
7. G.

Ve Vratislavském (Wolfově) »Zeitschrift für Sozialwissenschaften« (1902,
roČ. V, seš. 5) počíná Julius Lippert uveřejňovali práci » Ueber den Ursprung
des Adels an der Hand der Geschichte des Adels in Böhmen*.. Prozatím po
znamenáváme o ní, Že autor tu Šíře rozvíjí svou theorii ze »Sozialgeschichte«,
že šlechta se vyvinula ze starešin rodových.
V »Almanachu král. hl. města Prahy na rok 1902« (ročník V.), vydáva
ném archivem města Prahy, nalézáme v oddělení »Příspěvky k dějinám města
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Prahy« pokračování práce Jos. Teigeovy. Seznamy měšťanu Pražských. I,
Staré Město — seznam osob, jimž v létech 1351—1437 uděleno městské
právo na St. Městě. Edice obsahuje str. 33—65 třetí části »Almanachu«.

V »Ottově Slovníku Naučném«, 1.—2. seš. dílu 19., na str. 39 - 71 vyšla
nová, dosud nejobšírnější biografie Fr. Palackéko^ z péra los. Pekaře.
Zajímavou knihu vydal v těchto dnech docent Varšavské university
Z. A. Francem t. Očerki po istoriji Češskago vozroidenija. Russko-čehkija
učenyya svjazi konca XVIII. i pervoj poloviny XIX. stoleiija. Varšava 1902.
Str. 386 4-1—XXI (přílohy) a rejstřík. V 5 obsažných hlavách probírají se
vědecké styky českoruské od konce 18. století až do 40tých let stol. 19.
»Počínajíc — praví autor v předmluvě — od prvních návštěv ruských vojsk
v Čechách ve století 18., máme možnost, takřka dokumentárně zbádati jed
notlivé momenty těchto styků a blahodárného vzájemného vlivu, které v oboru
vědeckém dosáhly obzvláštní rozsáhlosti a síly koncem třicátých a v polovic
čtyřicátých let (min. století; . . . První kámen klade Dobrovský svojí cestou
na Rus a pak pozoruhodnými kritickými články, věnovanými vynikajícím
zjevům ruské historické literatury. K východu obrací své zraky současně
i krásná literatura česká, tam hledá svěží, nové základy, podmiňující jejf
život a pokrok. Puchmajer ve své předmluvě k převodu Montesquieuova
Chrámu Knidského směle ukazuje na tuto novou cestu. Vyzvání Puchmajerovo nezůstává bez ohlasu a opakuje se pak nejednou. V 20tých letech mi
nulého století počínají cesty ruských učenců na západ. První Keppen vy
pravuje se na cestu s jasně vytknutými úkoly a programem. Od konce let
30tých naše styky s Prahou stávají se obzvláště živy a bohatý ovocem.
Vzájemný vliv vědy české a ruské v této době projevují se obzvláštně silně
— určuje pak celý další vývoj té i oné.« Zvláštní kapitola věnována Hankovi
a Čelakovskému, jakožto hlavním zástupcům styků česko-ruských. O knize
přineseme referát zvláštní.
Díl dvanáctý Ottových *Cech*t obsahující vylíčení Čech severních z péra
dra 7·
Simáka^ byl právě dokončen sešitem 24. Je to rozsáhlá práce,
plnící bezmála pět set stran; popisuje všecko Pojizeří až na jih k Novým
Benátkám a německý sever za horami Lužickými i západně od Ještěda až
do t. zv. českého Švýcarska. Od podobných prací, založených obyčejně na
krajinářském líčení a turistických poznámkách liší se prospěšně bohatstvím
historických výkladů a soustavným registrováním hlavních uměleckých pa
mátek. V obojím směru má práce cenu svou; data její jsou z největší části
plodem vlastního studia; všude patrna je veliká láska, s níž autor psal i ne·
neobyčejná znalost kraje a jeho historie. Nákladnost i formát díla je bohužel
na překážku vniknutí jeho v širší obecenstvo; nebylo by lze postarati se
o otisk v menším formátě po částech, pro jednotlivé menší krajiny? Illustrace
nevyrovnají se textu; s pochvalou však třeba vzpomenout! některých prací
J. Prouska.
7. P.
24*
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K oslavě čtyřicetiletého trvání Spolku pro dějiny Němců v Čechách
vyšla letos nákladem spolku Festschrift (des Vereines für Gesch. der Deut
schen in Böhmen, seinen Mitgliedern gewidmet . . .) na 191 stranách přiná
šející Šestnáct menších příspěvků od hlavních spolupracovníků pražských
spolkových Mittheilung. Dějinám Spolku, jehož jubileum se oslavuje, věnován
»Rückblick auf die Geschichte des Vereines in dem Zeitabschnitte 1887 bis
1902< od Gustava C. Laubeho; všechny ostatní články, v tom několik lite
rárně historických, náležejí českým dějinám. Vytýkáme z nich zejména pří
spěvky tyto: B. Bretholz, Das Schlussblatt des »Granum catalogi praesulum
Moraviat* (autor nalezl v brněnském zemském archivu konec textu olomúckého seznamu biskupů, dosud za ztracený pokládaný — jde tu o jediný
list rukopisu v létech dvacátých 15. st. napsaného a vyplňujícího všeho všudy
4 listy — a otiskuje jej zároveň). — H. Hallwich, Wallenstein*s *Dame*
(zajímavý příspěvek k osvětlení Valdštejnovy politiky v 1. 1629—1630, ze
jména poměru jeho k válce mantuánské; hlavní novina pojednání je ve faktu,
že Valdštejn, brzo potom co nabyl vévodství Meklenburského, chtěl je směniti za některé krajiny v horní Itálii, ovšem v dorozumění s císařem a králem
Španělským. Také Collalto měl tam něco dostati lénem; o zemi Valdštejnem
zvolenou ucházel se však zároveň arcikníže Leopold Tyrolský. Kraje nebo
země tyto, určitěji nevymezené, šlovou v korrespondenci »Dame« nebo
»welsche Dame«), — Ad. Hauffen, Kleine Beiträge zur Biographie Egon Eberťs
(nic zvlášť důležitého'. — R. Knotig Ueber Einquartierung und Verpflegung
der Truppen in der Teplitzer Gegend im 30jähr. Kriege. — K. Köpl, Der
Bericht der zur Sperrung der protest. Kirche nach Braunau abgeordneten
k. Commissäre (otiskuje se delší německá zpráva komisařů vyslaných v prvé
pol. března 1618, aby zavřeli prot. kostel broumovský; obec splnění rozkazu
zabránila; komisaři obšírně dlouhé vyjednávání své v Broumově popisují
a jmenují hlavní vzpurníky). — Jos. Neuwirth, Eine Abschrift der Prager
Malerordnung a. d. J. 1515 (jde o opis, jejž si z Prahy vyžádali Pasovští
malíři a jemuž základem je český řád cechovní z r. 1474; je to vlastně
překlad Českého řádu; autor jej zde otiskuje). — Val. Schmidt, Das Krum
mauer Heilthumsfest (zajímavá data o slavnosti ostatkové, božího těla a bo
hatství ostatků na rožmberském jihu zejména ze st. 14.—15.). — K Siegl,
Geschichte der Egerer Münze (Cheb měl svou vlastní drobnou minci až do
let dvacátých 16. st, ale odvislou od měny v Čechách platné; mincovní
právo jeho souvisí ovšem s jeho výminečným postavením státoprávním v ko
runě České; nelze proto dobře s autorem souhlasiti, praví-li, že Cheb byl
jediným méstem v Čechách, jež mělo vlastní minci. Mince chebské jsou zde
autorem popsány a sneseno k dějinám jejich hojně materiálu i literatury;
Českých prací o dějinách mince v Čechách autor nezná). — K. Uhlirz, Die
Kriegszüge Kaisers Otto II. nach Böhmen in den fahren 976 u. 977 (práce
vrací se k stanovisku Giesebrechta, jenž, spoléhaje v hodnověrnost Dětmarovu, kladl porážku Bavorů Čechy u Plzně k r. 976 a nespojoval ji s tažením
z r. 977. Totéž má však v podstatě i Palacký — polemika Uhlirzova s Palackým, týkající se výkladu zprávy Dětmarovy, nezdá se mi šťastnou, ale není
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zde možno detaily těmi se obírati). — Gottfr. Vielhaber, Der *Libellus de
bono mortis* des Erzbischofs Johann v. Jenstein (podává zprávu o ruko
pisech dosud jen podle jména známého spisku arcibiskupova, nadpisy kapitol
a materiál k určení doby vzniku jeho.) — Ottokar Weber> Die Prager Révo·
lution von 1848 und der Frankfurter Parlament (velmi zajímavé ač velmi
stručné sebrání zpráv — na základě stenogr. zpráv o jednáních parlamentu
frankfurtského — o debattách parlamentu o pražských událostech a o české
otázce, v tom zejména o roli Giskrově, Kurandově, o dojmu slovanského
sjezdu a j. Dne 31. května přijal sněm na návrh Dahlmannův prohlášení:
»Das fortan einige und freie Deutschland ist gross und mächtig genug, um
den in seinem Schosse erwachsenen andersredenden Stämmen eifersuchtslos
in vollem Masse gewähren zu können, was Natur und Geschichte ihnen zu
spricht; und niemals soll auf seinem Boden weder der Slave . . . noch wer
sonst, uns angehörig, in fremder Zunge spricht, zu klagen haben, dass ihm
seine Stammessart verkümmert werde . ..« Celých padesát let německého
vývoje potomního tlumočí nejvýraznéji závěrečná slova Arndtova, jež Weber
přijímá za svá: ^Seid nicht allzu gerecht^ Deutsche!*
J. P.
Jan Lefar' v červenci t. r. zemřelý, rodem Moravan, působil na počátku
své učitelské činnosti na Moravě a ve Slezsku O dějinách slezských napsal
některé samostatné práce jako: Za jakými příčinami bylo Opavsko a Krňovsko
od Moravy odtrženo a k Slezsku vtěleno v Č. Č. Μ. 1860 a Zřízení zemské
v Knížetství Opavském a Krňovském z 15. do 18. století v Č. Č. Μ. 1865. —
Jeho Všeobecný dejepis vydávaný v 1. 1867—1871 vynikal při svém sepsání
značnou měrou nad obyčejnou míru školských knih a dosud své ceny ne
pozbyl; platí to zejména o díle 1. a 2.
V Báňské Kremnici zemřel letos Pavel Křižko ^nar. 1841 v Báňské
Bystřici), bývalý ev. učitel a od r. 1872 kremnický městský archivář. V mla
dých letech zabýval se také belletrií (vesnická novella ,Krivoprísažník*,
v B. Bystřici 1865, a jiné). Ale hlavní činnost Křižkova spočívá ve spořádání
bohatého archivu města Kremnice a v dějepisných výtěžcích, které odtud
vážil. Kdo na místě samém přesvědčil se o pečlivém sebrání, praktickém
roztřídění a přesném zregistrování tisíců listin, ’mezi nimi i starých českoslovanských od XVI. stol., ten ocenil Křižkovu práci, která po té stránce
v severních Uhrách zůstala bez soupeře. Křižkových monografií historických,
zejména místopisných, je dlouhá řada. Mnohé jsou uloženy hlavně ve Slo
venských Pohľadech’, kde v posledních letech kritickou methodou i bohat
stvím látky nad jiné upoutaly pozornost Křižkovy studie o domově slovan
ského církevního jazyka a madhrském zabrání vlasti (1898, proti maď. chauvinovi Volfovi), a o starém kremnickém školství (1900).
Včk.
V sérii státovědeckých studií vydávaných ve Vídni uveřejnil nedávno
Z. Μ. Hartmann pojednání »Preussisch-oesterreichische Verhandlungen über
dasCrossener Zoll und über einen General-Commerz-Tractat zur Zeit Karl VI.<
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Wien 1901. Spisek podává zajímavé zprávy o obchodu rakousko-pruském
hlavně po Odře a Labi prováděném a o velkých plánech generálních smluv
a průplavu, které ovšem nenalezly uskutečnění. Obchodní obrat, způsobený
v Střední Evropě hlavně obchodní politikou Petra Velikého, jakož i hospo
dářská důležitost Slezska a Vratislavi nalézají zde nové osvětlení. Materiál
jest čerpán hlavně z vídeňských archivů.
Dne 10. července zemřel v InŠpruku vynikající historik a spoluzakla
datel moderní diplomatiky Julius Ficker (nar. v Paderbornu 1826, od 1852
řád. professor university inšprucké, od 1879 v pensi). Pro diplomatiku jsou
epochálními jeho >Beitrage zur Urkundenlehre« (2 sv., Inšpruk 1877 — 78);
hlavní z prací jeho o dějinách právních jsou >Forschungen zur Reichs- und
Rechtsgeschichte Italiens« (4 sv., Inšpruk 1868—74). Ficker řídil nové zpraco
vání Bohmerových Regesta imperii a vydal sám v této publikaci oddělení
objímající léta 1198—1272 (1879 a náslj; rozkvět historických studií v Ra
kousku, především v diplomatice středověké, je z velké části jeho zásluhou.

Velmi pochvalný referát přináší varšavská »Ksi^žka« o novém díle
Adama Szelqgowského, »Pieni^dz i przewrót cen w XVI. i XVII. wieku
w Polsce<, vydaném t. r. ve Varšavě. Podle referátu má kniha bohatší obsah,
než naznačeno titulem, t. j. thema zde udané projednáno na širokém základě
a s hlubším pozadím; jedná též o národohospodářské literatuře polské
v 16. století, jako traktátech Modrzewského a Koperníkových (De aestimatione
monetae a De optima monetae augendae ratione).

Proslulý a u nás dobře známý akademik Alexander NikolajeviČ Pypin
slavil 14. (1.) května letošního roku padesátileté jubileum své spisovatelské
činnosti. R. 1858 odešel na západ maje »komandirovku«, aby se připravoval
pro kathedru západoevropských literatur na Petrohradské universitě. Tou
dobou pobýval asi rok v Čechách, jmenovitě v Praze, kdež se stýkal s nejpřednějŠími literáty té doby a nepřestal od té doby nikdy sledovati rozvoj
české literatury, jak svědčí jeho přehled literatury české v díle > Historie
literatur slovanských«, které vydal společně s Polákem V. Spasovičem (1. vy
dání r. 1865, 2. pak značně rozšířené a rozmnožené 1879—1881). V letech
1860—1861 byl professorem university Petrohradské, ale právě počínající
reakce záhy jej z university vypudila. Od té doby stal se Pypin žurnalistou,
a to v nejlepším a nejušlechtilejším slova smyslu, žurnalistou-vědcem. Od
r. 1867 nalézá se v redakci »Věstníku Evropy«, jehož jest takřka duší a
který právě jeho pracemi stal se nejvíce ceněnou a hledanou ruskou revuí,
která vždy, pokud ovšem bylo lze, vedena byla v duchu svobodomyslném
a přístupném především všemu pokrokovému hnutí na západě, jakož i jeho
applikaci na ruské poměry (aspoň v theorii). Pypin a jeho Véstnik Evropy
jsou přední představitelé — možno říci — druhé generace ruských západníků,
jakožto protivníků slavjanofilů. Pypin v otázce poměru Ruska ke Slovanstvu
zaujímá stanovisko vědecké. Jej zajímalo především slovanské obrození; do
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vedl rozeznávat! skutečný stav věcí, bližší životní zájmy, zápas o existenci
a udržení se jednotlivých národů slovanských od ideálních a theoretických
tužeb vrcholících v neujasněném pojmu panslavismu. Ač sám nebyl dalek
přání, aby Slované sloučili se s Ruskem, přece viděl, jak jest to velice ne’
snadné a proč. >V naší společnosti«, praví, »mnozí zajímajíce se o Slovanstvo,
ale neumějíce prozkoumati slavjanofilské theorie, pojímali jednotu slovanskou
ve formě úplně smyslné nebo příliš mystické a domnívali se, Že Slované mají
se prostě přidati k nám a že si toho také přejí. Bylo potřebí ukázati na
velikou rozmanitost slovanského života, na rozdíly, které mezi plemeny způ
sobila příroda a tisíciletá historie, na tu Žárlivou oddanost, jakou lne každý
kmen k své národnosti, že nelze nakládati s »bratřími«, aniž bychom se jich
samých na to ptali.« Bylo to právě tou dobou, kdy se jednalo v Rusku o po
ruštění Polska, popírána existence maloruské národnosti, mluvilo se o ne
vděku Bulharů a t. d. Více nežli 30 let vedle studií všeslovanských Pypin
pracoval důkladně na dějinách ruské literatury, zejména doby novější. Sem
spadají práce, které k poznání i společenského a politického rozvoje dnešní
Rusi jsou nezbytný. Jsou to Običestvennoje dvizenije pri Alexandři I.
Charakteristiki literaturnych mnénij ot dvadcatych do pjatidésjatych godov
(1874) a Bélmskijy jego zizn i perepiska (1876). Konečně v 1. 1898—1899 došlo
k vydání monumentální Istorija russkoj literatury ve 4 svazcích, ve které
spisovatel pečlivě neustále sleduje rozvoj písemnosti ve spojení s rozvojem
celé společnosti. Vedle svých literárně-historických studií obíral se Pypin po
léta též ruskou ethnografií a ovocem této činnosti jest velmi pěkná, erudicí
oplývající Istorija russkoj ethnografii (1890—1891), kniha pro množství údajů
bibliografických a literaturních hledaná od rozmanitých odborníků studia
sociologického. V tomto svém spise svedl Pypin hlavní a to vítězný boj
jménem západnictví s ruskými slavjanofily. (Srov. Istoričeskij Véstnik 1902, 5).
K hojné novější literatuře o době samozvancův v ruských dějinách *)
přibyla nejnověji ruská práce známého francouzského historika-jesuity, P.
Pierlinga, kterýž po dlouhou již řadu let stopuje styky Ruska s kurií římskou
(La Russie et le Saint-Siége — 3 svazky). Jest to řada článků, studií a po
známek pod souborným titulem Iz smutnago vremeni. Stati i zamitki (Petro
hrad 1902). Pierling již dříve k objasněni otázky této přispěl íacsimilovým
vydáním listu Pseudodimitrijova k papeži Klimentu Vlil. (Lettre de Dimitri
dit le Faux ä Clement VIII Paris 1898) a ani spis přítomný není bez užitku
pro historické bádání, ježto obsahuje především velmi bystré a zajímavé ná
zory o pramenech, jejich ocenění a zprávy o pramenech neznámých. Ruská
kritika přijala jej příznivě, vytýká mu však tendenci, dokázati, že kurie ne
byla ničím vinnou, že události ty vyrostly z půdy čistě moskevské — v tom
však Pierling není sám, neboť i badatelé ruští v podobném smyslu se vyslo
vují (Platonov, Ščepkin) Samozvanec Pseu Jo-Dimitrij I. jest dle Pierlinga Řehoř

*) Základní jest tu spis prof. Platonova^ Očerki po istoriji smuty v mo
skovskom gosudarstvě XVI.—XVII. vv. (Petrohrad 1899).
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Otrepěv, mnich kláštera Čudovského. — Cenné spracování vlády PseudoDimitrije 1. podal A Hirschber^ Dymitr Samozwaniec, a neobyčejné bystrou
a všestrannou studií vyznamenal se E. ŠČepkin Wer war Pseudo-Demetrius I.?
v Arch. f. slav. Philologie XIX, XXL, XXII (Srov. Caro v Hist. Zeitschft
sv. 88. str. 264 sl.). A. Hirschberg vydal nedávno též nové důležité materiály
k dějinám samozvancův pod názvem Polska a Moskva v pierwszej polovic
vieku X VIL Zbior materyalów do historiji stosunków polsko-rossyjskich za
Zygmunta III. (jakožto III. číslo Wydawnictwa zakladu nar. im. Ossoliňskich).
Lvov 1901. Publikace tato obsahuje denníky dvou účastníků polské výpravy
do Moskvy, t. Václava Dyamentovského, člena družiny vévody Mniszcha, otce
Marinina a Jana Petra Sapiehy, jednoho z vojevůdců polských v I. 1608 až
1611; pak jest tu ruský denník poslu moskevských, kteří konc. r. 1611 přišli
do Varšavy nabídnout králeviči Vladislavu trůn Moskevský — zachoval se
v kopii psané latinkou, vydavatel jej také tak otiskl. — Konečně nejnověji
vyšla v Istorič. Véstniku 1902. 5 zajímavá a velmi instruktivní přednáška
prof. P. Golubovského Cto možno skazat v rastojašČeje vrcmja o ličnosti Lzedi·
mitria L\ opírající se o výsledky dosavadního badání této otázky, která
podává přehledný kritický rozbor pramenů cizích i ruských, z nichž tyto
obsahují v sobě odpory, které jen velmi bystrou a do nejmenších podrob
ností jdoucí kritikou lze vysvětlili. Golubovskij ukazuje na to, že odpory ty
způsobeny vlivem officielních pramenů vlád cara Godunova a Šujského, jimž
šlo o to, aby málo známá a problematická osobnost Lžidimitrijova spletena
byla s mnohem známějším mnichem Řehořem Otrepěvem, který byl ve skuteč
nosti pouhým pomocníkem Lžidimitrijovým Byl to vlastně mnich-laik Leonid,
který byl sluhou Otrepěvovým a s ním žil nějaký čas v klášteře Čudovském.
Vlastní podnět k tomu, že Leonid se vydával za Dimitrije, byl by dal Otrepěv,
mnich pití a neřestem oddaný.
7. B.
V dubnu 1902 zemřel v Petrohradě generalieutenant Nikolaj Karlovic
Šilder. ředitel taméjší veřejné císařské bibliotheky, jehož spis Imperátor
Alexander I. Jeyo zizň i carstvovanije I—IV. Petrohrad 1897—1898, svého
Času zjednal mu veliké jméno. Poněvadž důležité této knize v Č. Č. H. dosud
nebylo větší pozornosti věnováno, nebude zbytečno podati několik vědomostí
jak o spisu, tak i o spisovateli jeho. Šilder dosti pozdě stal se historikem —
již takřka na sklonku svého života. Vystudovav v Nikolajevsku inženýrskou
akademii stal se důstojníkem a prodělal zejména válku rusko-tureckou (1877),
později stal se ředitelem zmíněné akademie a r. 1899 po smrti A. F. Byčkova
ředitelem veřejné bibliotheky. Od delšího času již sbíral si materiály pro
dějiny Ruska v 19. století. Nalézaje se ve velmi přátelském styku s carem
Alexandrem III. obdržel od něho dovolení použiti množství materiálů jinému
naprosto nepřístupných a ovšem i choulostivých. V tom leží vlastní cena a
hlavní přednost jeho díla, které přináší veliké množství zpráv naprosto nových.
Šilder ovšem z ohledu na ruskou censuru nemohl pověděti všeho jasně
a srozumitelně, jest však mistr v tom, jak dovede čtenáři dáti čisti mezi
řádky to, co nemůže pověděti otevřeně. To patrno jest především v knize
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o caru Pavlovi Z, kterou brzy po spisu o Alexandrovi vydal (1901 v Petrohradě)
kdež o záhubé jeho povédél všecko, co vůbec říci bylo lze a přece ani slovem
se nezmínil o jeho zavraždění. On první též tam uveřejnil plné znění návrhu
konstituce Speranského. Spis o Pavlovi má tendenci dokázati thesi, že Pavel
byl obět osudu — ale během líčení vyrůstá čtenáři jaksi mimovolně ve strašného
despotu, jenž svůj stát, rod a sebe sám vede do záhuby — ovšem beze vší zlé
vůle. Co do spracování daleko výše stojí spis o Alexandrovi L, spis o Pavlovi
je psán poněkud spěšně. V obou příliš do popředí vystupuje moment biografický,
tak že Alexander na př. jeví se nesprávně velikým Vojevůdcem. Vedle toho
spisy Šilderovy oživeny jsou zájmem psychologickým - pokouší se (na mnoze
šťastně) řešiti psychologické problémy předních jednajících osob, vedle Ale
xandra jsou to: Speranskij, Arakčajev, Czartoryski a j. Vedle toho patrna jest
jeho zvláštní filosofie historie, jevící se věrou v historickou Nemesis. Spisy jeho
nejsou též bez jistého zabarvení a tendence politické. Šilder jest rozhodný
přívrženec rusko-francouzského spolku. Alexandrovi nemůže odpustiti, že
Napoleonovi I. neporozuměl a že se s ním náležitě nedorozuměl o rozdělení
Evropy. Jsa sám Němec rodem, byl přece velikým odpůrcem »pruŠáctví«.
Rusko-pruské přátelství v době Napoleonově pokládal za neštěstí pro Rusko.
Antipathickými byli mu Fridrich Vilém III. a IV., jakož i dnešní politické Ně
mecko. Bylo by zajímavo věděti, na kolik působil tu osobní vliv Alexandra III.
V posledních dobách svého života pracoval Šilder na dějinách Mikuláše I. —
některé příspěvky do doby potlačení polského povstání uveřejněny již v *Russké
Stariné*. Pro ruskou historiografii smrt Šilderova znamená těžkou ztrátu.
_____
7. B.

Mezeru, která v Jahrbücher der Deutschen Geschichte tak dlouho zůstávala
(Ota II. a III.), vyplňuje nyní nový svazek pro vládu Oty III.: Karl Uhlirzy
Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto II. und Otto II. I. Band: Otto II,
973—983. Dosud jsme byli odkázáni pro tuto dobu na starší Jahrbücher žáků
Rankových.

Berlínské Jahresberichte der Geschichtswissenschaft v 23. sv. vydaném
t. r. referují o literatuře z r. 1900. Rubrika »Čechy* ani tu není zastoupena,
ale v kapitolách jiných se referuje též o mnohých pracích českých dějin se
týkajících, o publikacích jazykem Českým vydaných jen potud, pokud se
referenti o tom dozvěděli z přehledů Bretholzových v MIÖG. Jsou to zejména
kapitoly Habsburger und Luxemburger a Das fünfzehnte Jahrhundert (ref.
G. Schuster). — V kapitole Der 30j. Krieg referent (V. Loewe) konstatuje,
že se Schweizrův apologetický spis věnovaný ValdŠtejnovi nepotkal s úspěchem
(srovn. Č. Č. H. V.) — Kapitola Oesterreich vztahuje se i v tomto ročníku
také na Halič; Kaindl v ní vypočítává jubilejní publikace věnované Krakovské
universitě; v pracích o zemích alpských vystupují zvláště četné práce Loserthovy o katolické reformaci a protireformaci. Mimo to má Polsko ještě
zvláštního referenta L. Finkla. — Wulfiův referát o Rusku až do r. 1613 jde
nazpět k literatuře z r. 1896—1899, Wassilenkův o Jižni Rusi k r. 1899 až
1900.— O literatuře k dějinám Jihoslovanů z r. 1898—1900 referuje v tomto
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ročníku K. Jireček. — Uhry mají i v tomto ročníku referát Mangoldův,
o literatuře k dějinám byzantským podává zprávu F. Hirsch. Také Japan má
v tomto ročníku svou zvláštní kapitolu (O. Náchod), rovněž Kanada (H. Langton)»
Mnichovský historik K. Th. van Heigel vydal již osmou řadu svých
»historických essayi«: Neue geschichtliche Essays (München. 1902, str. 331).
OdeČteme-li několik čísel příležitostných, které jsou původu řečnického,
jsou to vlastně studie, jakým se v Německu říká »kleine historische Schriften «
Svědčí o tom již jejich příliš odborný obsah, také methoda práce a dokonce
celý ráz jejich: »essaye« Heiglovy mají plynný ton vypravovací, snaží se být
lehkými a svěžími, ale právě nejkarakterističtější vlastnosti essayí jim chy
bějí naprosto lesk uměleckého podání a duchaplnost pojetí. To se jeví nej
nápadněji tam, kde Heigel chce se povznésti k slavnostní náladě: ve statích
o Treítschkovi, o »Myšlenkách a vzpomínkách« Bismarkových a zejména
v řeči na počest Viléma I.; tu Heigel ve svém apokalypticky se tvářícím,
ale veskrze hledaném a vynuceném nadšení div nedochází až k hranicím
směšnosti ... Nejzajímavější čísla sbírky jsou: Bedřich Veliký a počátek
sedmileté války (cituji závěrečná slova: — jetzt haben wir die erfreuliche
Gewissheit: der grosse Friedrich darf nicht als leichtfertiger Brandstifter für
das Unheil des siebenjährigen Kriegs verantwortlich gemacht werden. Str. 137),
manifest vévody brunšvického z 25. července 1792 (zjišťuje účast emigrace
na něm), k historii zavraždění francouzských vyslanců v Rastattu 28. dubna
1799 (považuje za jisté, že čin byl spáchán rakouskými husary a že inicia
tiva — třeba bezděčná — vyšla od rakouského generála Schmidta), Od
stoupení levého břehu Rýnského Francii a Kongress v Chatillonu (na zá
kladě studií Fournierových. Pro užší dějiny bavorské mají význam články:
Přeložení university do Mnichova r. 1856. Přechod kurfiřstvi Pfalcko-bavorského
na rod Pfalz Zweibrůckenský a Lorenz Westenrieder. Studie o volbě bavor
ského prince Filipa Morice za biskupa v Münsteru a Paderbornu není sice
bez zajímavosti, ale thema její je až příliš úzké. Co u všech těchto tak pěkně
a solidné založených prací vadí, je ovšem jejich německá a pruská ten
dence; ale to je obecný zjev, a spíše překvapí že (ba třeba i u bav. děje
pisce) »pruské legendy« je jen tolik, ne více ...
L. H.

Otázkou nejstarších papežských register zabývá se pilná a důkladná práce
H Steinackera, Über das älteste päpstliche Registerwesen (MIÖG. XXIII.
1902 str. 1—49); práce zajímavá svou methodou i svými výsledky. Až do ne
dávna historikové-diplomatikové za základ svých badání o nejstarších pa
pežských registrech brali jen zachované zlomky těchto register a nevšímali
si sbírek kanonistických, v nichž dochován jest text mnohých starých listin
papežských. A přece o tom, jak vypadala registra papežská v době, z níž
nemáme ani oněch zlomků, mohou nás poučiti jen tyto kanonistické sbírky.
Třeba ovšem redukovati je na prameny, z nichž materiál v nich obsažený je
čerpán. Prameny těmi mohou býti buď papežská registra nebo originály, po
případě opisy jednotlivých kusů. Takováto redukce na prameny provedena
jest dosud toliko při jediné sbírce kanonistické t. zv. collectio Avellana v nej
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novějším vydání Gůnther-ově (vyšlo v publikaci vídeňské akademie Corpus
scriptorum ecclesiasticorum latin. XXXV. 1895 a 1898), kde sbírka rozdělena
na skupiny podle provenience jednotlivých kusů. Výsledků Gůntherova bádání
poprvé k řešení otázky nejstarších papežských register užil Nostitz-Rieneck
(Zum pápstL Brief- und Urkundenwesen der áltesten Zeit, v publikaci Festgaben zu Ehren Max Budingers 1898); po Nostitzovi a to celkem proti němu
činí to Steinacker. Na rozdíl od Nostitze nepřejímá prosté všech výsledků
Gůntherových, nýbrž u některých skupin řeší samostatně otázku jejich pro
venience. Všechny kusy jmenované kollekce avellanské, jež vznikla brzy po
r. 555, čerpány jsou z register čtyř různých kanceláří (kanceláře dvoru Ravennského, římské praefektury, kostela v Karthagu a papežské kurie). Prozkoumáme-li u jednotlivých kusů těchto čtyř skupin všechny známky, ze
kterých možno souditi o zařízení register, z nichž kusy ty byly čerpány, pře
svědčíme se, že registra všech jmenovaných kanceláří byla vedena stejným
způsobem. Tím potvrzuje se správnost názoru, podle něhož římská kurie
způsob vedení register přejala od světských úřadů říše římské. Podporou
toho mínění jest i ta okolnost, že první doklad pro existenci papežských
register máme nyní již z doby papeže Libéria (352—366) — dosud za nej
starší takový doklad platil list pap. Zosima (417—418) — tedy z doby, kdy
církev a papežství vykonávalo též státní funkce a styk jejich se světskými
úřady byl velmi Čilý. Soudě podle čtyř uvedených kanceláří, obsahovala re
gistra všech kanceláří 4.—6. stol, nejen opisy kusů vydaných, nýbrž i kusů
došlých. Kusy ty zapisovány byly z pravidla, ne-li výhradně, v plném znění;
ani protokoll (adressa, podpis) nebýval krácen, jak se dosud myslilo Objevují-P
se v kanonistických sbírkách papežské listy zkráceny, jest zkrácení to ve
mnohých případech jistě, možná vždycky, dílem těch, kdo je opisovali z register
nebo z předloh odtud odvozených. Teprve při kusech vyňatých z register
Řehoře I. (590 -604) pozoruje se ve sbírkách na sobě nezávislých zcela stejno
měrný způsob zkracování, z čehož souditi lze, že tehdy již zapisovány byly
papežské listy do register v podobě zkrácené. Listy ke kurii došlé tou dobou
již asi vůbec do register zanášeny nebyly. Doba Řehoře I., z níž zachoval se
nám první větší zlomek papežských register, jest tedy již dobou jejich úpadku
a úpadek ten souvisí snad s nepokojnými poměry politickými po vpádu
Langobardů do Itálie Důkladnějších vědomostí o nejstarších registrech pa
pežských můžeme nabyti, až i jiným sbírkám kanonistickým dostane se takového
vydání, jako jest vídeňské vydání kollekce avellanské.
A’ Kr.

V letošním květnovém čísle Revue Historique posuzuje L. Halphen
Schnůrerovu knihu o Fredegarovi (viz Č. Č. H. VIL 477). V některých částech
se nesrovnává kritik se Schnúrerem: tak první části čtvrté knihy dává opět
jiný rozsah (nejstarší skladatel A. psal až do r. 614, tedy až do kapitoly 42.).
Také Halphen vytýká Schnúrerovi, že pouští se do smělých hypothes, které
jsou sice někdy dosti »svůdné«, ale často bez reálního základu: to platí
zejména o té části Schnúrerova zkoumání, kde pokouší se zjistiti osoby kro
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nikářů. Také pokus vysvětlili vznik a původ jména »Fredegarius«, nazývá
Ralphen »conjecture peut-étre plus jolie que solide«.

Pod titulem Encyclopädie municipale de la vilU de Paris vydal Léon
Maitin v Paříži (1902) dílu silné bez mála 2500 str. Je to obraz obce a organisace její s historickým úvodem (114 str.), který složil Lucien Lambeau»
Referát v RH. právě tento úvod vytýká s pochvalou.

Florentinská historiografie poskytuje kritice pramenné mnoho zají
mavých otázek. Všeobecně známy jsou spory o authenticitu některých
starších kronik; němečtí badatelé zašli tu v kritické nedůvěře tak daleko,
že byli v některých otázkách později přinuceni k ústupu. Podobný případ
z počátku 16. věku poskytuje známý životopis Savonarolův, některými rukopisy
a tradicí současníkovi a žákovi velikého kazatele, P. Pacificovi Burlamacchimu
připisovaný, který v Itálii mnoho bývá čten. Ranke snažil se dokázati, že
dílo nepochází od tohoto autora, r. 1519 zemřelého, nýbrž, že jest to jen po
zdější kompilace z r. 1530. Villari nálezem latinského textu téhož spisu ukázal,
že dílo není z doby pozdější než z r. 1524, ale ani on nevěřil v autorství
Burlamacchiho. Proti oběma dokazuje však J. Schnitzer v posledním svazku
»Archivio Storico Italiano« (1902 IV.) detailní kritikou, že Burlamacchi
opravdu autorem jest, a že živému vypravování jeho nutno přičísti značně
větší váhu, než dosud činěno. — V témže sešitě ukazuje R Davidsohn zají
mavou okolnost, že Lucrezia Borgia vstoupila v pozdějším věku do třetího
řádu sv. Františka.

K chystanému, ale odloženému sjezdu historiků v Římě vydal vídeňský
docent L. Μ. Hartmann zajímavou brošurku »Corporis chartarum Italiae
specimen«, ve které se přimlouvá za edici souhrnnou starších listin italských,
Činí návrh organisace pracovní a podává vzory, jak by bylo možno bez šetření
territoriálních rozdílů na jednotném základu provésti zkrácení formálních
částí notářských instrumentů, tvořících největší množství starých listin v Itálii.
Počet historických institutů v Římě byl rozmnožen belgickým^ založeným
od vlády belgické.
Novotu hodnou nápodobení zavádí Nuovo Archivio Veneto. Právě do
končená první nová serie časopisu končí objemným rejstříkem, který ne
podává pouze obvyklý seznam Článků a autorů celé řady, nýbrž také obšírný
soupis všech jmen, údajů a materiálů pramenných v článcích poskytovaných.
V Archivio Storico Lombardo^ ser. III. fasc. 33 (1902), E. Verga dává
zprávu o třech pracích, které F. Tocco věnoval Vilémíně české a processům
jejích přívrženců v Miláně na sklonku 13. st.

ŕ Nové časopisy.) Ohlašují se: Bibliographie der alten Geschichte (red.
A. Hc.tler), dále Internationale Bibliographie der Kunstwissenschaft (red.
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A. J. Jellinek). — Nový časopis Deutsche Monatsschrift (red. J. Lohmeyer
srovn. Č. Č. H. Vílí. 124) přináší zajímavé rozpravy» jako O. Hintze, Welt
geschichte und Weltpolitik, Th. Lindner, Die Entwickelung des deutschen
Nationalbewusstseins.
Prof. Jaromir Čelakovský byl zvolen za Člena Krakovské Akademie a za
člena Francouzského Institutu.

(Prohlášení.)

V předposledním čísle »Památek archaeologických« uveřejnil
p. dr. J. Píč nepříznivou kritiku prvních dvou sešitů mých »Slovanských
Starožitností« a k tomu nyní v posledním (dílu XXL, 1.) čísle Památek
připojil odmítavou kritiku dalších sešitů I. svazku.
Na dvě hlavní výtky prvého posudku odpověděl jsem v Českém
Časopise historickém 1902 str. 255. Na tento druhý nemusil bych
odpovídati, poněvadž se v celku zabývá věcmi, na něž důkladná od
pověď je už obsažena nebo bude v mých Starožitnostech. Pan dr. Píč
hledí totiž opětně dovoditi, že podle jeho vlastních slov »these histo
rických epigonů Šafaříkových o Praslovanech za Vislou a za Karpaty
stojí na tak slabých nohou, že nesnese plného světla věcné kritiky«,
zamítá tedy opětně zakarpatskou vlast Slovanů, při čemž považuje za
fakt »nadmíru významný«, že náhled Boguslawského o pravlasti Slovanů
od Rýna na Balkán »nikterak není ohromen«(!), — p. dr. Píč dále do
vozuje, že archaeologicky nelze Slovany doložiti v Zakarpatí, za to
kmeny cizí, na př. Skythy, že odtamtud nepřišli Slované čeští a mo
ravští, že Tacitovi a Pliniovi Venedi nebyli Slované, a - to jsou vesměs
these, o nichž pro povahu věci samé v této odpovědi vůbec polemiku
vésti nelze, neboť nesprávnost jejich vyplývá z detailní úvahy mnoha
dat, jež možno vyložiti kriticky jen v celé knize. Odpovědí k tomu
je z části moje kniha už vydaná, a budou svazky, jež nejblíže vydám.
Zatím jen podotýkám p. Píčovi, že existence cizích neslovanských stop
v oblasti zakarpatské, na př. skythských, sarmatských, bastarnských a j.
nevylučuje, jak on se domnívá, existenci kolébky Slovanů, nevylučuje,
že by tam nebyli seděli Praslované v době tisíc let př. Kr., k níž asi
se vztahuje moje mapa, poněvadž tito cizí národové přišli sem teprve
v době pozdější, jak se p. Píč dozví z dalších svazků Starožitností.
Rovněž význam schématu je jiný než, jak si jej představuje recensent,
pojímaje obrázek můj na mapě (str. 129) za »filologickou idyllu, jež
historika neuspokojí«. Že bych neznal, co letopis Kijevský píše o Vjatičích, nebo nevěděl o otázce, odxud přišli Srbochorvaté na Balkán, p. Píč
jistě sám nevěří.
Pro jinou věc odpovídám opětně na kritiku p. dra. Píče.
Musil jsem vždy ve svých polemikách s p. Píčem obraceti se
především ne tak proti věcným námitkám, jako proti rázu nebo ten
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denci jeho kritik; každá mne utvrzovala v přesvědčení, že p. Píčovi
vedle zájmu o věc vede péro jakási skrytá zlovůle proti mně. A totéž
prokazuje jeho poslední kritika. P. dru. Píčovi nejde jen o to, aby
ukázal, že jeho theorie o kolébce a prvotním vývoji Slovanů jsou lepší
než moje, — nýbrž p. Píč chce objeviti české veřejnosti, že opisuji a
cituji knihy kterých jsem v ruce neměl*) speciálně že opisuji Můllenhoffa,
aniž bych svůj pramen řádně uváděl! Za tím účelem uvádí citátem, jak
Miillenhoff soudil o vlasti Slovanů, a sestaviv vedle toho výsledky mé
o téže otázce, dodává: »Konečně je i to možné, aby někdo ve vážném
vědeckém spise přidal se k cizím vývodům, ale pak se uvede autor
a uvedou se důvody, proč někdo cizí vývody převzal, — ale p. dr. Niederle neuvedly že osnovnou thesi celého svazečku Starožitnosti z Můllenhoffa v celém rozsahu převzal.* 2)
Pokud jsou Starožitnosti mé v celku prací samostatnou nebo ne,
o tom s p. Píčem příti se nebudu. Znalci, doufám, utvořili si úsudek již
z I. svazku a utvoří si jej i z následujících. Že první čisté historická
část mých Starožitností nemůže podávati mnoho nového, je při chudosti
pramenů, jež mimo to jsou již naskrze známy a stokrát analysovány,3)
na jedné a při mé snaze vyhýbati se, pokud možno, všem nedosti
odůvodněným hypothesám na druhé straně, zcela přirozeno a každému
věci znalému známo. Ale i při tom jsou v ní vedle kapitol, jež se filo
logům jeviti budou nesamostatné (srv. má slova v předmluvě na str. VIL),
statě, o nichž mohu říci, že jsou samostatně pracovány (na př. kap. I.,
IL, IV., V.), třebas i ty mnoho nových výsledků podati nemohly.
Že bych však opisoval z knih a jich necitoval, je holá nepravda^ vy
počtená jen na laické čtenáře Památek, nepravda, které p. Píč sám
ve své kritice vůbec nedoložil, nepravda, kterou asi každý znalec
•ohromné literatury, s níž jsem Starožitnosti své pracoval, odsoudí.
Speciálně je čirou nepravdou^ že bych byl v otázce vlasti Slovanů
převzal výsledky z Mullenhoffa, necitovav ho. Tento passus p. Píčův je
opět tak význačný pro způsob jeho kritik, že jej vyložím podrobněji.
Na doklad svého tvrzení cituje p. Píč příslušná slova Miillenhoffova,
vedle nich pak slova má, — a v souvětí p. Píčem uvedeném povrchní
čtenář najde ovšem zdánlivě výsledek téměř stejný. Ale věc se má
jinak. Předně není pravda, že bych byl v této otázce vlasti slovanské
Miillenhoffa necitoval, — srv. pozn. na str. 25, — za druhé Miillenhoff
na uvedeném místě (DA. II. 89) píše doslovné toto:
»Nach alledem ais resultat der bisherigen untersuchungen konnen
wir hinstellen, dass die Slawen in den ältesten, uns bekannten zeiten
von den Karpaten und dem oberen laufe der Weichsel um die grosse
’) Str. 74 »jsem přesvědčen, že (dr. Niederle) také bere výsledky z kněh
a necituje«.
*) Proložení pochází ode mne.
’) Muhl jsem nově užiti jen nových materiálů epigrafických.
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sumpfregion herum nördlich bis an die Waldaihöhen, dann ostwärts
gegen die Finnen bis in den ersten, obersten bereich der Wolga und
des Don verbreitet waren, ihre südgrenze, ob und wie weit sie einmal
vielleicht zur bevölkerung der steppe oder ihrer fruchtbaren flussthäler
gehörten, kann hier noch unerörtert bleiben.« »Die älteste und eigent
liche Heimat der Slawen war demnach das Gebiet des mittleren und
oberen Dnjepers . . .«,
já naproti tomu, obšírně vyloživ (str. 25—30), že za hranici nejstarší oblasti dlužno míti Karpaty, pak střední Vislu (při čem? zabírám
do ní i kraj po obou stranách řeky), bařinatý pás pripetský, pak střední
Dněpr s části kraje na dolní Děsně a neznámou čáru od Dněpru ku
Karpatům, zavírám výklad na str. 30 slovy: »Podle tohoto výkladu
třeba hledati předhistorickou kolébku Slovanů v kraji od střední Visly
na východ k Dněpru a do poříčí Desny, od pásma hor Karpatských
pak na sever asi k Mohilevu; možno však, že původní oblast ani tak
vysoko nesahala.«
Rozdíl je veliký'. Möllenhoff nejde na západ od Visly, připouštěje
tam nanejvýše jen jednotlivé houfce Slovanů, a co hlavního: pojímá ve
vlast Slovanů i celé horní Podněpří až k výšinám Valdajským a k horní
Volze a Donu.
Ten velký rozdíl p. Píč jistě viděl a pochopil, ale kdyby byl můj
text takto předvedl, nebyl by mohl říci, že jsem výklad o vlasti Slovanů
■opsal z Müllenhoffa. Proto se utekl k porušení mého textu, a místo,
aby byl citoval právě uvedený závěr, udělal si nový: složil věty
z různých stránek v jeden text, a mezi slova, kterými určuji starou
vlast Slovanů z doby asi iooo let př. Kr., vložil větu, kterou jsem
napsal na str. 2p o rozšíření Slovanů v době o 2000 let pozdější,
větu totiž, že Slované v době před sepsáním kijevského letopisu (poČ.
XII. stol po Kr.) měli už osazený Valdaj a seděli na horním toku
Volhy i Oky, — udělal z toho jeden na kolébku se vztahující citát,
a touto úpravou — nechci-li užiti jiného slova — utvořil si text,
v kterém pak ovšem velký onen rozdíl mezi Miillenhoffovým pojetím
vlasti slovanské a mým pro laika na první pohled mizí tak, že se zdá
jako by výsledky mé nelišily se od Mullenhoffových a byly od něho
opsány.
I kdybych byl došel doslovně k výsledku, který má Möllenhoff,
přiznal by jistě každý spravedlivý kritik práce mé a příslušné krátké
stati Mullenhoffovy, že pojetí mé a cesta, kterou jsem se svých vý
sledků dobíral, je z největší části jiná, neodvislá od Müllenhoffa, slovem,
že Müllenhoffa neopisuji. Ale p. Píč nemá tolik svědomitosti, aby uznal,
že jsem se sice s Müllenhoffem a mnoha jinými shodl v lokalisaci
kolébky Slovanů do Zakarpatí proti theorii o kolébce podunajské, které
sám hájí, ale že jsem k tomu došel na základě nové, samostatné a po
drobné analysy řady historických dat, jež by marně hledal u Müllen-
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hoffa, — p. Píč nemá na tom dosti: on vědomě poruší můj závěr, on
ze slov, která se týkají oblasti Slovanů ve dvou různých, od sebe
2000 let vzdálených dobách, utvoří text nový, a pak mně vyčte před
českou veřejností, že opisuji Múllenhoffa, aniž autora uvádím!
Co mám dále říci tomu, když p. dr. Píč mi znovu opakuje ne
pravdu, již jsem mu už minule vyvrátil, jako bych totiž známý sloup
krakovský měl s Kirkorem za sochu Svantovítovu ? Co by řekl p. dr. Píč,
kdybych mu já přičetl vymyšlené nepravdy a kdybych mu je přes jeho
vyvrácení opakoval ř
Pan dr. Píč ocitá se ve svých kritikách na zjevném scestí. On sice
poslední svou kritiku odůvodňuje >ostrým< mým vystoupením v Českém
Časopisu historickém, ale zapomenul uvésti, že zasláno mé bylo jenom
odpovědí na dvě nepravdy, které mně v ní imputoval, — a z nichž jednu
zde opakuje bez ostychu dál. Ujišťuji jej, že nemiluji osobních bojů
zahoštěných v našich literárních kruzích, a že nemám úmyslu mezi námi
je vyvolávati. Ujišťuji jej opětné, že jsem uznával vždy jeho vědomosti
a práci, kterou vykonal na poli české archaeclogie a bohdá ještě vy
koná, a jsem-li nucen ve svých pracích přihlížet! k jeho výsledkům
a některé z nich zamítati, činím tak bez úmyslu urážeti jej; konám
prosté svou vědeckou povinnost, nezakrývaje při tom stránek dobrých, —
ale ovšem na kritiky takového rázu, jako jsou poslední kritiky, nevěcné,
a zlovolné, mlčeti nemohu a nebudu. Prosím p. dra, Piče, aby mi
ukázal jediné slovo v mých Slovanských Starožitnostech na něho se
vztahující' které by ho bylo oprávnilo, nebo aspoň které by omluviti
mohlo způsoby jakým o nich napsal svoje posudky.
Praha^ 1. července 1902.

L, Niederle.

Nejstarší kronika česká.
(Ku kritice legend o sv. Ludmile a sv. Václavu.)
Napsal J. Pekar.

»Jahrhunderte entvölkern«, vylidňovati celá století — slovem
tím označil jednou V. A. Svoboda, známý překladatel Rukopisu
Královédvorského do némčiny a přítel Hankův, kritickou činnost
Dobrovského. Šlo tenkrát — bylo to r. 1824 — o Rukopis Zelenohorský, jehož pravost Dobrovský rozhořčeně popíral; v obraně
tohoto rukopisu pronesl Svoboda uvedená slova žaloby proti hyper*
kritice Dobrovského. »Jsme hluboce přesvědčeni, že jeden geniální
Chatterton,« pravil, maje na mysli padělatele Ossianových zpěvů,
ale přece pravého básníka, »prospívá kultuře více, než lidé, kteří
upřílišenou kritikou svou vylidňují celá století.«1) O ceně úsudku
Svobodova v celé šíři jeho zde uvažovati nebudeme; pokud však
jím chtěl snížiti význam Dobrovského jako kritika, měl pravdu
a — neměl pravdu. Neměl pravda tam, kde ji míti chtěl, bráně
proti Dobrovskému Rukopisu Zelenohorského, a měl — nevěda —
pravda, zkusíme-li platnost žaloby jeho na historicko-kntických
pracích Dobrovského, věnovaných nejstarším českým dějinám.
Hlavní z nich jsou čtyři práce o nejdůležitějších sporných otázkách
dějin českých a moravských v st. 9. —10., věcně spolu těsně sou
visící a vyšlé v 1. 1803—1826 — vůdčí myšlenkou a předním
cílem jejich bylo zničili důležitý pramen k českým dějinám té
doby, jenž hlásil se do doby biskupování sv. Vojtěcha, do konce
10. st., a dokázati, že je to padělek kompilátora vzniklý někdy ve
stol. — 14. Dobrovský, co chtěl, dokázal, tím spíše, že pro sebe
měl již autoritu Dobnerovu — stanovisko obou se ujalo, bylo přijato
obecně a platí jako nade vši pochybnost povýšené doposud. Nuže v studii této chceme především ukázati, že Dobrovský a Dobner neměli
pravdu, že stali se obětí velkého kritického omylu, že domnělý
padělek 14. stol, je původní dílo 10. stol. Jde tu o nejrozsáhlejší naši
legendu o sv. Ludmile a sv. Václavu, sepsanou mnichem Křišťanem,*)
l) Srv. mé feuilletony o Palackém, XIV., »Politik«, 1898, č. 275. —
’) Jméno Křišfan^ které se u nás pro autora této legendy již ujalo, spočívá
tuším na omylu. Jc to staré zčeŠtění jména Cristannus Tak pojmenoval
totiž Balbin (Epitome rer. Boh. I., 67) skladatele legendy, již poprvé vydal.
Skladatel sám jmenuje se však Christianus^ nikoliv Cristannus. Budeme jej
proto jmenovati česky Kristiánem. Rozdíl mezi těmito jmény činím, opíraje
se o autoritu P. Athanasia a S Josepho, Vita S. Ludmilae etc. (1767), ftr. 6.
V Martyrologiu románu není ani jedno ani druhé jméno.
č. č. H. vnr
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vlastně Kristiánem, Áŕŕkristiánem Dobrovského. Ale nejde pouze
o legendu, líčící svátý život a zázraky nad těly prvých našich mučenníků, jde o mnohem více — o práci, která podává nejstarší dějiny
české souvisle od doby báječné až do zavraždění sv. Václava a
která nad to vypravuje dosti obšímě o působení bratří soluňských,
Cyriila a Methoda na Moravě i do Čech, jde, jedním slovem,
řečeno, o
českou kroniku, aspoň 130 let starší Kosmy, jde
o prvý český spis, literárně vysoko stojící!
A studium Kristiána, mnohonásobné srovnávání textu jeho
a zpráv jeho s ostatními legendami uvede nás hluboko do bludiště
legendární tradice písemné o prvých našich mučennících, sv. Lud
mile a sv. Václavovi. Budeme musiti podrobiti dosavadní datování
všech latinských legend revisi — při tom poznáme, že největší a
dosud za nejstarší považovaná latinská legenda o sv. Václavovi,
Dobrovským za nejdůležitější pramen života světcova prohlášená
legenda Gumpoldova je bezcenným rozšířením jiné kratší legendy,
jež byla považována dosud za výtah z Gumpolda. Poznáme zároveň,
že všechny ostatní latinské legendy byly dosud datovány nesprávně
a o závislosti jejich že platí zcela mylná mínění.
Co utrpí důkazem pravosti Kristiánovy a nesamostatnosti
Gumpoldovy na kritické slávě své historik Dobner a zejména Do
brovský, bude bohatě vyváženo ziskem, jejž českému dějezpytu
přinese nově nalezená (můžeme říci) kronika česká z 10. stoletú
Historické kritice české, jíž pravidlem bylo dosud smutnou povinnosHodstraňovati s*aré i novodobé padělky, zbude pak snad trochu
zásluhy, že není podstatou její jen bořiti, vyprazdňovali, vylidňovati,
ale že dovede i objevovati nové hodnoty, dobývati ztracených a
polozapomenutých království . . .
V posledním vydání našich legend, v prvém díle Fontes rerum
bohemicarum, najdeme legendu Kristiánovu otištěnu mezi jinými
legendami až naposled, a k tomu petitem? Vyplňuje tam stranu
199 — 227, tedy celkem 28 stran; kdyby byla tištěna stejně, jako
ostatní, »hlavní« legendy, ^vydala by asi 36 stran. Vydána je
z rukopisu kapituly pražské, jiný rukopis je v universitní bibliotéce;
je to týž, jenž prve byl v klášteře třeboňském a z něhož poprvé
legendu naši vydal r. 1677 Balbín. Vydání dosavadní jsou bez vý
jimky nedostatečná — žádný vydavatel na př. nepověděl, že ruko
pis dřív třeboňský, nyní universitní je kusý, nikde se nedovíme nic
ani o stáří kodexů, z nichž vydavatelé čerpali — budeme proto
musiti nezřídka uchýíiti se k rukopisům samým *) nebo k variantům
’) Rukopisu kapitulního, z něhož vydal Kristiána částečně Balbín, cele
pak P. Athanas r. 1767 a Emler ve Fontes L, jsem v ruce neměl; musil jsem
se spokojit) opisem jeho z 2. pol. 18. st. v univ. bibliotéce I. D 2>. Je to týž
rukopis kapitulní (jak z poznámek Dobrovského patrno), v němž je i kronika
Kosmova; s pomocí tohoto data najdeme pak popis jeho vskutku ve Fontes,
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a poznámkám shledaným od Dobrovského. To platí ostatek ne
menší měrou i o vydání ostatních latinských legend o sv. Václavu
a sv. Ludmile. I tu snažil jsem se, pokud čas a příležitost dovolily,
rektifikovati omyly a doplniti mezery starší práce přímo z ruko
pisů nebo ze srovnání rozličných, někdy zcela neznámých vydání.
Nové vydání našich legend, jež je nezbytné, snad soustavným pro
bráním rukopisů vědomosti naše v té příčině ještě rozmnoží.
legendy Kristiánovy, rozdělené v kapitoly podle vy
dání Emlerova, Je krátce tento: Předmluva (str. 199—200), půso
bení Cyrilla a Methoda na Moravě, zkáza Moravy (kap. 1; 200 až
202). Dějiny Čech pohanských, pokřtění Bořivoje Methodem, po
vstání proti Bořivojovi v Čechách, vyhnání Strojmíra a ostatek
panování Bořivojova (kap. 2; 202—204). Zprávy o sv. Ludmile,
Spytihněvovi a Vratislavovi a synech jeho a o vychování sv. Vá
clava ; život a zásluhy sv. Ludmily, nepřátelství Drahomíry k Lud
mile; proroctví mladého Václava o jejím umučení (kap. 3; 204
až 207). Umučení sv. Ludmily, potrestání vrahů jejích a zázraky
nad hrobem jejím (kap. 4; 207—209). Osudy sv. Václava za poručnické vlády matčiny, obrat, jenž nastal, když se ujal vlády,
vyhnání a zpět povolání Drahomíry; přenesení těla sv. Ludmily
z Tetína do Prahy, posvěcení chrámu sv. Jiří, pohřbení sv. těla,
zázrak (kap. 5; 209—213). Život a zbožné působení sv. Václava
(kap. 6; 213—216). Hody boleslavské, zavraždění sv. Václava,
pohrbení jeho a chvála mučennictví jeho (kap. 7; 216—219).
Zázraky nad tělem jeho, pronásledování lidí Václavových, potre
stání vrahů, přenesení sv. těla do Prahy a zázraky, jež při tom
se staly (kap. 8; 219—222). Osudy Podivenovy a zázrak jeho
(kap. 9; 222—224). Zázraky nad tělem sv. Václava a jiné příhody
zázračné (kap. 10; 224—227).
K lepší informaci čtenářově mám za potřebné zmíniti se hned
v úvodu zcela krátce o ostatních legendách o sv. Václavu a sv.
Ludmile a i o legendách cyrillských a methodějských, seznámiti
s jmény, stářím i rozsahem jejich podle stavu dosavadního bádání.
Nejdůležitější legenda svatováclavská je staroslovanská legenda .V
stokovém r. 1827 v Rusích nalezená (Fontes, I, 127—134), jejíž
sepsání Jagič připisuje pravděpodobně učiteli Václavovu v jazyku
II ., XIII. Podle toho je to kodex z Čtyřicátých let 14. st. Nejdřív v něm násle
dují legendy Vojtěšské, pak Václavské, pak Kosmas s pokračovateli a kro
nika Františka Pražského. Universitní rkp. Kristiána je v pergam. kodexu
obsahujícím životy svátých (12 B 2), pocházejícím z 14. st. Počíná se na f 144a
(vita sancte ludmille incipit) a končí na f. 166a slovy »manibus queritant
propriis«. Historie přenesení těla sv. Václava do Prahy a zázraků nad hrobem
jeho zde chybí. O kodexu srv. Balbín Ungar., Boh. docta, III., 141 Přepisem
tohoto textu je rukopis v kodexu z 15—16. st. (sign. 8. A 28) O jednotlivých
partiích Kristiána, považovaných za zvláštní legendy nebo se za ně vydáva
jících a tedy i o rukopisech jejich, bude víc pověděno níže.
25*
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staroslovanském.1) Kratší slovanský život sv. Václava — v celku
jedna strana, jeden sloupec tisku — zvaný také Preissovou legendou,
je vydán v Pojednáních král. Uč. Spol. (5. řada, 2. svazek, str. 38)
a ve Fontes, I, 125 — 126; datovali jej určitěji je těžko. Za nej
starší legendu latinskou považována je legenda Gumpoldova, sepsaná
biskupem mantovským Gumpoldem za času Oty II (973—983), oti
štěná naposled ve Fontes, 146—166. Do 11. st. se klade jiná italská
legenda, jejíž autor je benediktin Vavřinec^ mnich nejspíše montecassinský (Fontes, I, 167 až 182). Kratší, ale daty mnohem bohatší
je legenda ‘Crescente fide Christiana*, přezvaná ve Fontes (I, 183 až
190) »Životem sv. Václava«; pokládá se za výtah z Gumpolda. O sv.
Ludmile máme především krátkou slovanskou legendu neurčitého
stáří (Fontes, I, 123—124), pak latinskou legendu zvanou po nálezci
svém Wattenbachovou (Fontes, I, 140 až 143). Je to jen historie
umučení sv. Ludmily a potrestání vrahů jejích. Wattenbach a
Dümmler ji kladli do 12. st, .Ipmek dokazoval, že je z 10. st Do
12. st. kladena byla i t. zv. legenda Menkenova o sv. Ludmile, po
čínající se slovy »Fuit in provincia Bohemorum« (Fontes, I, 144 až
45), na dvou stránkách krátký přehled celého života mučennice
podávající. Do 12 —13. st kladena byla i jiná legenda o sv. Ludmile,
počínající se slovy: *Diffudente sole*; ve Fontes (I, 191—198) ji
otiskli petitem a nazvali »Životem sv. Ludmily«. Konečně ovšem
musíme jmenovati i legendu »Lžikřišťanovu«, kladenou do prvé pol.
14. st.
Z legend o sv Cyrillovi a Methodovi zmíníme se, pomíjejíce
známé tři hlavní legendy, žití sv. Cyrilla, žití sv. Methoda (obě
staroslovanské a obě nejspíše ještě z 9. st. pocházející) a legendu
bulharskou (napsanou řecký, snad ku konci 11. st.), jen o legendě
t. zv. italské (Vita cum translatione s. Clementis, ve Fontes, I, 93
až 99), jejímž autorem je podle převládajícího mínění prý biskup
Velletrijský, Gauderik, vrstevník Methodův; někteří ruští badatelé
ji kladou do konce 11. st — a o legendě Moravské (Fontes, I, 100 až
107), vydané úplně poprvé Dobrovským a podle Dobrovského se
psané na Moravě ve 14. st. dle starých čtení v breviári olomúckém.

I. Vnitřní kritika2) práce Kristiánovy.
Pominouce všeho, co dosud o legendě Křišťanově bylo psáno
a věřeno, budeme se chovati k ní jako k pramenu nově nalezenému,
dosud neznámému. Prvním úkolem historikovým v takovém případě
je stanovití dobu a místo sepsání pramene a jeho autora.
*) Jagič, Zur Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache, 55.
— ■) Neužívám zde tohoto terminu v běžném slova smyslu. Vnitřní kri
tikou rozumím věcnou analysi pramene bez kontroly prameny v daném
thematu súčastněnými, vnější kritikou pak stanoveni závislosti, event. původ
nosti pramene konfrontací se súčastněnými pracemi jinými.
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Legenda patří k nemnohým svého druhu, jež představují
se nám védomě jako jednotné literární dílo; má prolog, před
mluvu, v níž informuje čtenáře o pohnutkách i cílech sepsáni
svého, prolog adressovaný určité osobé a nezatajující ani jména
autorova. Prolog je adressován — druhému biskupu Pražskému,
sv. Vojtěchovi, autor jmenuje se sám hned na počátku s projevy
pokory v takových případech tenkrát zcela obvyklými: humillimus
et omnium monachorum nec dicendus infimus fráter solo nomine
Christianus — tedy mnich Kristián (Křišťan). A hned ve větě ná
sledující dovídáme se druhého důležitého fakta: biskup Vojtlch je
příbuzný mnicha Kristiána — » . . . dignum duxi«, praví autor
k biskupovi, >ut vestram sanctitatem, qui ex eodem tramíne lineám
propaginis trahitis, adirem . . . .« Je-li možno slova'tato v sou
vislosti s předchozím textem vykládati také tak, že autor dovolává
se vlastně příbuzenství Vojtěchova se sv.Ludmilou a sv. Václavem;1)
obrací se přece k němu jako k příbuznému v druhé části prologu
přímo, tentokráte důvěrně příbuzenským oslovením: nepos carissime.
»Nunc vos deprecor,« praví, »pontifex inclyte et nepos carissime.«
Nepos je ovšem v středověku slovo označující rozličný stupeň pří
buzenství; podle Du Cange znamená pravidlem synovce neb se
střence, ale často i bratrance, někdy i mladšího příbuzného vůbec.
Ve vypravování svém užívá později spisovatel slova toho jednou
ve smyslu: synovec — tam, kde mluví o poměru Svatoplukově
k strýci Rostislavovi. V našem případě bude však slovo »nepos«
znainenati nejspíše bratrance; autor má zajisté v prologu svém
ještě jedno datum o poměru příbuzenském, o nějž nám jde. Prosí
biskupa, aby spojil modlitby své k společnému strýci (apud communem patruum) jejich s modlitbami jeho, aby se mu dostalo
aspoň odpuštění hříchů.2) To vztahuje se zřejmě na sv. Václava;
sv. Václav byl tedy strýcem Kristiánovým i Vojtěchovým a Kristián
byl bratrancem biskupa Vojtěcha. Také ostatní známky nasvědčují
tomu, že tu autor oslovuje v biskupovi muže asi stejného stáří. Dc
vídáme se zajisté, že Kristián sepsal svou historii blahoslaveného
(beati) Václava a báby jeho blahoslavené paměti Ludmily na popud
Vojtěchův (qui me inmeritum hoc opus subire fecistis), dovídáme se,
že biskup autoru zároveň kázal, aby napsal jen to, co se dověděl
o daném thematu od něho, nebo co on a biskup pravdivého slyl) »Passionem beati Wenceslai simul cum awia sua beate memoire Lud
mila .. . diuersis composicionibus et non pleniter dissertam reperiens, dignum
duxi, ut vestram sanctitatem, qui ex eodem tramite etc.< — *) Vydání ve
Fontes, I. má »apud communem patronum«, místo patruum. To nedává zcela
uspokojivého smyslu. Rkp. kapitulní má patronum, ale již P. Athanas na
základě edice Balbínovy z rkp. třeboňského rozhodl se pro »patruum«
(rkpisu samého neviděl). V rkp. třeboňském (nyní universitním) je v textu
»patronum«, ale po straně je oprava ^patruum«.
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šeli od lidí hodnověrných a nábožných (ea, que tuo ore audieram
aut mecú m a fide et sanctitate plenis vera compereras). Této dů
ležité okolnosti dovídáme se od Kristiána teprv později, když,
přerývaje proud vypravování, tam, kde líčil křesťanské působení
Václavovo, obrací se přímým oslovením k biskupu Vojtěchovi
s patrnou narážkou na křesťanské, bohužel s menším zdarem se
setkávající působení biskupa Vojtěcha samého: Čteš to, velebný
biskupe, a divíš se, že muž řádu laického a při tom vůdce a před
stavený (prepositus) národa (unius gentis), který i mezi národy za
divoký samou přirozeností svou (ipsa natura ferox) se považuje,
to vykonal a obhájil, co, jak jsi poznaly sotva z milosti svrchovaného
boha přední v církvi mužové1) vykonati mohli.**) To je jistě psáno
se zřetelem na boj Vojtěchův v Čechách o čistší křesťanství národa
jeho, a snad bychom mohli vysloviti domněnku, že hodí se nejlépe
k prvé době po návratu Vojtěchově z Říma (r. 992), kdy kníže
i národ slíbili nápravu v duchu požadavků biskupových a skutkem
pokusili se to dokázati. V autorovi poznáváme zároveň muže
s Vojtěchem stejně smýšlejícího o potřebě a způsobu reformy,
poznáváme také, že poměr jeho k biskupovi byl povahy intimnější.
Kristián nebyl také pouhým bezděkým vykonavatelem přání
biskupových o sepsání života Václavova a Ludmilina: všimneme-li
si dobře výkladů jeho v prologu, poznáme, že vyzvání Vojtěchovo
následovalo teprv, když mnich Kristián obrátil se k biskupovi
s motivovanou žádostí o autorisaci takovéto práce. Mnich Kristián
shledal, že utrpení (passio) blahoslavených Václava a Ludmily je
sice vypsáno v rozličných skládáních (to je důležité), ale neúplně
(Passionem .... diuersis composicionibus et non pleniter dissertam
reperiens ....), a proto žádá biskupa »za rozkaz a povolení zá
roveň, abych je směl opraviti. neb, scházelo-li by něco, vyptati se
na to starců nebo lidi nábožných. kteří z téch dob dosud žiji a kteří
skutky jejich ostřím oči pronikli nebo z vypravováni jiných slyšíce
zvédéli' a zde je dodati.«3) Tím ovšem přihlašuje se práce zase
do doby Vojtěchova biskupování, vzdálené sotva 50—60 let od
umučení Václavova, a tím zároveň vystupuje s velkou pretensí
práce založené na dobrých pramenech, na výpovědech současníků .. .
Slyšeli jsme již, že biskup Vojtěch nařizoval psáti jen, co oba
pravdivého zvěděli od hodnověrných lidí — a Kristián sám chce
’) V textu: que vix ipsos summi dei gracia in ecclesia viros implere
potuisse. »Vir< zde tuším znamená víc — asi jako »procer«. Srv. níže »viri
Bohemi«. — ’) Fontes, I, str. 217. — ’) »...dignum duxi, ut vestram sancti
tatem ... adirem quo ex iussione vestra simul et licentia aliquomodo eam
corrigerem, vel si qua deessent, hos qui adhuc superstites essent, senes
seu religiosos quosque, qui eorum, gesta vel acie oculorum hausissent, seu
auditu aliorum narracione comperissent, percontarer atque hic adderem« (str.
199).
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kontrolovat! a doplňovat! sepsání starší jen na základě výpovědí
pamětníků. Pohnutkou jeho úmyslu je zajisté nespokojenost s do
savadními pracemi o blah. Václavu a Ludmile. Ale Kristián uvádí
hned na to ještě jeden motiv spisování svého, a ten je, můžeme
říci, vlastenecký. kdyby v zemi Lotrinské nebo Karolinské nebo
v zemi jiných křesťanských národů měli ostatky tak velkých světců
Kristových, stkvící se znamenitými zázraky, > již dávno by skutky
jejich vymalovali, abych tak řekl, zlatým štětcem responsorii,
zpěvů s antifonami, již dávno by je byli uctili výmluvnými kázá
ními a zdmi mnohých klášterů, ačkoli tak šťastni jsou, že ctihodné
zástavy svátých těmto podobných, mučeníků, vyznavačů, panen
a jiných světců sami mají. Než my, nemajíce toho všeho a
majíce, abych tak vyznal, po Bohu pouze tyto, skoro nehodně
k nim se chováme, a vidotce co den ctnosti jejich, jako ne
věřící zůstáváme a sloužiti jim nechceme.« Mnich Kristián prosí
na to biskupa, jenž jej k práci té přiměl, aby jej modlitbami
u společného oběma strýce podporoval, aby poklesky sepsání
jeho opravil a konečně z biskupské moci své stvrdil, aby práce
jeho aspoň v diecési pražské smíla býti čítána a opisována. Ne
dostatečnost svou k tak velkému úkolu připomíná znovu a znovu
— to jsou, jak již pověděno, módní tehdy osvědčování spiso
vatelské skromnosti, s nimiž později na př. ještě ve větší míře
setkáváme se v prolozích Kosinových a i u Vincencia; skutečný
podklad z toho, jak práce jeho s dostatek ukazuje, nemá asi ani
zmínka, že mnich Kristián nemá vyššího školského vzdělání čili,
jak praví, studií scholastických
Vše to zajisté vzbuzuje nejlepší dojem, nevyvolávajíc stínu
podezření — ovšem v našem případě nesmíme tvrzeními před
mluvy, třebas tak určitými, se spokojiti. Musíme data prologu
kontrolovat! prací samou — máme-li v ní vskutku dílo psané
v osmdesátých nebo devadesátých letech desátého století, musí
dostatečně patrnou stopu toho konstatován i zběžná analysa.
Dílko poměrně rozsáhlé a ve vypravování svém přinášející hojně
detailů nejen k dějinám a poměrům církevním a náboženským,
nýbrž i k dějinám politickým a poměrům společenským, musí s do
statek prozrazovat! dobu svého vzniku. Takovouto věcnou ana
lysou, z valné části obsahu sociologického, nelze ovšem sepsání
pramene stanovití na to neb ono desítiletí; lze jí však se zdarem
užiti tam, kde jde jako v našem případě o otázku: Je legenda
Kristiánova dílo 10. století či padělek o 300—350 let pozdější?
V době té veškery poměry změnily se takřka do základu padělek z let 1250—1320, hlásící se do 10. století, byl by bohat
l) » . .. studiaque nostra studiis scholasticorum comparata studia esse
desistunt.«
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věcnými anachronismy. Kritiku pramennou v obvyklém slova smyslu,
kontrolu pramene prameny jinými, vyhledávání, zda je to pramen
původní či odvozený nebo pokud je originální a pokud ne
samostatný, můžeme si jako další výbornou methodickou zbraň
k datování a ocenění spisu nechati naposled.
Nuže v Kristiánově práci nenajdeme ničeho* co by ukazovalo
k pozdějšímu phvodu jejímu. Věcná analysa naopak dojde k resultátu, že je to práce vskutku prastará* jistě starší Kosmy a pravdě
podobně vzniklá ještě v 10. století.
K vysokému stáří ukazuje již zmínka předmluvy: si talium
testium Christi gleba in partibus Lutheringorum seu Carlingorum
ceterarum uel Christianarum gencium contineretur .... Autor
chtěl patrně říci, co bychom dnes řekli: ve Francii. Není možná,
aby v této formě slov Kristiánových užil někdo dejme tomu
v 13. st. — již Kosmas mluví o Francii — naopak možno říci,
že označení západní říše francké slovy: země Lotringů a Karlovců nemohlo napsáno býti později než do prvé polovice 11. sto
letí. Něco podobného má u nás jen Bruno, životopisec sv. Voj
těcha, jenž psal kolem roku 1004 a jenž, líče boje Polského Měška
s Němci v 2. pol. 10. st., praví o Saších vyčítavě, že místo bojů
s pohany počali válku »cum Karolinis Francis«,2) t. j. s Franky
francouzskými.
Jděme dále. Kristián líče působení Methodovo na Moravě
vykládá, kterak Method byl nucen na Svatopluka a zemi jeho
vydati kletbu. »Quapropter a pontifice . . . pagus eius et rus 3)
cum habitantibus incolis anathemate percussa cum sulcis suis et
fructibus diuersis cladibus attrita usque in hodiernum diem dejientur. Data est enim in dii eptionem et captiuitatem et praedam et
derisum et desolationem et in sibilum vniverse carni gradienti per
eam*. quoniam non est societas luci ad tenebras nec conuencio
Christi cum Belial. Quorum exempla nos quoque videntur respicere*
qui eisdem passibus conamur incedere*, quoniam qui domum vicini
sui conspicit concremari, suspectus debet esse de sua.< Zde
') Fontes, II., 194: exhaustis totius Franciae thesauris. — a) Fontes,
I. 271. Sr. dále Détmara Merseburskcho (poč. 11. st), vydání Kurzuvo z r. 1889,
str. 52: »imperator ordinavit expeditionem adversus regem Karelingorum*
a častěji Liutharii, Liutharienses. Lutharingi (kn. I, kap. 23, 1L, 23, V , 19,
II, 34, V., 3, 19» 20, 28, VI, 8). Toto druhé jméno může se vyskytovat! i po
zději (a také vyskytuje), ale Karelingi nikoliv. Srv. i Widukinda (psal 960—970)
I, cap. 29: certamen dc regno Karolorum (Francie), reges Karolorum, regnum
Lotharii (str. 24) a regnum Karoli (p. 59). »Lotharii» je tu Častěji. — ·) Nevím
jak bych tuto frási, jak se mi zdá, velkého stáří, vhodně přeložil. J. Truhlář
přeložil: »Krajina jeho a země.< »Rus< uvádí Du Cange jen ze starých středo
věkých textů; vykládá to na pagus, vicus (villa\ humus. Rkp. universitní
má jen: humus (opraveno z pugnus); pagus et rus má i legenda o sv. Cyrillu
a Methodovi z breviáre olomúckého, jež je slovným výtahem z Kristiána
(otištěna Bollandisty r. 1668 k 9. březnu, sv. 2, str. 24).
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v dvojím směru přihlašuje se vypravování Kristiánovo dosti patrně
do doby Vojtěchovy: o Moravě se praví, že od kletby Methodovy
stíhána je těžkými pohromami po dnešní den^ je spustošenou ko
řistí cizích, a zároveň se činí zřejmá narážka na rozpor biskupa
Vojtěcha s národem a snad i knížetem své diecése — boj Voj
těchův v Čechách je tu mlčky srovnán se zápasem Methodovým
na Moravě, osud Moravy má býti výstrahou Čechám . . . Nejzazší
terminus ad quem, kdy zmínka o Moravě od doby Svatoplukovy
do dnešního dne pustošené mohla býti napsána, byla by léta tři
cátá 11. stol., kdy ustálilo se tam jistě panství české. Je pravda,
že zároveň, sto let po smrti Svatopluka Moravského, vykládá Kri
stián záhubu Moravy jinak, než jak učí dosvědčená historie, ale
nesrovnalost ta sama sebou nestačí k podezírání loyálnosti jeho.
Zmíníme se o této a jiných nesrovnalostech na svém místě. Po
znamenáváme však hned, že z místa o Moravě vyplývá, že Morava
ku konci 10. st. nenáležela k Čechám^ k panství Boleslavů.
Práce obsahuje ještě jedno místo, kde autor mluví ke čtenáři
jako spisovatel časově velmi blízký historii sv. Václava. Vypravuje,
že mnozí, když se rozhlásily zázraky nad tělem mučenníkovým,
pokoušeli se o to, aby část ostatků jeho, těla jeho, dostali do své
moci, mezi nimi i sestra sv. Václava, Přibyslava, jež ovdověvši byla
se cele oddala službě boží a přijala konečně oděv řeholní a jež
smluvila se s knězem Štěpánem u sv. Víta a se synem jeho, jak
by dosáhla části těla bratrova. Ale trest boží prý za to stihl
všechny. > Quod quia nostris factum constat temporibus plurimisque
patet, superuacaneum huic opusculo credidi iniserendum.·x) Nostris
ternporibus znamená zajisté událost, jež stala se za života a pa
měti autora samého — podle toho Kristián sestru sv. Václava,
jež by byla tetou jeho, znal osobně.
Vyjma doklad na prvém místě uvedený, mohou všechny
ostatní náležeti k těm, kde autor chtěl vědomě práci svou do
doby umučení Ludmilinu a Václavovu blízké položití — ačkoli mů
žeme již nyní odmítnout! domněnku, že by někdo všechna takováto
místa padělal, jako naprosto pravděnepodobnou. Všimněme si
však míst, kde legenda prozrazuje stáří své bezdeky. Část jich je
protestem proti domněnce, že by autor psal teprv v 13.—14. st,
část ukazuje přímo na dobu st. 10.—11. Hned dotčený již syn
knize Štěpána v kostele sv. Víta (str. 226) náleží ke skupině prvé,
náleží sem zmínka, že sv. Václav dával kněžím z Němec do Čech
příchozím hojně darů, mezi nimi i otroky^ mancipia (str. 215), ke
skupině druhé pak zejména vypravování Kristiánovo (na str. 217),
kterak sv. Václav »na bílou sobotu a sobotu svatodušní, kdy se
slavivá všeobecný křest v svaté cirkvi boží, nebylo-li (nedostavili li se)
*) Fontes, I, str. 226.
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maličkých (paruuli, děti, chlapci?) v čas příprav ke křtu (scrutiniorum tempore, t. j. vlastně v čas skrutínií čili zkoušek křtu
předcházejících), posílal, aby Bohu nic z toho, co mu náleží, ne
scházelo, na tržiště, mittebat ad jorum, et pueros, quotquot venales
manus vendentis attulerat, pro sohus dei amore sibi emebat et ita
deitatis operi operám beatus spiritus dans nunquam quidquam
conswetudini diuine deesse sufferebat«. Sv. Václav tedy kupoval
hochy-olioky, aby všeobecný křest řádně inohl býti vykonán. Za
motivaci ponecháváme ovšem zodpovědnost legendistovi, ale fakt
o hoších na tržištích kupci nabízených k prodeji hodí se zcela
dobře k tomu, co o rozsáhlém obchodu s otroky v Čechách víme
právě z doby Boleslavů. Kompilátoru 12—14 st. zpráva tato zdála
by se podivnou a sotva pravděpodobnou — tak nebyl by jistě
sv. Václava líčil legendista této, pozdější doby. A zdá se mi, že
ještě výmluvněji, než tato zpráva o kupování hochů na tržištích
sv. Václavem dokumentuje velké stáří legendy sama zpráva o vše
obecném křtu ve dvou terminech, v sobotu velkonočni a svatodušní,
a o zkouškách, skrutinuch předcházejících.1) V 6. st. bývala tři
taková skrutínia, a to v třetím, čtvrtém a pátém týdnu postním 2);
podle obšírného článku (od Kůppra) v Wetzerově-Weltově Kirchenlexiconu jsou to — zejména pokud jde o termín křtu v sobotu
velkonoční a svatodušní, termín udaný Tertullianem v 2. st., a do
velké míry i pokud jde o skrutínia — obyčeje prastaré, sahající
zpět do dob apoštolských a mizející již od 5. st.3) Musíme ovšem
spokojit! se upozorněním na toto zajímavé a, pokud vím, zcela
nepovšimnuté místo a přenechat! otázku, pokud zachovaly se tyto
prastaré obyčeje v Čechách v pozdějším středověku, povolanějším
odborníkům.
A k těmto známkám velké starobylosti pramene našeho náleží
jiná zpráva jeho z oboru starého života a zřízení církevního:
zpráva, že biskup řezenský poslal do Prahy k vysvěcení kostela
sv. Jiří svého spolubiskupa, koepiskopa (coespicopum suum cum
aliquantulis clericorum’cHoris ablegauit . . . str. 113). Tyto spolubiskupy, venkovské biskupy, chorepiskopy zná jen starší středověk;
encyklopedie Herzogova-Hauckova (11, 237) praví určitě, že v zá
padní říši Francké zanikli již v prvé polovici 10. stol., kdežto
v Německu, kde se jich ujal Hrabanus Maurus udrželi se v rozsáhlých diecésích jižních az do polovice 10. stol.*) Zároveň můžeme
l) V textu orig zní to místo v souvislosti: Sed et sacrosanctis diebus
pasche et pentecostes sabbathis, quando baptisma generale celebrari solet in
sancta dei ecclesia, ut nil ex iis, que dei sunt, sibi deessent, si paruuli
scrutiniorum tempore non inueniebantur, mittebat ad forum etc. (str. 217). —
’) Srv. článek »Katechumenat« ve Wetzer u. Wette's Kirchenlexicon, 2 vyd.
VII, 326. — *) Ibidem, str. 330 a článek »Taute«, 11, 1274. — *) Srv. i ob
šírné heslo »chorepiscopus« u Du Cange, II., 314 — 315.
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poukázati i na titul pontifex^ jehož Kristián pravidlem užívá o bisku
povi — to je zase v shodě s obyčejem právě v starším středo
věku převládajícím.x) V té době také biskupové titulováni: sanctus,
oslovováni >vestra sanctitas< — i to najdeme u Kristiána, jenž
obrací se v prologu k »svatosti« biskupa Vojtěcha a tituluje jej
»ter beate«.2) Názvy a tituly tyto jsou pro dobu svou karakteristické; pozdější vypisovači přizpůsol ují je a mění podle obyčeje
své doby. Tak na př. legenda o sv. Ludmile »Diffudente sole«,
která, jak poznáme, je založena slovně na Kristiánovi, nenazývá
již Methoda »archipontifex« jako Kristián, nýbrž »archiepiscopus*
a místo slova o 7 »pontifices«, již stáli pod Methodem, má slovo
>s iffragani« (Fontes, I., str. 192).
Na vysoké stáří legendy ukazuje dále okolnost, že v ní
terminy dux, rex, princeps splývají (srv. na str. 202: princeps
seu gubernátor, rectores seu duces, ducem suum vel regem Swatopluk) — legendář píšící počínaje někdy stoletím 12. byl by tu
přesně rozeznával; dux a rex byly tenkrát termini technici urči
tého a nepochybného obsahu. Na vysoké stáří její ukazuje dále,
že klade veliký důraz na význam rodu, jakožto společenské a právní
jednotky — vrah sv. Ludmily, Tunna, padl cum cunctis sibimet
affinitate iunctis, podobně vyhynul celý rod Gommonův, podobně
potomstvo vrahů Václavových bylo vyhubeno docela, a Bořivoje
získává Method k přijetí křtu také slibem, že rod jeho vzroste
počtem a mocí. Možno upozornit! také na místo, kde se vypravuje
o služebníku Václavovu Podivenovi (str. 223), že byl dispensator
universorum inter tecta s. Wenceslai degencium, že všechny cur·
tenses, t. j. čeleď dvorskou, cunctos pene vcrnaculos usque ad
cocos, až ke kuchařům, naučil žalmy zpívati, a na zprávu, podle
níž lidé na hrob Podivenův, zázraky se vyznačující, přinášeli donaria, devocionis sue munera — obojí aspoň proti pozdnímu vzniku
(13 —14. st.) legendy je svědectvím. Za to zase k době Kosmy
mnohem starší vede nás termin Boevňi viri (Boemii viri erant
ipsius temporis parochiani sui, Rezenského biskupa, str. 212 a
homines Bohémi') na počátku kap. 2), — kdož by tu neviděl ohlas
terminu legendy slovanské: muži čes’skyi, čechov’skyja ř Století
dvanáctému slují svobodní Čechové prostě: Bohémi, Bohemii.
K téže době, Kosmy starší, ukazuje zmínka, že Čechové z doby
před Přemyslem a založením hradu Prahy žili »sine lege sine ullo
5 Srv. v Du Cangeovi hesla: »episcopus« a »pontifex«. — *i Srv. u Du
Cange heslo (II., 613--614) beatitudo, beatissime pater a heslo: sanctitas —
·) Tak totiž čte se v rukopisu kapitolním: At uero homines Bohémi ipso
sub Arcturo positi, jak patrno z opisu v univ. knihovně (1 D 2) i z vydání
Athanasova. Rkp. universitní má: At uero sclaui botmie. Důležitého variantu:
homines Bohémi vydání Emlerovo nezná. K významu slova srv. Du Cange
článek »Franci« a »Homo«.
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principe vel rectore vel urbe* (str. 202), k témuž ukazují zcela
určité označení ethno- a geografická: Moravia regio Sclauorum,
in partibus Sclauorum, maxime in Bulgariis (202), Sclaui Bohemie
(202), provincia Sclauorum Psow (204), provincia Sclauorum paganorum, que Ztodor dicitur (205) — vnáší letopisné tradici st. 12.
jméno Sclavi o Češích a Moravanech proti jménům těmto mizí
skoro úplně a ovšem ještě více mizí později. Na st. 9.—10.
ukazuje zmínka o Bulhařich, že tam usque hodie (in partibus
Sclauorum, maxime in Bulgariis) čte se mše slovansky — to ovšem
mohlo býti napsáno i později, ale čím dále jdeme od 10. st., od
slavné doby cara Samuela (f 1014), tím menší je pravděpodobnost
takové věty; poznáme také, jak pozdějšímu opisovači Kristiána
byla věc již nesrozumitelnou, takže položil místo Bulharů Uhry. Jména
Levý Hradec Kristián ještě nezná; jmenuje je: castellum Hradicz
1203); o nrco níže praví: »provincia Sclauorum que Psow antiquitus
nuncupabatur, nunc a modernis ex ciuitate nouiter constructa
Myelnik vocitatur« (204). Mělnicko a proboštství Mělnické znali
jsme dosud z 12. století; obojí předpokládá hrad Mělník — ten
pak právě pro dobu Boleslavů, pro 2. pol. 10. st., máme bezpečně
doložen denáry »královny« Emmy s nápisem »Melnic Civitas«.1)
Z Kristiána bychom se dověděli (a povězme hned: dovídáme se),
že hrad tento byl založen někdy za Boleslava II. Mluvě o přenesení
sv. Václava z Boleslavě do Prahy, zmiňuje se Kristián o mostu přes
Vltavu (patrně poblíže hradu Prahy) velkou vodou pobořeném
(str. 221). I zde není příčiny zprávě nedůvěřovat!. — Tomek2)
tento most předpokládá aspoň od doby Boleslavů.
Na velmi starou dobu poukazuje i chvála Václavovi legendistou
vzdávaná, že exercitum non solum armis optimis, verum et indumento
corpus adornabat (str. 214), t. j. že vojsko své opatřoval nejen
dobrou zbraní, ale i pěkným oděvem. Chvála mohla by vzniknout!
konečně i v době pozdější, ale je mnohem srozumitelnější v sto
letí 10 — 11., době stálého vojska a stálých hradních posádek
v hradištích knížecích, s knížecími vojáky odkázanými ještě na
přímé opatření potřeb svých z knížecího hospodářství, nikoliv na
důchody svého léna, benefícia.3) Na jiném místě užívá Kristián
slov: »tempera usque ad hec« — tam, kde mluví o ciliciu (žíněné
košili) sv. Václava, že se doposud zachovala, jakoby byla nová
(str. 214), ale zpráva ta neposkytuje nám nejmenšího k našemu
účelu. Za to z jiné zmínky musíme opět souditi, že věděl mnoho
o událostech v Čechách doby Václavovy a že tedy nemohl býti
doby té příliš vzdálen — na str. 211 uzavírá vypravováni o vyhnání
’) Srv. Čes. Čas. Hist., VI., 367 sq. (Ed. Fiala, České denáry a Jos.
Smolík. Denáry Boleslava I. — Vladivoje) —
Srv. Dějepis města Prahy I.
(1. vyd.), 24. — *) Srv. i Du Cange. Exercitus vykládá se zde i na: turba
aulicorum, proceres, optimates.
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a zpět povolání Drahomíry Václavem slovy: »Sed hec cuncta
qualiter gesta sint, ob sui enormitatem praetereuntes, cepta prose
quamur.« A jiné místo, kde bezděčnost poznámky ukazující na
dobu sv. Václavovi zcela blízkou je ještě nepochybnější, najdeme
tam, kde Kristián vypravuje o potrestání yrahÍL-Václavových. Líčí
totiž (jak poznáme, čerpaje z jiné legendy), jak všichni, hroznými
tresty stiženi byvše, pomřeli a jak celý rod jejich byl vyhuben.
*Si qui uero supersunt* pokračuje pak, zbývají-li někteří, žijí-li
tu ještě, dobývati si musí živobytí vlastníma rukama (str. 220).
A to vše, musíme se tázati, byl by neznámý falsátor z konce
12. nebo poč. 14. st. rafinovaně smyslil, snesl, skombinoval, aby
sepsání svému dodal autority velkého stáří? Není možná!
♦

*

♦

Nenalezli-li jsme v jednotlivostech líčení Kristiánova nic, co
by svědčilo patrně o pozdějším vzniku jeho, pozdějším než doba
biskupování Vojtěchova, shledali-li jsme naopak, že celá řada dat,
zpráv a zmínek přímo nebo nepřímo na tuto dobu ukazuje, po
znáváme i z celku jeho vypravování, že je to pramen prvého řádu,
t. j. časově velmi blízký událostem, jež líčí. Historický obsah
toho vypravování je zajisté tak bohatý a cenný, jako v žádné jiné
legendě o sv. Václavovi, t. zv. Vostokovovu slovanskou legendu,
která však thematem svým objímá jen část programmu Kristiánova,
vyjímaje. Je i v Kristiánově práci legendárního, jak poznáme, dost
a v tom i věci prozrazující již vliv vzrušené nebo romanticky na
laděné fantasie, ale i v této příčině je naše legenda konečně
mnohem střízlivější, než legenda Gumpoldova, hlásící se přece do
let sedmdesátých až osmdesátých 10. století. Kdežto však v Gumpoldovi historie vedle legendy ustupuje cele do pozadí, převládá
v Kristiánovi obsah .historický nad legendárním a je v něm tolik
střízlivého výkladu a tolik rozumové motivace, že dílo Kristiánovo
lze nazvati pragmatickou historií moravskjo-českpu. pd_ počátků
křesťanství až "do umučení Václavova, doplněnou a okrášlenou vy
pravováním o zázracích Mď'ťSTy" sv. Ludmily a sv. Václava.
Kristián zajisté vypravuje nám dosti obšírně a správně dějiny pokřestění Moravy skrze Cyrilla a Methoda, a motivuje-li zkázu Mo
ravy legendárně, z klatby Methodovy, zná naproti tomu zradu, jíž
se dopustil Svatopluk na svém strýci, Rostislavovi (jména tohoto
však neuvádí). České dějiny zahajuje krátkým úvodem od dob
báječných, Libuše a Přemysla počínaje, a tu, jak poznáme, je
samostatným, na Kosmovi zcela nezávislým pramenem. Pak ná
sleduje obšírnější, legendárně zbarvený, ale v podstatě pochybností
nevzbuzující výklad o pokřestění Bořivoje Methodem u dvoru
Svatoplukova, dále vypravování podobného rázu o povstání Čechů
proti Bořivojovi a zvolení knížete Strojmíra, v dlouhém exilu za-
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pomenuvšího česky, a vypuzení jeho, pak teprv (v 3, kapitole)
historie Spytihněva a Vratislava a sv. Ludmily, také převahou
dějepisná a zprávami svými kryjící se s vypravováním nejstarších
a nejlepších legend. Ludmila líčena tu více jako zbožná paní
a kněžna než neobyčejná světice, Drahomiř je ovšem křesťanka,
zášť její k Ludmile vyložena prostě žárlivostí na to, že velmoži
svěřili Václava a Boleslava vychování Ludmilinu, nikoliv Draho
mířinu, a z obavy, že Ludmila chce vyrvati Drahomíre vladařství
v zemi. Na to následuje část čistě legendární, sen mladého Václava
a výklad jeho, potom umučení sv. Ludmily, vypravované v slovné
shodě s jinou legendou, již Tomek kladl do 10. st., a pak teprv
obšírná historie sv. Václava s vypravováním zázraků, jež se dály
nad tělem jeho. I tato, hlavní, skoro dvě třetiny celku zaujímající
část práce Kristiánovy, řadí se způsobem, jakým sv. Václava,
umučení jeho a zázraky jeho líčí, k pramenům st. 10. Podrobněji
se o tom ovšem přesvědčíme srovnáním naší legendy se všemi le
gendami a prameny ostatními, křížovým výslechem Kristiánovým,
jenž stáří a cenu díla jeho stanoví konečně.
II. Kritika vnější.

A. Legendy o sv. Cyrillu a Methodu.
Všimněme si nejdřív poměru Kristiánova k legendám o sv.
Cyrillu a Methodovi. Zdá se nám především pravděpodobným,
že Kristiánovi literatura staroslovanská nebyla cizí. Vypravuje
o ustanovení Methodově, aby mše a jiné kanonické hodinky byly
zpívány v kostelích slovansky (»publica voce resonare«1) je zka
žená fráse), dodává: quod et usque hodie in partibus Sclauorum a
pluribus agitur, maxime in Bulgariis, multeque ex hoc anime Christo
domino acquiruntur (str. 200.). Není příčiny, proč bychom tvrzení
jeho o rozšíření slovanské bohoslužby nevztahovali i na české Slo
vany a nepředpokládali tak znalost její a písma jejího i u Čecha
Kristiána; víme přece určitě, že sv. Václav (a tady lze gtneralisovati: synové knížecí) slovanskému písmu musil se učiti vedle
latinského. Pozorujeme zároveň, že Kristián je přítelem slovanské
liturgie; uvádí také s patrným souhlasem důvody Cyrillovy, jimiž
bránil slovanského jazyka v bohoslužbě před papežem a mudrci
a správci církve, uvádí i svolení papežovo k zpívání (zde: ymnizari) mše a hodinek v jazyku slovanském. Ale známých nám slo
vanských legend o Cyrillu a Methodovi Kristián patrně neznal
!) Toto ^publica voce« nedává smyslu, ale mají to oba rukopisy Kristiána.
Ze souvislosti je patrno, že má býti ★sclauonica voce«, a tak to má vskutku
legenda »Diffudente sole« (Fontes, I., 191), jež je jen zpracováním, často slov
ným, Kristiána. Srv. níže.
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a ovšem také sotva znáti mohl: vznikly zajisté daleko od zemé
moravské a české, a kdyby i žití sv. Cyrilla, jak za to má Jagič,
napsáno bylo Methodem, snad na Moravě, nezbude přece než za
to míti, že v Moravě nezdomácnělo. To platí ještě větší měrou
o legendě bulharské. Ale že Kristián nějaké, a to snad i slovanské
skládání o historii Cyrillově a Methodově před sebou měl a jeho
užil, to zdá se mi vysvítati ze shod, jež lze konstatovali mezi Kri
stiánem a t. zv. moravskou (latinskou) legendou o sv. Cyrillu a Methodovi, pokládanou dosud za dílo 14. st. (Fontes, I., 100—107).
Legenda tato byla vydána (r. 1668) Bollandisty z rukop. be
nediktinského kláštera blaubeurnského ve Wirtenbersku ke dni
9. března.1) U nás psal o ní nejdříve gtredovský (Sacra Moraviae
história sivé Vita SS. Cyrilli et Methodii; Sulzbach 1710); Dobrov
ský podal o ní kritickou zprávu v svém »Cyrill u. Method« r. 18232)
na základě rukopisů olomúckého a pražského. Po třech letech ji
vydal8) v pojednání »Mährische Legende von »Cyrill und Method«;4)
a maje za to, že je z části založena na Kristiánovi, položil ji do
1. pol. 14. st. Vydání pozdější, v tom i Perwolfovo ve Fontes, L,
jsou založena na Dobrovském.
Moravská legenda obírá se svým thematem obšírněji; pro
dlévá déle při Cyrillovi, zejména při jeho působení v zemi chazarské (o tom Kristián nemá zmínky), za to kratčeji než Kristián
prodlévá (v posledním odstavci svém) při vypravování o pokřtění
Bořivoje Methodem. Moravská legenda nezmiňuje se o tom, že
Cyrill vynalezl nová (slovanská) písmena, Kristián fakt ten zná,
v Kristiánovi přichází Cyrill na Moravu jakoby bez vyzvání Mora
vanů, moravská legenda ví, že byl knížetem povolán, v moravské
legendě je vývoj událostí komplikovanější, ač nikoli správnější než
v Kristiánovi, jenž líčí věci asi tak: Cyrillovo (a Methodovo) pů
sobení na Moravě ve prospěch křesťanství a slovanské liturgie,
jeho příchod do Říma »causa devotionis«, tam obrana slovanského
jazyka před papežem a ostatními »sapientibus et rectoribus ecclesie«. V Římě sv. Cyrill stává se mnichem, na Moravě zanechává
Methoda, jenž od knížete (patrně ještě Rostislava) dosazen za
arcibiskupa se 7 suffragány. Dále vypravuje Kristián o různicích
na Moravě, o povstání Svatoplukově proti strýci, o nedbalosti
nového panovníka Svatopluka k napomínání Methodovu a o klatbé
Methodově na Moravu a následcích jejích. Legend i moravská
však ví, že Cyrill a Method zůstali na Moravě 4 a půl léta, že
byli povoláni papežem Mikolášem do Říma, že Cyrill před Hadriánem bránil slovanskou liturgii. Odtud až do klatby Methodovy,
kterou mor. legenda také zná (ale praví, že vydána byla proti
Martii sv. 1L, str. 22—23. — ’) Str. 14—26. — ’) Zatím jí otiskl podle
Bollandistú i Schlozer v svém Nestoru, III., 154. — 4) Str. 9—50.
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Svatoplukovi, jeho satellites a jeho zemím;1) Kristián, že proti
zemi a obyvatelům jejím), se oba prameny v podstatě shodují —
tedy i moravské legendě je Method biskupem ještě za Rostislava,
jinými slovy jeho cesta do Říma a návrat jako biskupa na Moravu
náleží ještě do doby Rostislavovy. Legenda mor. však pokračuje,
vypravujíc o opětné cestě Methodově do Říma, prý pro tělo Cyriliovo, a pokusu je tajně unésti, o lítosti Svatoplukově, jež způsobila,
že Method byl zpět povolán do Moravy, a pak o pokřtění Bořivojově.
Znamenité tyto rozdíly věcné vylučují asi domněnku, že by
oba prameny souvisely spolu přímo, že by jeden byl pramenem
druhému. Ale řada nápadných shod zase k souvislosti ukazuje;
z formy jich zdá se také patrno, že tu čerpaly oba prameny ze
spoleíné předlohy. Hlavní takové a nejobšírnější místo je toto:

Kristián.
lilo (Cyril) humiliter satisfaciente
illis (pápež, sapientes et rectores),
nec omnino eos mitigare valente,
arrepto psalterio versum psalmigraphi in medium recitauit, quo
dicitur: omnis spiritus laudet do
minum. Et ipse versui alludens:
si, inquit, omnis spiritus laudet do
minum, cur me* patres electi, pro
hibetis missarum celebritatem mo
dulari sclavonice ? seu alia queque
de latino vel graeco verbo eorum
vertere in sermonem? A' enim quiuissem ullo modo subuenire populo
illi ut ceteris nacionibus lingua
latina vel graeca* omnimodo id
presumpsissem. Sed cernens popu
lum dure ceruicis fore et omnino
ydiotas et ignaros viarum dei* so
lum hoc ingenium omnipotente deo
cordi meo inspirante comperi* per
quod eciam multos illi acquisivi.
Quapropter ignoscite mihi, patres
et domini: siquidem et b. Paulus
apostolus doctor gencium in epi
stola ad Corinthios inquit: loqui

Legenda moravská.
Cum autem pro hujusmodi insti
tutione plus et plus inter eos cres
ceret altercatio, B. Cyrillus dictum
Davidicum attulit in medium dicens:
Scriptum est enim: omnis Spiritus
laudet Dominum. Et si omnis Spi
ritus laudendo magnificat Domi
num, cur me prohibetis sacra ho
rarum
solemnia Sclavonice mo
dulari l Siquidem si quivissem
illi populo aliter aliquomodo, ut
ceteris nationibus, subvenire in
lingua graeca vel latina* omnino
quae reprehenditis non sanxissem.
Sed quia idiotas viarum dei tota
liter reperiens eos et ignaros* so
lum hoc ingenium almiflua S. Spi
ritus gratia cordi meo inspirante
comperi* per quod etiam Deo innumerosum populum acquisivi. Qua
propter Patres et Domini* cogitate
consultius, si hanc institutionis meae
normam expediat immutare. At illi
audientes et admirantes tanti viri
industriam et fidem* studiosa deli
beratione praehabita, statuerant

’) ... in .... principem et suos satellites, et in omnes ejus gades
(str. 106). Řídké to slovo znamená tu limites, terras (Du Cangc); Perwolf
přeložil >komonstvó< — s odkazem na Du Cange! — ·) RůznoČtení: sacrarum
missarum solennia et horarum.
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linguis nolite prohibere. At illi hec
audientes et admirantes tanti viri
industriam et fidem* auctoritate
sua statuerunt et firmarunt supra
dicto sermone partibus in illis mis
sarum solempnia ceterasque cano
nicas horas ymnizari (200—1).
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supradicto sermone*) in illis par
tibusy quas b. Cyrillus deo acqui
sierat et sicut statuerat, canonicas
horas cum missarum solemniis ita
debere deinceps celebrari (str. 104).

Ostatní dvě místa sem náležející jsou menšího rozsahu. Druhé
(v legendě moravské) mluví o Cyrillovi a Methodovi, prvé
(v Kristiánovi) o Cyrillovi:

Kristián.
et cooperante diuina gracia, post
quam illos Christo lucratus erat,
etiam apices vel caracteres nouos
comperit et vetus nouumque testa
mentum pluraque alia de greco seu
latino sermone sclauonicam in lin
guam transtulit. Missas preterea*
ceterasque canonicas horas publica
voce in ecclesia resonare statuit;
quod et usque hodie in partibus
Sclauorum a pluribus agitur, ma
xime in Bulgariis, multeque ex hoc
anime Christo Domino acquiruntur
(str. 200)
Sed quia ab ipso mundi exordio,
vetiti postquam sumpsit amaritudi
nem protoplastus pomi, seminarium
discordie . . . humani generis ini
micus usque ad presens fundere
non desistit, ac dolens populum
suis semper servitiis mancipatum
sibi subtrahi veroque regi Christo
domino acquiri* totis nequitiarum
armis indutus ... superbie ac auaricie tela parat in tantum* ut Swatopluc* qui erat nepos principis uel
regis religiosi, quique institutor et
rector totius christianitatis seu re
ligionis benignus extiterat, ipsum
auunculum suum insidiis appetitum

Legenda moravská.
Cumque viri Dei ipsum Regem (!)*)
cum populo suo religiosa solicitudine ad fidei lumen omnino provocassent, illis deinde vetus et no
vum testamentum vigilanti cura
exponentes et informantes eos,
plura de Graeco et Latino trans
ferentes, in Sclavonica lingua ca
nonicas horas et missas in ecclesia
Dei publice statuerunt decantare
(str. 103).

Cernens autem ludificator ani
marum diabolus populum suis semper mancipatum servitiis sibi sub
trahi et vero regi Christo Jesu
applicari, nequitiarum indutus
armis ad tantam malignitatis deo
odibiles excitavit perfidiam, ut se
ditiosus Swatopluk princeps doli,
cum sibi adhaerentibus fraudum
complicibus saeviret in tantum*
quod religiosum principem avun
culum suum occulti potione veneni
appeteret occidere, quatenus in loco
ejus posset regnare. Sed pius Rex
sumpto ignoranter lethali potu,
divina se protegente gratia* nil no-

’) Ruxnočtení: et ordine. — *) Výše icgenda moravská tvrdí určité, že
Cyrill a Method Rostislava pokřtili!
č. č. h. vin
26

402

J. Pekař:

regno pelleret, visu privaret vitamque eius veneno conaretur au
ferre. Sed hausto ille pestifero potu,
protegente se diuina gratia, nil
aduersi patitur. Dehinc Swatopluk
tyrannide suscepta, fastu arrogancie
inflammatus . . . (201).

civum sensit in corpore. Postquam
vero devotus rex fuisset naturali
morte defunctus et Swatopluk reg
num Moraviae gubernaret.. (str. 105)

Zde všude je souvislost ovšem očividná, ale zdá se mi zároveň
patrno, že jeden pramen nečerpal z druhého přímo; slovný výraz
téže myšlenky, téže věty rozchází se dosti značně; je-li slovná
shoda na několika místech, není jí více, než jak vídáme u dvou
rozličných překladů téhož originálu. Mám krátce za pravdě
podobné, že tu obě legendy měly před sebou neznámý dnes slo
vanský originál a obě svým způsobem jej do latiny převedly,
ale nevylučuji ani druhé eventuality, že jeden pramen čerpal přímo
z druhého. Jde nyní o otázku, který z obou je mladší.
Shodu s žitím Cyrillovým najdeme v Kristiánovi jen nepatrnou
tam, kde se cituje sv. Pavel: i ne bránite glagolati jazyky,1)
loqui lingwis nolite prohibere — slova ta jsou i v legendě mo
ravské, ale na jiném místě než u Kristiána, před místem, jež jsme
citovali napřed. Legenda moravská v prvé své části, kde líčí
historii Cyrillovu a Methodovu až do příchodu jejich do Říma, je
z dvou třetin slovným téměř opakováním italské legendy (jež se
klade do 9.—11. st); druhá, větší polovice její, v níž právě jsou cito
vaná námi místa shodná s Kristiánem, část to vyplněná nábožnými
rozjímáními, nesouvisí s legendou italskou nikterak, ale hlásí se
svým rázem k slovanským pochvalným slovům, legendám a pro
logům o sv. Methodu a Cyrillu — celek je, jedním slovem řečeno,
kombinace italské legendy s domácí tradicí, nepochybně aspoň
z nějaké části slovanským písmem zachovanou (to je hypothesa
prvá) anebo s Kristiánem. A tu je zajímavo, že právě ty věcné
rozdíly, to datové plus, jež jsme v legendě Moravské postřehli
na rozdíl od Kristiána, je vzato z legendy vlaské — odtud
(skoro do slova) již samé představení Cyrilla čtenáři, odtud
je historie jeho působení mezi Chazary, odtud zpráva o po
volání Cyrilla na Moravu z Carihradu, zpráva o 41/2letém po
bytu bratří na Moravě, odtud (s vlastní však, ač nesprávnou moti
vací) zpráva o povolání bratří papežem do Říma. Kristián italské
legendy nezná; jeho shoda s moravskou legendou týká se jen těch
partií jejích, kde patrna je v ní předloha jiná. Po všem tom lze
míti tvrzení, že Kristián z moravské legendy nečerpal, za dokázané
naprosto. Moravská legenda je patrné mladii než Kristi^nJ)—
l) Fontes, I., 34 — *) Z vnitřních známek^ize^přamen tento nesnadno
datovati, neboť důležitější, menší část, jak jsem pravil, je skoro slovné opako-
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Víme-li to, je otázka, zda moravská legenda je založena na
Kristiánovi nebo spolu s ním na ztracené předloze, snad slovanské,
pro nás již podružnou, ale máme za to, že Kristián moravské le
gendě pramenem nebyl. Jednak proto, že legenda šíře založená ne
mohla dobře užiti stručnějšího vypravování Kristiánova, jež je jen
úvodem k historii jiné, jednak proto, že autor moravské legendy
opisoval své prameny, jak patrno ze srovnání s legendou italskou,
z největší části zcela mechanicky (a jeho shody s Kristiánem tak
úplné formální závislosti neprozrazují), jednak proto, že v moravské
legendě je mnohé nesprávně, co je u Kristiána dobře. Užil-li autor
moravské legendy v čem Kristiána, mohlo by to býti snad jen
v zmínce o křtu Bořivoje a 30 jeho průvodčích Methodem. Ale
místa výše citovaná, společná Kristiánovi i moravské legendě, jak
po všem skončiti a uzavřití asi můžeme, vzata byla oběma ze spo
lečného pramene^ nejspíše slovanského vypravování o boji Cyrillové
za slovanskou liturgii v Římě a o protivenstvích, jež zakusil Method
na Moravě. V tom vypravování byla zmínka o povstání Svatoplukově
proti strýci a o kletbě, kterou vydal Method na zemi moravskou.
vání legendy italské, druhá, větší je skoro samé zbožné rozjímání. V této však
nalézáme místo, že sv bratří na Moravě »perlustrabant civitates, vicos et oppida«
— to by ukazovalo nejdéle do 12. st.; pozdější rukopisy měly již k lepšímu
porozumění za nutné položití vedle vicos: villas (str. 102). Zajímavo také je, že
autor skoro mechanicky opisující měl za nutné ke zmínce legendy italské o za
jatcích (captivi), jichž propuštění od Chazarů si sv. Cyrill vyžádal, dodati za
captivos *servituti deditos^ a za dimitterent: liberos. I toho by mohlo býti užito
za doklad vzniku do konce 12. st. K určité stopě nevede také zvláštní způsob,
jakým autor vynechával z legendy italské a jak na několika místech fakta pře
dělával: vynechal zmínku svého pramene, že Moravané byli křesťany již před
příchodem slov, apoštolů, vynechal, že přinesli do Moravy evangelium do
slovanštiny přeložené (!), vynechal jméno Rostislava knížete, vynechal, že jdouce
do Říma zanechali v zemi knihy k církevní službě potřebné, vynechal, že v Římé
byl Method a žáci jeho vysvěceni, vynechal o smrti Cyrillově a pohřbu jeho.
Dodal naproti tomu, že apoštolé, než přišli na Moravu, pokřestili Bulhary
a že papež je do Říma povolal proto, že se odvážili kanonické hodinky
zpívati slovansky (nesprávně ovšem). Legendární vypravování v druhé části
práce o Methodově tajném zdvižení těla bratrova v Římě a útěku s ním atd.
ukazuje na pozdější původ. V jedné partii na legendě ital. nezávislé tvrdí
autor, že kníže (Rostislav) a Moravané byli od Methoda pokřtěni (ovšem také
nesprávně). Legendista, ačkoliv měl před sebou dobrý pramen, legendu
vlašskou, podal obraz působení Methodova a Cyrillova mnohem nesprávněji,
než Kristián — ten neví nic o křtu Rostislava Methodem, nepraví, že sv. Cyrill
obrátil Bulhary ke křesťanství (tvrdí jen, že byli dřív křesťany než Moravané),
klade důraz na slovanské písmo, správně motivuje cestu Cyrillovu do Říma
a nemá vůbec tolik legendárního. Celkem však mám za nemožné datovati
leg. moravskou později než do 12. stol. — omyly její o počátcích křesťanství
na Moravě by však nestačily za důvod proti datování ještě něco zpátky.
Vročení Dobrovského zakládá se jen na předpokladu, že Kristián je ze 14. st.
Dobrovský má za to, že moravská legenda je legenda italská -|- Kristián,
a proto ji musí datovati aspoň do 1. pol. 14. stol. Vrácením Kristiána století
desátému odpadá také toto vročení Dobrovského a založené na něm výklady
Ginzlovy a Gótzovy.
26*
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Předpokladem tímtol) obdrželi bychom nový, dosti důležitý
příspěvek k historii Methodové a historii slovanské liturgie na
Moravě. Je známo, že právě posloupnost událostí po prvém návratu
Methodové z Říma, kdež Method ordinován byl biskupem, nelze
z pramenů známých stanovití bezpečně — jediný pramen, žití
Methodovo, je tu dosti nejasné. Podle něho žil by Method po návratu
z Říma v knížectví Kocelově; legenda moravská a Kristián shodují
se v tom, že vrátil se na Moravu ještě za vlády Rostislavovy.
Známý list Hadriánův, jakýsi velký kreditiv, jejž Method dostal
od papeže na zpáteční cestu k Slovanům, adressován je vskutku:
Rostislavovi, Svatoplukovi a Kocelovi. Mám za to, že můžeme
obojí tvrzení dobře spojit, že Kocel vyžádal si rozšíření biskupské
pravomoci Methodovy na Pannonii, že však Method proto Moravě
nebyl odcizen a že se také na čas tam odebral. Dlouho ovšem
tyto styky s Moravou za Rostislava trvati nemohly — povstání
Svatoplukovo proti strýci ve spojení s Franky musilo obmeziti
Methoda výhradně na Pannonii a brzo i tam byl Method bavor
ským biskupům a patronu jejich, králi Moravskému, nepohodlným.
Ano nerozpakuji se jiti ještě dále a kombinovat! na základě
nového pramene našeho, ž^JMethod vrátil se_r, ,868—869^ na Mor
ravu^i. j. do Rostislavovy části moravské říše a že jej ke Kocelovi
zapudil teprv boj Svatoplukův s Rostislavem, obsazení Moravy Rosti
slavovy od Franků, a že teprv potom žádal Kocel papeže, aby
Methoda ordinoval biskupem Pannonským.2)
O klatbě Methodové nad Svatoplukem neví žití Methodovo
také nic, ale že v této příčině pramen námi předpokládaný lze
dobře obhájiti, to dosvědčuje legenda bulharská; zároveň nabýváme
nového dokladu k souvislosti této domnělé předlohy Kristiánovy
se slovansko řeckou tradicí. Legenda bulharská vypravuje o ne
přátelském chování Svatoplukově k Methodovi, tvrdí, že Method
proto varoval a hrozil Svatoplukovi, že bude-li Inouti ke kacířům,
bude sám a všichni poddaní jeho zahubeni, kořistí a plenem ne
přátelům (srv. Kristiána), což že vše stane se po smrti jeho. Tvrdí
dále, že Method Vichinga i se sborem bláznících s ním odevzdal
satanáši k prokletí.3) Že k takové klatbě došlo, to zdá se plynoutii z žití
Methodova, z citovaného tam listu papežova: aby, koho proklne,
byl proklet. Ale plnou jistotu, že Method vydal na MorjaaiíJdetbu, a to
’) Článek tento byl již vysázen, když se mi dostalo do ruky HolderEggerovo vydání Menkenovy legendy v MG. Ss., 15 (z 1885). Tam v stručném
úvodu vysloveno je totéž mínění, jež jsem se výše pokusil obhájiti (o ztra
ceném společném pramenu Moravské legendy a Kristiána), ale je pověděno
v jiné souvislosti. Holder Egger slíbil o tom práci zvláštní, jíž však dosud
nevydal. — *) Srv. k tomu výklad Jagičův, že Method nešel na Moravu a proč
asi, v Entstehungsgeschichte, str. 24. — Ve shodě s neznámým naším pra
menem v této příčině je i legenda bulharská (Fontes, L, 80). — ·) Srv. Fontes,
I., 83, 85.
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patrně na Svatopluka a národ jeho, podává nám nedatovaný list
papeže Štěpána V. k Svatoplukovi, list, jenž je odpovědí na některé
otázky Svatoplukovy a na stížnosti proti Methodovi. »Slyšeli jsme
s velkým podivením«, píše papež, »že Method pečuje nikoliv
o vzdělání v pravdě (edificacio) ale o nesprávné učení (supersticio),
nikoliv o pokoj, ale o svár. Je-li tomu tak, jak jsme slyšeli, za
vrhujeme úplně jeho nesprávné učení. Kletba však padne zpit na
hlavu toho, kdo ji na potupu katolické viry byl vydal. Ty však a
národ tviij budete před soudem Ducha sv. bez viny, budete-li jen
státi k neporušené víře, které učí svátá církev římská.«1) Tak
s pomocí Kristiánovou uvědomujeme si důležitý fakt z historie Methodovy na Moravě, jenž zůstal dosavadním bádáním nepovšimnut/)
protože zprávy o něm nezdály se dosti určité, poznáváme zároveň,
·) Srv. Wattenbach* Beiträge zur Gesch. der christl. Kirche in Máhren
u. Bohmen (1849), str. 46—47 (také u Pastrnka, Dějiny slov, apošt., str. 264).
»Anathema uero pro contemnenda catholica fide qui indixit, in caput
redundabit eius. Tu autem et Populus tuus sancti spiritus iudicio eritis
innoxii . . .< — *) Jediný W^attenbach (1. c., str. 26, 27), nálezce a vydavatel
listu Štěpána V., spojil zmínku tohoto listu o kletbě Methodově se zprávou
moravské legendy (nikoliv ovšem Kristiána). Nejnovější práce však zmínce
o klatbě patrně nerozuměly. Jagič (Zur Entstehungsgeschichte der kirchenslav. Sprache, 50) překládá: Das Anathema, welches er dem katholischen
Glauben, um ihn zu verachten, angekúndigt, werde auf sein Haupt zuruckfallen. A Pastrnek potom také (str. 127): »Kletba pak za pohrdání kato
lickou vírou padne na hlavu toho, jenž je projevil.« Jak by mohl Method
vydati nebo ohlásiti (indicere) klatbu na — katolickou víru, snad na dogma
filioque? Z věty následující je zřejmo, že to byla kletba na Svatopluka a národ
jeho, byla to asi i kletba na Wichinga a tudy upření mu schopnosti zastávati
dále důstojenství biskupské. Listem svým papež zajisté zároveň Wichinga re
habilituje. (Pastrnek se mýlí, že jej biskupem ustanovuje ; Wiching již je bi
skupem před tím, patrně pod Methodem; papež jen jej, shledav jeho pravověrnost, posílá Svatoplukovi zpátky a nařizuje, aby jej přijali jako řádného
biskupa, na němž, jak domysliti si třeba, neshledáno viny; zde se uchýlil
Pastrnek k svému neprospěchu od Jagiče.) — List Štěpánův je známý sporný
list, jímž se přísně zakazuje čisti mši slovansky a tvrdí, že Method (papeži
Janovi VIII.) v Římě přísahal, že toho Činiti nebude, a nyní přece Činí. Hlavní
záhada jeho tkví v tom, že list, jenž je bez data, musil býti vydán {jeh
datum života Methodova^ že Method zemřel 6. dub. 885 správno) teprv někdy
počínaje zářím r. 885 (kdy nastoupil Štěpán V.), tedy aspoň pět měsíců po
smrti Methodově a že přece mluví o Methodovi (jinak toho vykládati tuším
nelze) jako ještě živém. Pochybovat! však o jeho pravosti, jak činí i Jagič
(1. c., str. 49 sq), je omylem zbytečným a neobhajitelným. Neobhajitelným
proto, že hlavní místa listu máme doložena současnou instrukcí pap. Štěpána V.
danou poslům na Moravu, jejíž pravost neodvážil se popírati nikdo^ a zby
tečným proto, že popřením listu Štěpánova záhadě otázky pranic se nepomůže.
To hlavní, oč jde, totiž že pap. Štěpán V. přísně zakázal čísti mši slovansky
a tvrdil, že Method přísahal papeži Janu VIII., že mše slovansky čisti nebude,
je přece s plnou určitostí pověděno také v nepochybné instrukci Štěpánově
poslům k Šlovanům (t. zv. commonitoriu). Pastrnek užívá ve vypravování
listu Štěpánova jako pravého, ale níže (str. 130—1) připouští, že se *tal papež
obětí mystifikace, a konečně nerozhoduje se pro žádné mínění určitě.
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že Kristián čerpal z velmi dobrého pramene. Spisovatel této pred
lohy Kristiánovy, žijící nékdy v prvé polovici 10. stol., kdy zkázu
Moravy měl před očima, mohl zcela snadno podati obraz klatby
a hrozných následkův jejích tím způsobem, jak jej nalézáme
u Kristiána: Kristián snad ještě barev přidal, neboť srovnání
Methodova boje s bojem Vojtěchovým v Čechách mělo u něho
vyzníti výstrahou vrstevníkům. Tak by z předlohy Kristiánovy
zbyla jako pochybná jen zmatená zpráva o povstání Svatoplukově
proti Rostislavovi (že jej ze země vyhnal, zraku zbavil a chtěl
i otráviti; jed však že Rostislavovi neuškodil) — víme zajisté z ně
meckých annálů, že Rostislav byl zraku zbaven a uvězněn teprv
od Franků, když soud německých a slovanských knížat vyřkl nad
ním ortel smrti. Při tom hrál jistě Svatopluk vynikající úlohu. Ale
i tak se zpráva Kristiánova obhájiti nedá — spokojme se faktem,
jenž stáří pramene jistě není na ujmu, že zde Kristián čerpal
z pramene svého špatně x) nebo že nebyl dobře zpraven. Zmínku
o 7 suffragánech Methodových lze do jisté míry hájiti tradicí, v Pa
sově a asi v celém Bavorsku v 10. stol, živší, o sedmi suffragánech
biskupa prý loršského (Laureacum na Dunaji; zde bylo v době
římské sídlo biskupské, jež pak přeneseno do Pašova) v Pannonii
a Moesii »v době Římanů a Gepidů«.2) Snad působila tradice
tato na omyl Kristiánův, ale možné je i, že arcibiskup Method
měl vskutku pod sebou^sedm biskuplr^Bísků"^
ordinováno
rthkrát" ^mnoKém "Více než v pozdějším středověku (srv. co výše
jsme pověděli o chorepiskopech) a známý list Jana VIII. Svato
plukovi z r. 880 dovoluje Methodovi výslovně posvětiti ještě několik
suffragánů mimo dva v Římě ordinované: ut cum his duobus a
nobis ordinatis episcopis praefatus archiepiscopus vester . . . per
alia loca, in quibus episcopi honorifice debent et possunt existere,
postmodum valeat ordinare.s) Za papeže Jana IX. (898—900) vy
svěceni jenom v Římě pro Moravu arcibiskup a tři suffragáni —
proč bychom nemohli věřit v sedm biskupů za Methodař Potom
by snad bylo lze redukovati tradici bavorskou o 7 biskupech v době
římské na organisaci církve Methodovy v stol. 9. Tolik k zmínce
o sedmi suffragánech — o jiné sporné otázce, křtu Bořivojové
Methodem. promluvíme niže v kap. IV., jež pojedná šíře o omy
lech Dobrovského v posuzování Kristiána.
Upozorňuji přece na rkp. breviáre olomouckého, jenž obsahuje tu část
Kristiána, která mluví o sv. Cyrillu a Methodovi, a jenž je vydán Boilandisty
k 9. březnu, str. 24: Et hoc in tantum, ut Swatopluk . .. ipsum auunculum
suum insidiis appetitum regno pellere (nikoliv: peller«/ jako ostatní rukopisy
Kristiána), visu priuare, vitamque ei veneno conaretu? aufferre. Sed hausto
ille etc. Ale ovšem ani tento text neuspokojuje úplně. —
Srv. list biskupa
Pelhřima Pasovského papeži z r. asi 974 a jiné dokumenty s tím souvisící
v Urkundenbuch des Landes ob der Enns, II. (1856), Anhang. — ·; Erben,
Regesta Boh, I. str. 17.
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Opouštějíce moravskou legendu a předpokládaný neznámý
pramen její, s Kristiánem společný, zmíníme se o jiné legendě
o sv. Cyrillu a Methodovi, již uveřejnili Bollandisté r. 1668 v Acta
Sanctorum k 9. březnu *) z lekcí starého breviáře Olomúckého.
Počíná se slovy: Beatus Cyrillus natione Graecus — a končí místem
o klatbě Methodově na Svatopluka a zničení země moravské (po
slední slova jsou: »usque in hodiernum diem deflent«), známým
nám z Kristiána. Není to nic jiného než část z Kristiána slovné
s nepatrnými změnami vypsaná,2) prvá kapitola Kristiána (podle
vydání ve Fontes, str. 200 —202), z níž vynecháno na začátku i na
konci několik řádek. Jediný pozoruhodnější variant její otiskli jsme
již v pozn. 1 na str. předchozí. P. Athanas ve svém vydání Kristiána
z r. 1767 srovnal varianty její pod čarou; vydání ve Fontes, I. si
breviáře olomúckého ani edice Bollandistů nepovšimlo Z které
doby rukopis olomúcký pochází, nepověděl však ani Dobrovský
ani Bollandisté.

B. Legendy o sv. Ludmile.

L legend a^sv. Ludmile^ k nimž nyní přistupujeme, abychom
je konfrontovali s Kristiánem, nutno zmíniti se především o jedné,
jež vydána byla — poprvé a naposled — od Bollandistů hned za
legendou o Cyrillu a Methodovi (o které jsme právě mluvili). Oti
štěna je (na dvou sloupcích) z rukopisu kláštera augustiniánského
v Boddeke v diecési Paderbornské 5); Bollandisté ji nazvali »Bohemorum conversio.per s. Methodium episc.< Počíná 'se slovy: Pestilencie cladibus afflicti, qui nunc Slaui Boiemi, sub Arcturo po
siti ... a končí: ut ei Methodius Pontifex prophetico ore prae
dixerat et quotidianis incrementis cum omni gente sua regnoque
coagmentabatur. Není to opět nic jiného, než část Kristiána^ a
sice od počátku kap. 2. (podle vydání ve Fontes I.) na str. 202
až do 12. řádku kapitoly 3. na str. 204. Variantů je v ní hojně
a poměrně důležitých;4) povšiml si jich však jen P. Athanas ve svém
vydání, jenž poměrně nejpilněji texty srovnával. Pro nás je důležito, že v zlomku tomto máme zachován text starší recense^ aspoň
2) Druhý svazek března, str. 24. — ·) Na to ukázal již Dobrovský,
Máhrische Legende 6 — ’) Klášter ten, původně ženský, založen byl sv.
Meinolfem (f 847); poč. 15. st. byl osazen Augustiány. R. 1803 byl zrušen;
kam dostala se při tom knihovna, bude lze snad zvěděti z práce: Bessen,
Gesch. des Bisth. Paderborn (Paderborn, 1820, 2. sv.). — *) O Češích pohan
ských pověděno hned na počátku po slovech »sparsim vagantes« místo věty
»terram solam incolebant« (Fontes L, 202): »Fructibus terrae suae sive aliis
rebus suis destituti sunt.« Za slovy: ducem suum vel regem Swatopluc (navštívil
Bořivoj; v 23. řád. kap. 2. ve Fontes) je zde plus: qui ab incepta pertinacia
mitigatus, viam veritatis constanter apprehenderat, adiit, tunc temporis Morauwe vna cum Methodio Pontifice commorantem. Ke konci praví se o sv.
Ludmile tuším lépe než v pozdějším textu:
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z 12. století. Svatopluk sluje zde zajisté Zuentepulck, Hradec
(Levý?) Gradicz. Ostatní varianty ve jménech jsou Zreimir místo
Strojmír (a jméno jeho je do latiny přeloženo nikoliv »rege pacem<
jako v pozdějších rukopisech Kristiána, nýbrž: »iudica pacem«)»
Liudmila, Zlaubor (Slavibor). Psow je korrumpováno ve Spew, třikrát
pak je tu tvar Morawe (Morawe properantes a Morawe degens).
Místo apud Teutonicos je zde: Teutones; na jednom místě ozývá
se autor, jak to u Kristiána i jinde pozorujeme, slovem : inquam
(»Hic«, t. j. Bořivoj, inquam, princeps primus fundator locorum
sanctorum*).
Co Bollandisté otiskli k 9. březnu, je však jen části delšího rukopisu;
rukopis Bodecensky obsahuje celou tu část Kristiána, již ve vydání ve
Fontes tvoří kapitoly 2—5, tedy celý život sv. Ludmily i s přenesením
těla jejího do Prahy. Je to patrno z poznámek Bollandistů v úvodě
k edici legend o sv. Ludmile i z variantů, jež k svému otisku Bal·
bínovy edice Kristiána uvádějí.
Příští vydavatel Kristiána musí
vzácný rukopis tento vyhledat! a užiti variantů jeho pilněji, než to
mohli učiniti Bollandisté. Různočtení jimi uvedená shodují se v jed
notlivostech s textem rukopisu kapitolního, opravujíce většinou
chyby zaviněné Balbínem samým. Ale vypravování o jednání
Václavově s biskupem Řezenským o posvěcení kostela sv. Víta
je v rukopise bodecenském zkráceno2) a vynechána je část pro
roctví Václavova na str. 207 (Fontes, I.) od slov »Porticus autem»
až: »iam constat fuisse impleta« (celkem 18 řádek). — Konstato
váním tohoto staršího textu Kristiánova padá mínění Dobrovského,
že Lžikristián psal až v 14. stol., samo sebou.
Legenda o přeneseni sv. Ludmily, kterou vydal Dobrovský
v svém »Ludmila und Drahomír«, str. 68—76 z rkp. univer.
10 B 7 (pochází z 15. stol.), počíná se slovy: Recordatus auiae
sue B. Venczeslaus a končí: cui est gloria in secula seculorum.
Amen. Není to opět nic jiného než partie slovní vypsaná z Kri
stiána — je to druhá větší polovice kap. 5. ve Fontes str. 211
až 213. Dobrovský měl za to, že je to pramen Kristiánův, že
Kristián toto vypravování slovně do své práce pojal. Ve vydání
svém pod čarou také uvedl varianty z Kristiána. Jak nedostatečně
Zlomek u Bollandistfi.
Vydání ve Fontes I, str. 204.
Que sicut par ei fuerat in errore
Haec nimirum (sic) Liutmila sicut
prius in errore gentilitatis immolando gentilitatis immolando simulacris, ita
simulacris feruens extiterat ita post- et in religione Christiana imitando,
modum imitando virtutes mariti sui, immo precellendo virtutes sui viri,
ad religionem Christianam conuersa facta est vera christi famula. Sus
facta est feruentissima famula Christi. cepit autem ex ea etc.
Suscepit igitur ex ea etc.
’) Srv. Acta Sanctorum, září, díl V. (vyšel r. 1655), str. 341 a dále až
str. 363. — ·) Srv. Acta Sanctorum, 1. c., str. 352, kde kratší znění tohoto
textu je citováno a poznámku i na str. 363.
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odůvodnil své mínění, zřejmo z tohoto: Kristián počíná o pře
nesení sv. Ludmily vypravovali slovy: Recordatus deinde avie
sue b. Wenczeslaus . . . Dobrovský k tomu v poznámce praví, že
Kristián deinde dodal, aby získal spojení s předchozím textem
svým. Ale hned na to praví legenda Dobrovským vydaná, že
sv. Václav poslal kněze pro tělo sv. Ludmily ^in praefatum castellum Tetin«. To ukazuje zajisté patrně na vypravování předchozí,
to samo sebou by stačilo, aby Dobrovského legendu za část vy
trženou z většího celku označilo. Ale Dobrovský si pomohl vy
světlením, že prý zde autor odkazuje na předchozí v rukopise (10 B 7)
legendu o sv. Ludmile, legendu »Diffudente sole«, kde je také řeč
o Tetíně! To zajisté dostačí — připomínám ještě, že text Dobrov
ským vydaný je horší než text u Kristiána. V něm na př. pře
nesení sv. Ludmily klade se na pondělí 19. října (Kristián má:
ve středu, feria IV); Dobrovský, aby ukázal nespolehlivost a po
zdější původ Kristiána, dával této chybě přednost před textem
Kristiána samého, až později musil přiznati, že se mýlil. *) Našel
totiž ještě dva rukopisy své legendy o přenesení sv. Ludmily (rkpy
univ. 12 A 22 a 13 C 1), v obou pak bylo podezírané Kristiá
novo: feria IV. Že však nové rukopisy tyto (přičísti lze k nim
ještě jeden breviár, na nějž jsem přišel náhodou: 13 C 1 b) za
část z Kristiána vyňatou hlásí se určitě, toho si Dobrovský již ne
povšiml. Ve všech třech těchto 2) rukopisech nalézáme totiž větu:
»Quorum (t. j. poslů Václavových do Tetína pro tělo sv. Ludmily
vyslaných) consiliis vnus ex eis, Paulus presbyter, obsistens, cuius
et superius mencionem fecimus . . . inquit«. To je doslova z Kristi
ána; věta proložená chybí jen v rkp- 10 B 7, z něhož Dobrovský
svou domněle samostatnou legendu vydal. V rukopise tomto chybí
ono »deinde«, na něž Dobrovský takovou váhu kladl — ale všechny
tři naše rukopisv mají místo toho neméně významné: igitur! Tím
tuším je omyl Dobrovského prokázán dostatečně.
Zde to byl jen předsudek o Kristiánovi, jenž Dobrovského
vedl k násilnému výkladu, že zpráva o přenesení sv. Ludmily byla
!) Srv. i níže v kapit. IV. — ■) V rkp. 12 A 22 je tato část Kristiána na
f. 162a — 163b; končí se však již slovy: »petunt ecclesie ianuas< (uprostřed
str. 212 ve Fontes I). V rkp. 13 C 1 a (není paginován; životy svátých jsou však
srovnány podle kalendáře) jde táž část as o 12 řádek dále, až ke slovům: laude
dignissimam iudicauerunt« Toutéž část obsahuje rkp. 13 C 1 b (f. 183b — 184a).
Rkp. 10 B 7 obsahuje tedy skoro o polovici více. — Co dat o přenesení sv.
Ludmily se týče, má Kristián nalezení těla sv. Ludmily k 14. Kal. Nov., hora 2
(rkp. někdy třeboňský má: hora 12), feria 4; přinesení do Prahy >die tercia
fer. 6. 12. Kal. Nov.< Rkp. 12 A 22 má však datum přinesení ^die feria sexta,
16. Kal. Nov.< Rkp 13 C 1 a má: >die feria sexta decima Kal.* a k datu na
lezení má »hora 12<. Touž datum (hora 12) má 12 A 22 i 13 C 1 b; při
nesení do Prahy udává: »die feria sexta, sextadecima Kal.« Nejspolehlivější,
jak patrno, jsou přece data rukopisů Kristiána celého; bylo-li tělo sv. Lud
mily vyzdviženo 19 října, nemohlo býti do Prahy přineseno 17. října.
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Kristiánovi předlohou. Předsudek tento, hájený v několika učených
spisech Dobrovského, měl však zaviniti omyly daleko větší. Stano
visko Dobrovského, že Kristián je kompilátor 14. st, bylo přijato
autoritou Dobrovského obecně. R. 1849 vydal W. Wattenbach *)
z rukopisu kláštera Svatého Kříže (Heiligenkreuz) v Rakousích,
pocházejícího z 12. st., legendu o sv. Ludmile, počínající se slovy
>Mater beati Wenzlai quosdam proceres suos filios iniquitatis . . .<
a končící se: »regnet deus per omnia secula secutorum Amen.«
Je to jen vypravování o zavraždění sv. Ludmily a potrestání vrahů
jejích; ve Fontes, I. je otištěno na str. 140—143. Je to táž legenda,
kterou Dümmler*) kladl do 12. st., pochybuje proto (a z jiných,
zcela mylných důvodů) o tom, že by Ludmila již v 10—11. st.
byla jako mučennice známa a uctívána, táž legenda, kterou
vzal v obranu Tomek r. 1860 v Čas. Čes. Musea. Tam dokazoval
Tomek, že legenda Wattenbachova je mnohem starší, že je z 10. st.,
ano že je starší než Gumpold.3) Vskutku není Wattenbachova »le
genda* nic jiného^ než slovo od slova partie vyňatá z Kristiána;
jen ku konci dvě věty na 10 řádcích jsou samostatným přípiskem,
jenž chce kusu vytrženému z větší práce dáti ráz samostatného
celku, především slušné zakončení,4) a na počátku tři slova \ Mater
beati Wenzlai ... Co následuje: quosdam proceres suos, filios
iniquitatis, Tunnam et Gomonem atd., je, jak praveno, věta za větou,
slovo za slovem (jen někde je v pořádku slov nepatrná změna),
celé tři sloupce opsáno z Kristiána, až ke slovům: »quorum pig
nora inibi detinerentur, deputaretur.« Zde není potřebí srov
náváním obou textů fakt ten dokládati — odkazuji jen na
srovnání uvedené části Kristiána ve Fontes str. 207—209 s vy
dáním Wattenbachovy legendy str. 140 sq. V -legendě« Wattenbachově nalézáme tedy zase část rukopisu Kristiánova recense
l) V Beitraege zur Geschichte der christl. Kirche in Maehren u. Boehmen,
str. 52 sq. De Bohemie conditione Carolis imperantibus, 20. — a) Tomek,
Svatá Ludmila a Čechy ^.jejího-VČku, str 263 sq. Důvody jeho mohotr-ffís
zajímati: 1. Zpráva o’ vyhubení roduTiomonova a útěku celého příbuzenstva
Tumnova ukazuje k době starší Kosmy. 2. Legenda neví ještě nic o přenesení
těla sv. Ludmily z Tetína do Prahy. 3. Z jednoho místa u Kosmy se zdá,
že Kosmas ji znal a nepřímo užil. Legenda je starší než Gumpold. jenž Dra
homiř nazývá pohankou; v legendě je Drahomiř křesťankou. O velkém stáří
jejím svědčí konečné srovnání se slov, legendami. — 4) Kristián zajisté
vypravuje dále, v přímé souvislosti s předchozím^ o basilice Drahomírou
vystavěné, že když byla dohotovena, pojímala velká hrůza ty, již tam vstu
povali, a že děly se tam velké zázraky
ale »legenda« Wattenbachova při
dala si tento konec: Sed non est sapientia, non est prudentia, non est con
silium contra dominum. Prevaluit divina uirtus in miraculis et nichil profuit
invidiosa malicia interfetricis illius, quae martyris sanctae (dřív, v shodě
s Kristiánem, beatae !j Ludmilae obscurare merita et Christi contegere nitebatur
miracula. Pro his omnibus uictricem manum eius laudemus, qui semper
triumphat in sanctis suis, qui est laudabilis et gloriosus in secula, qui in
trinitate perfecta uiuit et regnat deus per omnia secula secutorum. Amen.
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starší, již z 12. st., a tím zase důkaz, že Dobrovského datování
Kristiána do 14 st. je omylem.
Slovná shoda »legendy* Wattenbachovy s Kristiánem byla
ovšem každému patrna od počátku,1) ale po důkazech Dobrov
ského, že Kristián psal v 14* st., neodvážil se nikdo tvrditi, že
partie s Kristiánem slovně se shodující, napsaná však v 12, st, je
částí Kristiána) Nezbylo než pomoci si týmž způsobem, jehož užil
Dobrovský, srovnávaje legendu o přenesení sv. Ludmily s Kristi
ánem — Kristián prý legendu Wattenbachovu slovně pojal do své
kompilace. Bollandisté, jimž rukopis v Heiligenkreuzu byl dobře
znám,2) prohlásili »legendu« Wattenbachovu ihned za část vzatou
z Kristiána. Pravda tato padla za obět omylu Dobrovského: Büdinger3) prvý prohlásil legendu Wattenbachovu za pramen Kristiána
a s ním i Dümmler i Tomek i Emler považovali ji za legendu
samostatnou (jíž potom užil Kristián), rozcházejíce se pouze
v úsudcích o stáří jejím. Teprve nejnověji Holder-Egger ve svém
vydání legendy Menkenovy pronesl zase mínění, že zlomek Wattenbachův je částí Kristiána — bližšího výkladu však nepodávaje a
Kristiána maje za kompilaci 12. st.4) U nás zůstalo mínění toto,
ostatek ničím nedoložené, neznámo.
Texty zlomku Wattenbachova a Kristiána jsou, jak pověděno,
až na nepatrné změny v pořádku slov stejné. A tu je zajímavo,
že jedním slovem se legenda Wattenbachova dosti patrně za část
Kristiána prozrazuje. Hned na počátku totiž ozývá se v ní
Kristián, jenž vůbec častěji na svou osobu čtenáře upozorňuje,
slovem loquor: (Mater beati Wenzlai) quosdam proceres suos . . .
Tunnam et Gomonem loquor,5) ualida cum manu . . . Tetinis direxit.« To je srozumitelné u Kristiána, ale bylo by velmi podivné,
kdyby to bylo v krátké legendě samostatné; kde by se v ní vzal
ten osobní tón? Za to je cele pochopitelné, že opisovač zlomku
Wattenbachova, opisovač z Kristiána, vynechal ve větě následující:
Prescia uero Christi memorata famula Liudmila futurorum accersiens
B) Srv na př. Kalouska, I. c., 42: »Nyní, když máme legendu o sv. Lidmile,
nalezenou Wattenbachem v rukopise 12. věku, víme, že Krišťan tuto legendu
měl také před rukama i že ji celou do své kompilace pojal a vérnt opsaly
vyjma Že proměnil nebo přestavil několik slov a ke konci vynechal tri roz
jímavé věty.» — ’) Srv. Vitae Sanctorum k 16. září, str. 341. Na to odkázal,
věře tedy v tuto partii Kristiána, ale nevěda, že rukopis její je z 12. st.,
i Dobrovský ve »Wenzel u. Boleslaw«. 38 — ·) »Zur Kritik akbóhm. Geschichte« v Zeitschrift fůr die osterr. Gymnasien 1857, 523 sq. — *) Mon.
Germ. SS. XV. (z r. 1887), str. 572. Holder-Egger slibuje o svých míněních,
jež krátce pronesl, »Quae omnia dissertatione mox annalibus nostris inserenda
probabo«. Ale slíbený článek nevyšel. K úsudku svému o Wattenbachově
legendě došel jsem zcela nezávisle od Holder-Eggera; teprve později byl
jsem překvaoen poznáním, že to tvrdí nejen Holder-Egger, ale již i — Bol
landisté. — “) V rkp. universitním toto slovo náhodou chybí; je však v kapitolním.
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ante fátum presbiterum suum Paulum . . . jak slovo »memorata«
tak slova »ante fatuín« a dodal slovo *nomine* před »Paulum«.
Byl patrné pozornější, než přepisovač Dobrovského > legendy«,
a vynechal odkazy na předchozí vypravování, jehož neopsal.1)
Tomek tedy i v svém omylu uhodil na pravdu; »legenda«
Wattenbachova je z 10 stol. — ale jako část práce Kristiánovy.
Z důvodů jeho všechny podržují platnost svou, mimo ten, že
legenda Wattenbachova neví nic o přenesení sv. Ludmily do
Prahy (neví proto, že je jen zlomkem, vytrženou částí celku;
Kristián to zajisté níže vypravuje obšírně), a mimo tvrzení, že
legenda je starší Gumpolda. To, jak poznáme, nemůže býti pravdou.
♦

*

♦

Tak podařilo se nám dosud zjistiti čtyři rozličné partie z Kri
stiána, z nichž větší část je zachována v rukopisech 12. st. Týkají
se vesměs prvé polovice Kristiánova díla: dějin slovanských apoštolů
a zejména života sv. Ludmily. Jimi však veškerá tradice legendární
o sv. Ludmile nijak není vyčerpána: máme i legendy, jež na Kristi
ána redukovat! nelze. Sem náleží legenda Menkenova.
Je to krátké latinské vypravování života sv. Ludmily (v otisku
ve Fontes, L, str. 144—145 plní celkem dva sloupce) vydané r. 173Q
J. B. Menckenem v 3. díle (str. 1808) Scriptores rerum germanicarum,
praecipue Saxonicarum (odtud jméno Menkenova), ale tištěné již
dříve v norimberském breviári z r. 1502.2) Že je to skládání pra
staré, o tom svědčí již začátek: Fuit in provincia Boemorum quidam
comes*) nomine Boriwoy. Jaký je pak její poměr ke Kristiánovi?
Kristián Menkenovu legendu znal a užil ji jako pramene pro svou
historii Ludmilinu. Ukážeme to patrně na těchto místech:
*) V poznámce lze upozornili na to, že celý text Kristiána, ač pochází
ze 14. st má někde lepší čtení než text Wattenbachův z 12. st. Tak *sinodali
sententia* u Wattenbacha (Fontes, I., str. 142) je jistě chyba místo ^capitalt
sententia«, jak je v celých rukp. Kristiána (Fontes, L, 209). Tím odpadne
poznámka u Kalouska, 1. c., str. 9. a u Bůdingra, str. 524. Sem nepochybně
náleží i toto misto:
Kristián.
»Legenda« Wattenbachova.
(Dragomir) . . . apparitores suos
. . . apparitores suos Tetinis mi
Tetinis misit . . in mandatis iubens, sit ... in mandatis iubens, quod
quo domum beatae Ľudmile super tu domum super tumulum b, Ludmile
mulum ipsius statuerent in modum statuerent in modum basilicey aptans
basilicae, aptans ei nomen in honore ei nomen in honore etc. (209)
beati Michaelis archangeli................
<str. 142).
’) Srv. Dobrovský, Wenzel u. Boleslav, 25. Zde i zpráva o čtyřech ruko
pisech jejích v Praze. Emler z toho zná v úvodu ku Fontes, I. jen rkp. 10
B 12 univ. bibl. Ani Dobrovský však, jak uvidíme, neznal všech rukopisů
univ. knihovny. — ’) O comes ve významu princeps srv. Dobrovského Mahr.
Legende, 119.
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Kristián.
Suscepitque pro eo regnum eius
primogenitus filius ipsius Zpitigneu,
cunctis virtutibus bonitatis famaque
sanctitatis admodum fulgens. Imita
tor siquidem factus patris, fundator
ecclesiarum dei, congregator sacer
dotum clericorumque, perfectusque
in fide Christi peractis vite sue annis
XL luce ex hac migrauit, astra pe
tens. Cuius post transitum frater
eius Wratizlau regni suscepisse dignoscitus gubernacula, ducens uxo
rem nomine Dragomir . . . (204).
Prescia vero Christi memorata
Tunc s. Ludmilla praescia futu
rorum vocans ad se quendam reli famula futurorum, ante fatum pre
giosum presbiterum nomine Paulum sbyterum suum Paulum accersenst
admonuit eum, ut sacra missarum monuit eum sacra missarum solem
solempnia celebraret. Quibus finitis pnia modulari: confessionemque
ante conspectum summi judicis suam suam ante conspectum scrutatoris
confessionem benigne effudit ac per cordium effundens benignissime, con
ceptione dominici corporis et sangui scia iam de percipiendis beneficiis
altissimi, armis se ipsam fidei totam
nis se munivit . . . (145).
muniens, oracioni procumbens deo
preces effudit, quo eius spiritum,
quem ipse creauerat, in pace digneretur suscipere. Celebritate dehinc
missarum peracta dominici se cor
poris et sanguinis1) participatione
muniens, psalmodiam indefessa
mente concinere studuit (207).

Menkenova legenda.
. .. Spitigneus successit, qui con
gregans sacerdotes ei clericos coepit
esse in fide devotus, expletisque XL
vitae suae annis de hac luce migravit,
post cujus obitum frater ejus Vratizlaus regni gubernacula suscepit
(str. 194).

Takováto místa by bylo lze uvésti ještě dvě nebo tři. Kristián,
jak patrno, stručnější údaj své předlohy bohatěji stilisticky rozvedl.
A z této své předlohy vzal asi zprávu o otci Ludmilině, Slaviborovi
(jeho vlastní plus je, že byl Slavibor comes v provincii slov. PšovMělník), o tom, že Ludmila prve obětovala modlám, že měla 3 syny
a 3 dcery, že panství jejich a rod jejich se množil (Kristián do
dává: jak bl. Method byl předpověděl), že Bořivoj umřel 35iletý
(předloha: 36), odtud vzal zprávy o Spytihněvovi a Vrati
slavovi, že prvý žil 40 let, druhý pak 33 let (ale vlastní je Kri
stiánovi údaj, že Vratislav, založiv chrám sv. Jiří v Praze, vysvěcení
l) Zajímavý je tento důraz: těla a krve Páně. V 10. století přijímalo se
u nás patrně ještě pod oboji. Srv. také Článek »Communion« ve Wetzer-Weltově
Lexiconu, IIL, 727. sq.
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jeho se již nedočkal), vzal v podstatě vylíčení poměru Drahomířina
k Ludmile. Ale dodal o Drahomiře, že byla ze Stodor, přidal
(zřídlo tohoto dodatku ještě poznáme) srovnání Drahomíry s Jezabel nebo s Evou a těžko srozumitelné u Menkena motivování
hněvu Drahomířina na Ludmilu — ut quid mihi haec quasi domina?
— vyložil z vlastního, že všechen lid (nebo i cuncti satrape) syny
Drahomířiny svěřili k vychování Ludmile.1) Z Menkena Kristián široce
rozvedl chvály ctností Ludmiliných a vzal historii jejího umučení.
Z neznámého pramene přidal jména vrahů: Tunna a Gommon,
přidal datum smrti Ludmiliny, zprávy o rozchvácení majetku Ludmilina, dotčené již zprávy o Pšovu a Stodorech a konečně vypra
vování o potrestání vrahů, kteří se nepohodli s Drahomírou, o tom»
jak Tunna s celým příbuzenstvem svým prchl ze země, Gommon
s bratrem byli k smrti odsouzeni a potomci jejich jedním dnem
utraceni, kterak dály se divy nad hrobem Ludmiliným, takže Dra
homiř poručila vystavěti dům na způsob basiliky k poctě sv. Michala
nad hrobem jejím, aby divy budoucí přičítány byly sv. Michalu,
nikoliv sv. Ludmile. Z neznámého pramene má také Kristián níže
obšírné vypravování o přenesení těla sv. Ludmily Václavem do
hradu Prahy s přesnými údaji chronologickými.
Že je tedy Menkenova legenda starší než Kristián, o tom
může býti sotva pochybnosti. Psal-li Kristián za biskupa Vojtěcha, je
Menkenovo vypravování o sv. Ludmile z 10. st. Tomu vskutku
celý jeho ráz, jak ještě poznáme srovnáním jeho se slovanskou
legendou o sv. Ludmile, také nasvědčuje. Že čísla Menkenovy
legendy o stáří a letech panování nelze dobře uvésti ve shodu
přesvědčivou, nemůže stačiti nikterak za důvod pro pozdější původ
její. Ostatek důležitý kus těchto číselných neshod mají na svědomí
nikoliv legenda, nýbrž dosavadní edice. Legenda Menkenova byla
v 19. st. vydána dvakrát, ve Fontes I. a v Monuinenta Germaniae,
SS., 15 (r. 1887) od Holder-Eggera. Vydání ve Fontes kritisuje
Holder-Egger nepříznivě 2) a v tom má pravdu. Ale Holder-Egger,
jenž vydal legendu Menkenovu z rukopisu drážďanského z 12. st.
(který obsahuje Kosmovu kroniku s dodatky a pokračováním
mnicha Sázavského) a srovnal ještě v poznámce dotčený pozdní
rukopis (z 15. st.) universitní v Praze, nevěděl o jiném universitním
kodexu našem z 1. pol. 14. st., jehož signatura je 12E14 a jenž
’) Z Menkenovy legendy třeba totiž souditi, že po smrti Vratislavově
odevzdali velmoži vládu poručnickou v zemi (nebo jen v části země ?) nikoliv
Drahomíře, nýbrž Ludmile, ne tedy vdově, nýbrž matce zemřelého knížete.
»Dicebatenim (Dragomiř): Ut quid mihi haec quasi domina? Perdam eam et
heres ero omnis substantiae ejus, ac cum libertate regnabo; erat enim filius
ejus Wencezlaus adhuc juvenis.« To by ovšem bylo v protivě s legendou
Vostokovou. — ’) L. c., str. 573 >Qui codex (t. j. codex 10 B 12 univ. knihovny
Pražské) Fontes R. Bohem, L, p. 144 sq. adhibitus esse dicitur, sed eius variis
lectionibus penitus neglectis, Menckenii editio male repetita est.<
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obsahuje legendu Menkenovu (na f. 453£—454a) v textu mnohem
epším1} Ze zajímavých variantů tohoto rukopisu nejdůležitější je,
že stáří sv. Ludmily v době smrti její udává se nikoli lety 41,
jako ve všech vydáních dosavadních, ale zcela zřetelně 61, tedy
zrovna tolik, kolik má slovanská legenda o sv. Ludmile. ^JPChybu
v textu předpokládal zde správně již Dobrovský a po něm Kalousek,
jenž v poznámce o číslech legendy slovanské i legendy Menkenovy
obšírněji uvažoval.3) K tomu mám za nutné připomenout!, že hlavní
a vpstně jediná nesnáz těchto čísel podle výpočtů Kalouskových
tkví v datu Vostokovovy legendy, že Václavu bylo při smrti otce
Vratislava 18 let A to je právě údaj, jenž musí (přes autoritu
pramene) vzbuditi jistou pochybnost: všechny legendy, v prvé řadě
legenda Vostokovova sama, shodují se v tom, že sv. Václav při
smrti otcově byl nedospělým hochem, že musilo zřízeno býti po
ručnictví — a tomu přece nelze dobře rozuměti, byl-li Václav při
smrti otcově 181etý. 18 let — to byl všude dostatečný věk
k nastoupení vlády. Legenda Vostokovova jmenuje vskutku Václava
v čas smrti otce jeho »otrokem«, t. j. chlapcem, praví pak vý
slovně o něm a bratru Václavovi: běsta že ešče jun i vzrastom
mal (po smrti otcově.4) Teprv na jinérn místě vrací se legenda
znovu k této věci, ale s novým datem: Rozbujněli pak mužové
čeští a povstali proti sobě; neboť kníže jich byl ještě mlád, lét 18,
>i egda umře otc ego.« Zdá se mi nepochybne, že tu je text
nějak korrumpován, že 18 let vztahovat! se bude snad k letům samol) Byl to pan kustos J. Truhlář, jenž mne na rukopis tento laskavě upo
zornil. — *) Jiné hlavní varianty jsou: Ludmila sluje tu všude Ludimilla*
Drahomiř Drogomyr. Za slovy »dixit eis< v 9. řádku zdola na str. 145 ve Fontes
je zde o dvě věty více*. »(dixit eis): Sustinete fratres modicum, donec oracionem meam perficiam. Et expansis manibus orauit ad dominům et dixit eis.<
Že pak Kristián text tohoto druhu měl před sebou, stačí doložiti citátem
z něho: »Quibus illa t. j. vrahům Ludmila): paulisper inquit oracioni me
incumbere sinite. Quibus hoc concedentibus expansis oravit ad dominům
manibus, Post hec inquit.. .« (str. 208). — Legendu Menkenovu má ještějeden
rukopis universitní, pocházející z 15. stol. (sign. 7 D 9), a to na papírovém listu,
přilepeném na vnitřní stranu přední desky. Že náleží k textům pozdější redakce,
ukazuje již začátek: Fuit in pronincia Bohemorum quidam princeps (místo
comesj. Bořivoj zde umírá 571etý. Lepší čtení tuším jen na místě (21. řádek
shora v edici ve Fontes): quamuis (jinde: quod) ipsum in bonům usum mu·
tauit. Hned za tím je zde plus: Cum uero predictus Wratizlaus princepes
(sic) fuerit deificus et magnus, mater ergo sua Ludmila erat pauperum (sic),
pes claudorum atd. Je zde také plus (prosba Ludmilina), uvedené z rukopisu
předchozího. Čísla při Spytihněvovi (40) a Vratislavovi (33) jsou jako jinde.
U Ludmily je počet roků stáři jejího vynechán. — Dobrovský uvádí jiný
rukopis univ. knihovny (14 A 7) — v něm počíná se legenda Menkenova
(pozdější recense) na f. 197 b, ale končí kusá již slovy: effringunt ianuam et
introeunt (f. 198a v 8. řádku shora). Pak následuje přímo: Factum est post
mortem venerabilis viri sui . . . což je již z legendy »Diffudente sole< (po
čátek 6. kap.; Fontes, I, 193 dole). Obou námi užitých rkpů Dobrovský však
neznal. — ’) Srv. 1. c. pozn. 38 na str. 32—33. — *) Fontes, I., 128.
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statného uchopení se vlády Václavem, nikoliv k stáří jeho v dobé
úmrtí otcova. Potom, jak z Kalouska je zřejmo, čísla Menkenovy
a Kristiánovy legendy bude lze jakž takž vyložiti, i kdybychom se
doslova drželi Menkena a Kristiána; dámedi však přednost údaji
slovanské legendy, že Vratislav 33 let vládl (nikoliv iil\ vyložíme
si vše snadné,1)
Mohlo by snad ozvati se i mínéní, že legenda Menkenova je
pouze výtahem z Kristiána. Ale bylo by tuším pochybené: výtah
z Kristiána by nejmenoval Bořivoje comes^ nýbrž princeps, byl by
dále z Kristiána prevzal aspoň jména vrahů Ludmiliných a vypra
vování o potrestání jejich, byl by převzal také datum smrti Ludmiliny — legenda Menkenova přece věnuje datům a letům panování
pozornost neobyčejnou. Tato péče o data mající určití především
stáří hlavních osob v legendě vystupujících ukazuje, jak za to mám,
k tomu, že legenda Menkenova je založena na nějakém slovanském
skládání o sv. Ludmile. Neboť slovanské legendy karakterisuje
právě snaha stáří svých hrdin udati přesnými čísly nebo přinésti
přesná data smrti jejich.2) Že pak vskutku mezi legendou Menkel) Bez kombinaci se ovšem při tom neobejdeme. Prvá. kombinace je
úrodná myšlenka Kalouskova, že si musíme představiti Spytihněva a Vrati
slava vládnoucí vedle sebe, ve dvou částech pražského knížetství; teprv po
bezdětné (patrně) smrti Spytihněvově vládl Vratislav sám. Druhá kombinace
by byla (je také již u Kalouska), že Spytihněv a Vitizla (srv. k tomu psaní
jména Vratislav v nejstarším mnichovském rkpu legendy »Crescente fide< u
Teiga ve Věstníku Uč.Společnosti 1891), kteří r. 895 jako »primores« Českých
knížat poddávali se v Režně Arnulfovi, byli naši synové Bořivojovi, Spytihněv
a Vratislav. Třetí datum, jež je s dostatek doloženo, takže nemůžeme ho již
zváti kombinací, je 13. únor 921 — den smrti Vratislavovy (srv. Kalousek,
I. c., 7, pozn. 9) a 15. září 921 — den smrti Ludmiliny. Ale s Čísly nalezených
Stumpfem Letopisů českých (Fontes, 1L, 380), s čísly, jež jsou plna chyb
a přece jistou důvěru vzbuzují, bude moci každý badatel operovati jinak;
co mne se týče, měl bych za to, že můžeme míti zřetel jen ke konečným
číslicím jejich. Na základě toho bych za rok smrti Spytihněvovy měl rnk
—
a křest Bořivojův kladl do r. Ó7Á Podle toho by se sv. Ludmila narodila r. 860,
875 syn její Spytihněv, někdy r. 888 bv umřel Bořivoj a nastoupili synové
jeKo vedle sebe, nejspíše ještě pod poručnickou vládou Ludmilinou. Spytihněv
by vládl 888—915 a zemřel by vskutku 401etý, Vratislav by vládl 888—g21,
t. j. vskutku 33 let; při tom bychom ovšem odmítli tvrzení Kristiánovi; Te
Vratislav umřel skoro 33 let (^maje< musíme si vlastně doplniti; Kristián má
pouze: genitore interim ex hac vita migrante annorum ferme XXXIII), a
přijali tvrzení slovanského života sv. Ludmily (Fontes, I, 123), íe 33 let vládl.
Časný sňatek Ludmilin (v stáří 14—15 let) lze snad pro tu dobu míti zi
možný. Bořivoj byl by se narodil r. 852. Za takového stavu věcí mohl by
ovšem Vratislav míti při své smrti syna již 18tiletého, ano i staršího; věříme li
však legendám, byl by se mu syn narodil dosti pozdě. Přenesení sv. Ludmily
bylo r. 925; toho tedy roku asi ujal se Václav vlády sám. Bylo-li mu ten
krát 18 let, jak předpokládáme, byl by zavražděn v stáří 22 let (srv. níže).
Datum, že Spytihněv zemřel r. 915, mají i annály melckž (Pez, SS. rer. austr,
I., 217 a MG. SS, 9). Smrt Vratislavovu mají k r 9.21, ale smrt Bořivojovu k 901.
— s) V tom rozcházím se s Kalouskem, str. 32, pozn. 38. — Na doklad
srv. žití Cyrillovo, Fontes, I., 37 (Cyrill zemřel maje 42 léta), ibid. str. 2 (data
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novou a slovanskou tradici o sv. Ludmile patrná souvislost je, to
poznáme ze slovanského prologu o sv. Ludmile vydaného ve Fontes,
I., 123—124 J. Kolářem z ruských rukopisů 13.—15. st.
Prolog tento má nejen táž čísla o letech panování Bořivojova
a o stáří Ludmilině jako Menkenova legenda, nýbrž má i číslo 33
při Vratislavovi (s jistým rozdílem ovšem: v prologu Vratislav
33 let vládly u Menkena tak dlouho Sil) a nadto toto místo, uka
zující k přímé souvislosti:
Menkenova legenda:
Cumque morarentur ambo (Boři
voj a Ludmila) simul' divino nutu
coniuncti, sacri baptismatis lavacrum
una cum plebe sibi subjecta per
ceperunt. Nati sunt eis tres filii et
tres filie (str. 144).

Prolog o sv. Ludmile:
Egda Se bysta vkup (~ spolu),
prosvětista sja ima oči serdečněi
i krestista sja vo imja oťca i syna
i svjatago ducha. I sozdasta cerkvi
i sovkupista ijerěja, i rodista tri
syny i (tri) dščeri (str. 123).

To jsou hlavní shody; hlavní rozdíl tkví v tom, že prolog
nezná Spytihnéva, že den smrti Ludmiliny udává na sobotu
(Menken data vůbec nemá) a že je asi o polovici kratší než
latinská legenda. Že by Menkenova legenda čerpala z prologu
slovanského, je vyloučeno — byla by musila dodati Spytihnéva
odjinud, byla by musila vynechati zmínku o dnu sobotním (dnu
smrti Ludmiliny) a změniti 33 let vlády Vratislavovy v 33 let
života jeho, byla by musila dodati jméno otce Ludmilina a kněze
Ludmilina, vynechati zmínku o místě pohřbu sv. Ludmily, zázracích
nad hrobem jejím a přenesení těla jejího do Prahy. Také opačný
poměr, že prolog je založen na Menkenovi, mám za pravděnepodobný. Neboť, jak jsme poznali, je udání, že Vratislav 33 let
vládl' mnohem pravděpodobnější než datum Menkenovy legendy,
že 33 let Sil' také zpráva o dni sobotním ukazuje k tomu, že autor
prologu byl zpraven dobře, a konečně zmínka na počátku prologu,
že bl. Ludmila byla dcerou knížete srbského a že provdala se za
knížete českého, vylučuje skoro myšlenku, že prolog je založen na
předloze latinské. Tak nezbude než míti za to, že jak Menkenova
legenda tak prolog o sv. Ludmile je přímo nebo nepřímo založen
na nějaké slovanské předloze, z níž autor latinský čerpal vydatněji,
autor prologu pak učinil jen stručný a zběžný výtah. Ani tím
ovšem nebudou všechny otázky, jež jsme namítli výše, rozřešeny
o rodině Lva soluňského), str. 74 (data o mládí Methodově), 85 (že Method
byl 24 let arcibiskupem), 129 (že sv. Václav byl 18tHetý, když umřel otec
jeho). Slovanskou legendu o sv. Ludmile úmyslně vynechávám. Podrobná
data úmrtí jsou v životě sv. Methoda a sv. Václava.

č. č. H. vin.
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uspokojivě, ale hypothesa naše přece, srovnána s jinými možnými
poměry obou textů, vyvolává námitek nejméně. *)
Znal Kristián slovanský prolog o sv. Ludmile? Odpověď je
ovšem těžká, víme-li již, že čerpal z Menkena, a předpokládáme· li,
že Menkenovu legendu i prolog lze redukovat! na třetí pramen,
nám neznámý. Zajímavo jistě je, že Kristián má právě jedno plus
prologu, v němž jsme viděli známku jeho neodvislosti od Menkena,
totiž zprávu, že sv. Ludmila byla zavražděna v sobotu. Praví také
ve shodě s prologem, že nad hrobem Ludmiliným bylo viděti svíce
hořící, ale neví nic o slepci zázračně uzdraveném. Rozdíl v počtu
let stáří Bořivojova (Kristián má 35; prolog i Menken 36) by
mnoho nevážil — zde můžeme dobře předpokládat! omyl písařský
u Kristiána nebo přepisovačů jeho: srovnati by bylo možná
i zprávu o Ludmile, dceři knížete srbského (prolog) a dceři »comitis
de Psow«, z jiné »provincie« (Kristián). Ale celkem vzato, je prolog
o sv. Ludmile patrně výtahem z obšírnějšího vypravování, jež
beztoho předpokládáme a jež tedy mohl míti před sebou i Kristián.
Neboť plus Kristiánova ve vypravování jeho o sv. Ludmile jsou
tak rozsáhlá a důležitá, že z pramenů nám známých (legenda
Menkenova a prolog) naprosto pocházeti nemohou. Kristián jediný
udává smrt Ludmilinu na 15. září, zná vrahy, ví o vystavění chrámu
sv. Michala nad tělem Ludmiliným, vypráví o potrestání vrahů
Ludmiliných, a ještě obšírněji o přenesení sv. Ludmily a vysvěcení
kostela sv. Jiří koepiskopem řezenským, s přesnými daty chrono
logickými. Kristián měl tedy před sebou mimo zprávy ústní jistě
ještě nějaké sepsání o sv. Ludmile, snad totéž, z něhož částečně
čerpala legenda Menkenova a na základě jehož pořízen byl i krátký
prolog. Vedle toho užil Menkena přímo; prolog však znal sotva.
♦

♦

♦

Máme ještě jednu legendu o sv. Ludmile, jež počíná se slovy

★ Diffudente sole<^ otištěnou naposled ve Fontes I., str. 191 —198.

Tato, mimochodem řečeno nejkrásnější, literárně nejvýše stojící
česká legenda není nic jiného než výtah 3 Kristiána^ bohatě ovšem
rozšířený dlouhými, vzrušenými a pěkně psanými modlitbami a
apostrofami k zemi české. Pro biologii legend, pro obměnu křesťan
ského ideálu světce průběhem dob najde badatel v srovnání jejím
s originálem a staršími legendami vůbec mnoho zajímavého —
vše je tu, řekl bych, zesmyslněno: sv. Ludmila je zde asketkou,
hlavní zásluhou její je, že krotila, trestala, »ukřižovala« tělo své
s neřestmi a žádostmi jeho, že stala se smyslně mrtvou . . .
Pro nás je zajímavo, že tato legenda čerpala z Kristiánovy
’) Menkenova legenda má, že sv. Ludmila byla uškrcena provazem,
prolog, že závojem (»uvivalo«). Ale dva rukopisy prologu mají také provaz
<»uže«j — srv. pozn. k edici Kolářově na str. 124.
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historie slovanské církve na Moravě a pokřestění Bořivojova;
a tu hned na počátku spojila, nerozumějíc patrně předloze, dvě
data Kristiánova v jedno. Kristián praví, že podle pověsti přijala
Morava křesťanství již za dob sv. Augustina, Bulhaři prý ještě
dříve — a potom vypravuje o Cyrillovi a příchodu jeho na Mo
ravu. Legenda naše má však v podstatě: Za času sv. Augustina
sv. Cyrill, obrátiv Bulharsko,1) přišel na Moravu! Historie Cyrillova
a Methodova je tu převzata z Kristiána takřka doslova, jen do
obrany Cyrillovy ritu slovanského vsunut je nový důvod: cum illud
ydeoma ita bene deus fecit, sicut cetera ydeomata ... a místo
Rostislava (u Kristiána však výslovně nejmenovaného) je to zde
Svatopluk, jenž dosazuje Methoda na arcibiskupa se 7 suffragány.
Že místo »archipontifex« a »pontifices« práce Kristiánovy položil
autor této legendy »archiepiscopus« a »suffragani«, jsme již po
věděli.2) On však měnil i věcně: o klatbě Methodově a následcích
jejích pro Moravu pomlčel a místo toho pověděl, že říše moravská
rozpadla se nemoudrostí druhého Svatopluka^ jenž byl »synovcem«
(nepos) prvního.
Potom však přechází legenda, zase v slovné shodě s Kristiánem,
do Čech, u Přemysla vynechává, že měl toliko »officium agriculture«,
skracuje vůbec výklad dějin báječných, »Sclauibor« je comes jen
v provincia Melnicensi (tedy vynechán Pšov). Skoro slovně vypra
vována podle Kristiána i historie pokřestění Bořivojova, s malým
však, ale velmi zajímavým plus: Method prý, chtěje Bořivoje pří
měti ke křtu, sliboval mu: dominus dominorum tuorum efficieris ...
t. j. staneš se pánem pánů svých; rozuměti musíme: pánem Moravy.
Neboť hned na konci řeči Methodovy dodána zde ještě jedna nová
věta: Que prophecia certe completa est in principibus Bohemorum!
O Hradci připomenutém Kristiánem, že tam byl založen kostel sv. Klimenta, dodává naše legenda »Hradecz supra Multaviam* a zcela nové
plus má ve větě: » Veniens vero in brevi tempore prefatus Metodius
Bohemiam sanctam Ludmilám baptizauit cum multis et dilatabatur
fides Christiana in terra horroris et vaste solitudinis« (str. 193).
Vypravování o povstání proti Bořivojovi je za to skráceno, o Strojmírovi není ani zmínky (jen že kohos jiného si ctitelově ďábla
soudcem zvolili), odtud legendista vůbec skracuje, vynechávaje na
př. léta stáří neb panování u Spytihněva a Vratislava — u tohoto
však pričiňuje poznámku založenou na patrném nedorozumění:
Hic . . . monasterium s. Georgii martyris fabricauit ... Jak dospívá
k sv. Ludmile, začíná tvořiti samostatně, t. j. pouštěti uzdu své
vzrušené fantasii. Celé odstavce nových chval a rozčilených, vlaste‘) Pozdější přepisovač již zmínce o Bulhařích nerozuměl, i položil Ungariam místo Bulgariam (str. 191, pozn.). — a) Srv. výše str. 395.
27·
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necky zabarvených karakteristik vrhá z péra,1) velebě tu, jež vzešla
v zemi české jako hvězda jitřní, první z hroznů na české vinici Páně,
první z velké trojice: Ludmila, Václav, Vojtěch, ... Drahomíru před
stavuje jako zlou pohanku, která chce vykořenit! křesťanství v zemi
a proto vyrvati Václava sv. Ludmile — i tu čerpal z Kristiána,
jak z celé řady známek patrno, vyloživ si ovšem Kristiánovy vý
klady o Drahomíře, značně již dotčené omylem Gumpoldovým,
nesprávně v ten rozum, že Drahomiř byla pohankou. Ale zprávu
o tom, že Drahomiř přestavěla dům sv. Ludmily v basiliku sv.
Michala, má také, s touž motivací ovšem jako Kristián. — Histo
riku je takřka nepochopitelno, čte-li v úvodu ve Fontes,2) kde se
mluví o této legendě, že Dobner dovozoval, že tato legenda byla
pramenem — Kristiánovi, že Dobrovský náhledu tomu přisvědčil,
a že »musí mu i každý jiný přisvědčit!, kdo si trochu práce vezme
a texty obou legend srovná...«
Tento zřejmý omyl o poměru legendy »Diffudente sole« je
neobyčejně význačný pro sílu předsudku, s nímž Dobner a ze
jména Dobrovský studovali Kristiána. Již Bollandisté poznali zcela
správně, že »Diffudente sole« je vypracována na základě Kristiána.3)
Stačilo jim k tomu faktum, že legenda jmenuje sv. Vojtěcha již
mučenníkem, a pak sloh její, živený citáty z písma a v řečnických
oslavách světce se rozplývající. Ale Dobner, jenž v pravost Kri
stiána nevěřil a nad to byl přesvědčen, že Method v Čechách pobyl
osobně (to byl jeden z hlavních bodů kontroversy jeho s Dobrov
ským), byl by rád v »Diffudente sole« dokázal pramen starobylý
a důležitý. V něm zajisté byla zpráva, že sv. Method přišel do
Čech a pokřtil sv. Ludmilu! Podrobněji však texty legend, o něž
jde, nesrovnával; spokojil se tvrzením, že Kristián čerpal z »Dif
fudente sole« — »jenom se nesmíme dát mýliti tím, že v »Diff.
sole« je již zmínka o sv. Vojtěchu.«4) Vydavatel Kristiána z rukp.
kapitolního, P. Athanas, hájil (r. 1767) stáří a původnosti Kristiá
novy proti »Diffudente sole«, Dobrovský ovšem (jenž legendu
»Diffudente sole« poprvé vydal, ale neúplně) vrátil se k stanovisku
Dobnerovu,5) klada však legendu »Diffudente sole« až do konce
Srv. na př.: Hec in terra Bohemie oritur ut stella matutina . . . Hec
primula veri veris, id est grácie; nam hec prima inter sanctos terre iam dicte
sanctificata esse non ignoratur .. . Hec prima propaginum, quas vidit pin
cerna Pharaonis, altera quidem beatus dux Wenceslaus, tercia sanctus pon
tifex Adalbertu^ qui omnes per torcular martyrii in calicem regium conuiuii
celestis feliciter influxerunt. Ex quibus agente deo vinea domini sabaoth
dilatata est in terra horroris et vaste solitudinis et usque nunc rore oracionum eorum, ne a fide arescat, irrigatur . .. (str. 194). A takových krásných
míst je tu více, tak zejm. na str. 196. — ’) Fontes, L, XVII. —
Acta
Sanctorum, Sept., V., 341 — 4) Über die Einführung des Christenthums
in Böhmen, 417. — *) Srv. BoFiwoy’s Taufe, str. 16—23 a Wenzel u. Boleslaw,
26—28, Ludmilla u. Drahomír 22.
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13 st. Ani jemu nevadila zmínka o sv. Vojtěchu v »Diffudente
sole«: raffinovaný falsátor Kristián si dal pozor, aby jí neopsall Jemu však nevadila i hrubá chyba, že Vratislav založil
klášter sv. Jiří: sčetlý Kristián věděl, že je to chyba, a proto to
pominul. Nevadilo mu ani podezřelé plus v »Diffudente sole«,
že sv. Method přišel do Čech a pokřtil zde choť Bořivojovu, ač
tolik mluvilo proti jeho nedůvěře k slovanské liturgii v Čechách —
i to bylo prý sčetlému Kristiánu podezřelé a zůstalo proto
neopsáno. Nevadilo mu konečně ani ono místo z »Diffudente
sole« o proroctví sv. Methoda Bořivojovi, že stane se pánem pánů
svých, což prý potom splnilo se na nástupcích jeho, nevadilo mu
přímé osloveni jeptišek u sv. Jiří — zde musil všude Kristián dáti
si zase pozor, aby opsáním takového místa se neprozradil, že
nepsal v st. 10. Ostatních omylů a výmluvných změn v »Diffudente
sole« si Dobrovský nepovšimnul1) — později pak nikdo úsudek
jeho nepodrobil revisi; Emler, jak jsme pozorovali, přijal jej úplně
za svůj.
Protože v legendě »Diffudente sole« nikde není pozorovati,
že by autor znal kroniku Kosmovu, kladl bych sepsání její do
počátku 12. st. Určitější nebo lepší datování její usnadní snad nové
vydání — vydání ve Fontes je z jediného rukopisu, nedbajíc ani
variantů shledaných Dobrovským ani dat Dobrovského o ruko
pisech jiných.8)
s) K těm bylo by lze dodati, že slova Kristiánova »Sclaui Bohemie ipso
sub Arcturo positi« změnil: Bohémi uero et Sclaui sub Arcturo positi
(str. 192). — ’) Vydání Emlerovo je jako edice Dobrovského z rkp. univ.
10 B 7. Dobrovský zmiňuje se (Wenzel u. Bol., 26) o přepisu učiněném v Roud
nici r. 1440 jehož užil a z něhož uvádí varianty. Vydavatel ve Fontes roz
uměl, že Dobrovský mluví o rkp., nacházejícím se v Roudnické knihovně, a
praví, že ho tam marně hledal (Fontes, L, XVII). Dobrovský cituje ještě
rkp. univ. 14 A 7 (14 st.), kde je velká část legendy »Diffudente sole«
(f. 198a—199b). Počíná se zde, tvoříc pokračování nedokončené legendy Menkenovy (srv. výše str. 415, pozn. 2), kapitolou šestou (podle vydání Emlerova;
Fontes, I., 193, dole), slovy »Factum est autem«, a jde až do konce, do slov:
»uirtute fidei Jesu Christi« (l1/, řádku na konci zde schází). Vynechává tedy
vypravování o Cyrillu a Methodovi a křtu Bořivojově. Text tohoto rkp. je
pravidlem lepši. Tak místo »ut ante« v řádku 18. na str. 195 ve Fontes je
zde lepší: ea dominante; v kap. 8., řádku 6. je zde: ut fugiant a facie
*arcus* místo nesrozumitelného »ortus« ve Fontes, podobně něco níže v ř. 11.
je zde uitare místo »in carne«. Těžké místo na str. 194, řádkem 11. počínaje,
jemuž ve Fontes je nesnadno porozumět), čte se zde: »Quid per pruinanj
nisi mali, qui temporibus eius non feruebant caritate, sed algebant infidelitate
(Fontes: etiam fidelitate!)? Et signanter dicat sic: facta sum sicut uter in
pruina, id est malos inter michi commissa inuiolata retinens, quia justi
ficationes domini non sum oblita. Uel quia uter fit ex unius mortui animalis
pelle (Fontes: exuuiis mortuorum animalium), per ipsum vero intelligitur hec
matrona beata, que castigauit corpus suum . . . que iam ut pellis mortui non
sensit frigus peccati.« Ale ani tento text neuspokojuje úplně; místo »Et
signanter« má asi býti »consignantur« jako ve Fontes. Zajímavo je, že v textu
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C. Legendy o sv. Václavu.
Počneme nejstarši legendou Václavskou, staroslovanským vy
pravováním, nalezeným A. Ch. Vostokovem r. 1827, Ve Fontes I.
vydal je (str. 127—134) prof. J. "Kolář, položiv za základ rukopis
Četiich Minej metropolity Makarija z 16. st., z lepšího rukopisu
musea Rumjancovského z 16. st. (kde nalezl naši legendu Vostokov) a hlaholského zlomku z 15. st. jen varianty uváděje.x)
Nedávno nalezl a vydal V. Jagič hlaholský výtah této legendy,
také z rkp. z 15. st., text, pomocí jehož některá místa v legendě
lze lépe vyložiti2). Jagič v shodě s Miklosichem klade sepsání Vostokovské legendy do 1. pol. 10. st., brzo po zabití Václavově.3)
Že je to nejdůležitější a nejhistoričtější pramen života Václavova,
je uznáno obecně — proto i Budinger měl za to, že legenda za
jisté byla napsána brzo po smrti Václavově a zpravodajem spiso
vatelovým že mohl býti nejspíše věrný sluha Václavův, Podiven.4)
Dáme-li se již v dohady o autorovi, dáme ovšem přednost mínění
Jagičovu, že legendu sepsal nejspíše učitel Václavův v jazyce
staroslovanském nebo (dodejme) některý z českých nebo morav
ských kněží jeho, znalých v písmu slovanském.
Budinger byl přesvědčen5), že Kristián legendy slovanské (jež
prý v Čechách do 14. st. jistě byla známa) užil. Překvapovala
jej shoda obou prací tam, kde vypravují o některých událostech,
o nichž jinde není zmínky (o shodách těch promluvíme níže).
Shody formální nikde nenalezl, ale upozornil na toto místo:

Legenda slovansKá:
I v tuže nošč’ snidoša sja ratnici, iže tii zlii sovětnici v Gněvesen dvor, prizvania k sebě Bo
leslava iže sotvoriša zlyj ťi nepriaznenyj sovět’. Jakože k Pilátu
snidoša (s’bra) sja židove, na Chri-

Kristián:
Dum ita scribo, ecce ad mentem
venit Judaeorum iniqua congressio,
qui quidem in ingressu pretorii
Pylati contaminari, sed mortem
Domini non pertimescebant. Sic et
iste proprii germani infelix carnifex

rkp. 14 A 7 vloženo je Ludmile do úst (na posledním řádku str. 195 ve Fontes,
za slovem >reuocabat«)oslovení vrahů >Quid fratres etc. — až: dicite michi«
vzaté z legendy Menkenovy. Vrahové Ludmilini slují zde: Thunna a Gommon. —
Dobrovský v Boriwoy’s Taufe, 22 zmiňuje se i o opisu Cerroniho z kodexu
olomúckého - rukopisů je tedy několik, třeba je jen shledati a srovnati.
— ’) Podle Jagiče (Legenda o sv Vjačeslavě str. 1) upozorňujeme i na ruská
vydání. Text rumjancovský je vydán v Filologičeskich nabij udenijach A. Ch.
Vostokova (Petrohrad, 1865, str. 91—114, s poznámkami J. J. Srezněvského),
text breviářů ve vydání Velikich Minej Četiich, měsíc záři (Petrohrad, 1868,
str. 2186—2192). Srv. i O. Bodjandského >0 proischoždenii slavjanskich pís
men«, Moskva. 1855, str. LXXVI —LXXXVI. — ’) Srv. Čes. Čas. Hist., VIII,
str. 369. — ·) Srv. výše str. 388, pozn. 1. Legenda slovanská zmiňuje se
ještě o přenesení sv. Václava do Prahy, jež bylo r. 932. —
»Zur Kritik
altbôhm. Geschichte«, 1. c., str. 518. — ·) Ibidem, str. 512 sq.
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sta mysljašče, takožde i oni zlii
p’si těmže sja podobjašče sovéščaša,
kako byša ubili gospodina svoego
(str. 131).
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parietes ecclesie polluere timet, qui
manus a fraterna caede non absti
net (str. 218).

To je však také jediné, co by o závislosti obou textů zdán
livě svědčilo. Pravím: zdánliví* neboť čteme-li pozorněji, poznáme,
že u Kristiána je vlastně pověděno něco zcela jiného, než v le
gendě slovanské. Tato mluví o schůzi židů u Piláta, o radě
jejich proti Kristu a srovnává ji s úradou vrahů o život sv. Vác
lava; Kristián však chce říci: Boleslav, jenž nechtěl poskvrnit!
vraždou boleslavského kostela a proto poručil kostel uzavřití (aby
bratr jeho do něho se nedostal a v něm nemusil býti zavražděn),
podobá se židům, kteří nechtěli vstoupiti do domu Pilátova, aby
se neposkvrnili, ale kteří neobávali se zavražditi Krista Pána.
Tím padá jediná shoda mezi oběma texty, jež by něco zna
menala; uvedeme-li pak veliké rozdíly mezi Kristiánem a Vostokovskuu legendou, poznáme, že závěr musí zníti: Kristián slovanské
legendy neznal. Legenda Vostokovova počíná své vypravóvánf'fôprV"
knížetem Vratislavem, má zprávu o postřižinách Václavových sla
vených v přítomnosti cizího vévody (patrně bavorského Arnulfa)
a řezenského biskupa a kléru,1) o tom, že se učil Václav nejdřív
písmu slovanskému, že četl latinsky i řečky, že měl čtyři sestry,
jež vdány do rozličných knížetství, že »muži čeští« popouzeli Bo
leslava proti Václavovi, viníce Václava, že chce bratra zabiti, že
Václav jal se stavětí chrám sv. Emrama,2) Drahomiř (jejíž poměr
k Václavu i ke křesťanství je zde velmi něžný) že prchla po zabití
synové do Chorvát, jmenuje popa Kraseje, jmenuje vrahy Václa
vovy i dva jiné, zabité zároveň s Václavem, ví, že Boleslav s pláčem
kál se z vraždy a že sv. Václav byl pochován po pravé straně
oltáře 12 apoštolů. Bylo by lze jmenovati ještě několik zajímavých
údajů podrobnějších; z hlavních mezer Vostokovovy legendy pak
především to, že v ní není slova o zavraždění Ludmilině.
Z celé této řady dat, jež jsme ze slovanské legendy uvedli,
neuvádí Kristián ani jediného. To stačí tuším k doložení věty, že
Kristián legendy Vostokovovy neznal. V rozdílech těch jde ovšem
jen o detaily, jejichž neznalost celkovému obrazu není na ujmu —
že v této příčině zase je Kristián legendl Vostokovové a dobé sepsáni
l) Toho si také nikdo nepovšiml, ač zprávu lze sotva vyložiti jinak
než jako zajímavý doklad pro státoprávní závislost tehdejšího pražského kní
žetství na Bavorsku. — Biskup rezenský sluje tu Notár, Ale tenkráte byl
biskupem v Řezně Tuto, jejž zná z »Crescente fide< i Kristián (byl biskupem
893--930, 10. Oct.). Notár tedy je buď jméno koepiskopa (srv. str. 394) anebo
znamená tolik, co chorepiscopus přímo (notář biskupský, notarius byl koepiskopem). — ’) Lepší rukopis Rumjancevský má: sozda chrám svjatago
Vita (Fontes, I., 130, pozn. 15).
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jejího blízek^ o tom svědčí shody jeho s legendou tou, mluvící tolik
v prospěch jeho, jak poznáme ještě ze srovnání s Gumpoldem,
a vlastní ze všech starých latinských legend jemu jedinému. To
jsou shody, jež měl na mysli Büdinger, netuše ovšem, že je lze
vyložiti prostě tím, že Kristián psal jen 60 let po smrti Václavově.
Kristián zná v shodě s legendou slovanskou poručnickou vládu Draho
mířinu, nepokoje v Čechách, vyhnání a zpět povolání Drahomíry
Václavem a zabití Václava na útěku ke kostelním dveřím, spěch
Boleslavových přívrženců a zbrojnošů do Prahy po zločinu bole
slavském vraždit Václavovy »mládence·, kněze a lidi jejich, zná
účast Drahomířinu v pohřbu Václavově, shoduje se v datech místních
i časových — v tom i (a to je zajímavo) v datu o roku smrti
Václavovy. Podle třeboňského (a také kapitolního) rukopisu
Kristiánovy práce *) zabit byl sv. Václav r. 922^ totéž datum má
legenda Vostokovská, jež ovšem počítá od začátku světa (rok 929
je tu rok 6337) a jež nad to datum zjišťuje ještě indikcemi. U nás
obecně se rok úmrtí Václavova udává na rok 935,— jak to byl
vypočítal Pubička r. 1771 2) a jak to přijal Köpke a Palacký. 3)
O legendě Vostokovově věříme, že byla napsána brzo po smrti
Václavově, ale její jasné datum, shodující se také v určení dní
v týdnu (že Kosmy a Damiana bylo v neděli), to — ignorujeme^
protože nejasné jedno a .řadu výkladů připouštějící místo u Vidukinda (psal kolem r. 970) 4) zdá se tomu býti na odpor. Shoda Kri
stiánova se staroslovanskou legendou je tu dalším dokladem pro
*) Datum v rukopisu kapitolním je zřejmě porušeno. Emler je Četl
938, opis v univ. knih. (I. D 2) 939. Ale již J. Kr. Jordan ve svých Orig.
Slav., II., P. IV., n. 1058, p 302 (cituji podle P. Athanase, 84) praví o tomto
datu rkp. kapitolního: Certum est, ex descriptoris calamo numerum anni
sic: DCCCCXXVJIIL effluxisse, et tertium X. manu posteriore, calamo
tenuiore, atramento nigriore, inter alterum X. et V. eraso syrmate longiore
hujus literae posterioris, secesisse. P. Athanas dodává: Hoc ita esse, hisce
oculis egomet vidi. Totéž potvrzuje Dobnerx. 1765 v listě Rosenthalovi; Miklosich,
Slav. Bibl., II., 14. Tedy je i v rkp. kapitolním 929. — ’) Pubička, Cbronol.
Gesch. II., 297—310. — ·) Köpke, Jahrbücher d. deutschen Reiches unter
d. sächs. Hause, I., 2, str. 7. — Palacký, 1, 1, 235. — 4) »Interea barbari
ad novas res moliendas desaeviunt, percussitque Bolizlaf fratrem suum, virum
Christianum et, ut ferunt, Dei cultura religiosissimum, timensque sibi vicinum
subregulum, eo quod paruisset imperiis Saxonum, indixit ei bellum. Qui
misit in Saxoniam ad expostulanda sibi auxilia « Kn. II., kap. 3 (vydaní
Waitzovo, 1882). Před tím, v kap. 1—2 mluvil Widukind o nastolení Otově
po smrti Jindřichově a slavnostech s tím spojených — Srv i Dětmara Merseburského (poČ. 11. st.), jenž z Vidukinda mnoho vypisuje: >Huius< (Oty I.)
prospera multa turbabant adversa. Nam Boemiorum ducem Ventizlavum
Bolizlavus nefandus fratrem deo ac regi perimens fidelem, restitit multo tem
pore audacter et postea devictus est a rege viriliter; fratri suimet Heinrico,
Bawariorum duci, ad serviendum traditus est.« (srv. o tomto poměru k Ba
vorsku výše pozn. 1, na str. 423). Vydání Kurzovo, str. 19. — Poznámka
u Büdingra na str. 517, 1. c. je založena na omylu. Rok 929 má vskutku
indikci 3.
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r. 929 — setrvávat ještě při roku 935 jako roku smrti Václavovy
znamenalo by nedbati všech pravidel historické methodiky. Ale po
drobnější probrání Pubičkovy dedukce odkládám na jiné místo —
prozatím zůstávám při tom, že sv. Václav byl zavražděn r. 929.
Prolog o sv. Václavu (Fontes I., 125—126; jeden sloupec
pouze) Kolářem ze čtyř rukopisů 13—16 st. (jiný text z 15. st.,
nalezený prof. Preisem, vydán byl v Pojednáních Uč. Společnosti
r. 1843), je jak ze všeho patrno krátký výtah z Vostokovovy legendy
nebo z nějakého textu s touto legendou úzce souvisícího, ale daty
poněkud bohatšího. Při srovnání s Vostokovskou legendou má tento
prolog totiž dvě plus: že Vratislav měl tři syny: Václava, Bole
slava a Spytihnžva. a že Václav zapudil matku svou do Budče.
Ani zde nepozorujeme stopy souvislosti s Kristiánem; prolog
ostatek je, jak pravděpodobno, původu pozdějšího.
♦

*

*

Slovanské legendy a prology byly době Dobrovského ještě
neznámy; Dobrovskému byla hlavní legendou o sv. Václavovi le
genda Gumpoldova. Vydal ji sám r. 1819, po něm přítel jeho
Pertz r. 1841; vydání ve Fontes (L, 146—166) je jen otiskem
vydání Pertzova.1) Gumpoldova legenda o sv. Václavu hlásí se
do let Oty II. (973—83), Kristiánova do let Oty III., ovšem
nejzáze k r. asi 993 — tedy asi jen 10 let dělilo by obojí se
psání od sebe. Kristián by byl mladší, mohl znáti Gumpolda —
na snadě je domněnka, že sv. Vojtěch za svého dlouhého pobytu
v Itálii tam novou legendu Gumpoldovu poznal, do vlasti přinesl,
Kristiánovi dal k disposici. Že Kristián chtěl existující již sepsání
opravovat! a doplňovati, to zvěděli jsme z úvodu jeho práce.
Měly-li se věci tak, jak tuto naznačeno, musila ovšem Gumpoldova
legenda v Cechách svou nesprávnosti, nejasností a povrchností ve
všem, co týkalo se dějin českých doby nedávné, buditi nespo
kojenost a zrovna volatí po revisi. To jsou tedy domněnky —
jaký je vskutku poměr obou prací? Kristián Gumpolda znal a užil,
ale práce jeho není doplněním nebo opravením
nýbrž
zcela jinou, novou prací, založenou široce od počátku křesťanství
slovanského a především jako historické vypravování myšlenou —
tuto dobrou a spolehlivou historii pak, pokud šlo o sv. Václava,
zbarvil a doplnil Kristián v některých směrech legendárními rysy
’) Pertz ve svém vydání (Mon. Germ. SS., IV., 211—223 uveřejnil v po
známkách i několik ukázek z legendy »Crescente fide< (z mnichovského
rukopisu jejího z 10. st.), pro srovnání s Gumpoldem zajímavých. Ve Fontes
otiskl Emler jen jedno takové místo z »Crescente fide< (na str. 156), ale
omylem je označil za variant Gumpolda samého.
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Gumpoldovými. Lze říci krátce: co v Kristiánovi jeví silný ráz legen
dární, jinak sotva pravděpodobný u spisovatele českého z konce
10. st., je vzato z Gumpolda.
Tak doslovní přejal Kristián z Gumpolda a dosti šťastně se
svým vypravováním spojil poměrně rozsáhlé místo (jeden sloupec
sraženého tisku ve Fontes) o snu mladého Václava a Václavově
prorockém výkladu tohoto vidění — ve snu viděl sv. Václav dvůr
s krásným ochozem (patrně křížovou chodbou), zbořený a lidu
prázdný; prorokoval, že to znamená umučení sv. Ludmily a vyhnání
kněží křesťanských ze země. Je to jediné místo, kde Gumpold
jméno Ludmilino uvádí — a tu je zajímavo hned, žc v tomto
z Gumpolda opsaném místě mluví sv. Václav o matce své Draho
míře (Gumpold však jména jejího nezná a nezmiňuje se vůbec
o její historii slovem) způsobem, jenž by nás u pramene českého
původu z 10. st. poněkud zarážel: >que (Ludmila) videlicet matris
mee tam genere quam operum eciam inquinacione gentilis . . . .«
(t. j. matky mé i rodem i nešlechetností skutků pohanky) a hned
na to »execrabilis memorie genitrix mea<, matka má prokleté pa
měti! Toto místo, převzaté z Gumpolda, musí vzbuditi dojem, že
Drahomiř vskutku pronásledovala v Čechách křesťany, že vyhnala
kněží křesťanské ze země. Ale o tom Kristián sám nic neví, nic
nikde nepraví, Kristián sám jmenuje Drahomíru sice jednou
»perfida«, rádce její nazývá >syny Beliálovými« (str. 210), ale
ví} že byla křesťankou, pravě pouze, že byla příčinou vší nešle
chetnosti a"" W "jr" proto sv. Václav na čas s hanbou vyhnal
z otčiny, aby ji potom se ctí povolal zpět, pamětliv jsa přiká
zání božích, vedle nichž ctíti máme otce i matku. »Postea
multa aduersa et incommoda pertulit (Drahomiř), eciam filii sui
necem ab gnato suo iuniore« (str. 211). A níže ještě vypra
vuje Kristián o tom, že Drahomiř pomáhala pohřbiti tělo za
vražděného Václava, ale ne tak, jak se slušelo na mučenníka,
nýbrž jen na blaženosti hodného — celkem vidíme Kristiána státi
uprostřed mezi tradicí starou, nejbližší pravdě, zachovanou nám
ve Vostokovské legendě Václavské a mezi novotami tvůrčí fantasie
legendární, jež naň poprvé působily v práci Gumpoldově. Nepodlehl
jim a nemohl podlehnout!, nechtěl-li šlapati pravdu, již znal, nohama,
ale vliv jejich přece zůstal patrný v práci jeho.
Podobný příklad podává srovnání obou pramenů tam, kde
líčí se hostina u Boleslava den před zavražděním Václavovým.
Gumpold neví, kdy to bylo (»sub cuiusdem vero festivae diei
exultabili ortu<), neví, kde to bylo — myslí, že hody byly v Praze;
to vše je u Kristiána dobře a podrobně vyloženo. Ale v líčení
hostiny je patrno, že Kristián dal na se působiti Gumpoldovi:
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Gumpold:
Epulis discumbunt. Vinoque post
longum quibusdam ferocium convi
varum saturatis, fraus conflata diu
latere nesciens, eos quasi unanimi
ter in sancti viri necem accendit.
Qui malivoli, mucronibus veste iam
tectis, ter surgentes* terque iterum
quasi quodammodo lassi sedibus se
inclinantes* viribus saltim et audatia omnino emolliti, eo quod non
dum divinitus iussa venerit passionis
hora, inlaesum eum dimiserunt
(str. 159).
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Kristián:
Cumque iam residencium corda
maleuolorum, olym infecta felle ho
micidii, cibis potibusque incalesce
rent, absconditum paulisper uulnus
aperire cepere. Mucrones siquidem
gestantes sub amictibus, post ter
gumque eosdem occultantes, sem
per de ictibus meditantes ter surrexere^ terque identidem residere*
gubernatore Deo patre illud eos
vetante, uti forsan crastinum sanc
tificare optante diem a solempniis
vacantem (str. 217).

Tuto romantickou scénu, jak vidíme, má Kristián z Gumpolda.
Ale hned potom stojí Kristián zas na svých nohou: v noei po hostině
Václav Gumpoldův bdí na modlitbách čekaje smrti, Václav Kristi
ánův po dlouhé modlitbě usne ničeho netuše a vstává časně k vigilii
(při tom vsuvka obšírná o jeho horlivosti v službě boží s citovaným
místem o kupování hochů ke křtu); Václav Gumpoldův ubírá se
k raní pobožnosti do kostela, vykonav ji vrací se, aby se konečně
spánkem občerstvil, a při tom setká se se spiklenci, Václav Kristi
ánův ubírá se ráno kjilřnído kostela, a. pu tom je zastaven Bole
slavem. Kristián shoduje se tu s legendou Vostokovou a má tedy
pravdu. A takovéto věcné rozdíly mezi Kristiánem a Gumpoldem
jsou nikoliv výjimkou, nýbrž pravidlem; pravda je ovšem u Kristiána.
Gumpoldovi na př. počíná se křesťanství české teprv Spytihněvem
(Bořivoje Gumpold vůbec nezná; kostel P. Marie dává založiti
Spytihněvovi), jenž prý žil za krále Jindřicha, mladý Václav prý
žil po smrti otce Vratislava pod moci krále Oty (L), Drahomíry
Gumpold nejmenuje, poručnické vlády její nezná, o sv. Ludmile
nepraví nic víc, než co pověděno v uvedeném výše proroctví
Václavově, tvrdí nesprávně, že sv. Václav nejen založil, ale i vysvétiti dal kostel sv. Víta, uvnitř prý podivným leskem kovů
okrášlený — jiných historických odkazů nebo dat mimo tato
v práci Gumpoldově nenajdeme, a z těch, jež jsme uvedli, není
ani jedno správné! V tom ve všem Kristián je za to zpraven velmi
dobře. Tak můžeme již tvrditi bez rozpaků, že Kristián založil a
vypracoval své dílo samostatné na zakladl ústních zpráv nebo
dobrých pramenu jiných a Gumpolda že užil jen tam, kde
legendární detail jeho se mu líbil a pravdě o sv. Václavovi, pokud
souditi bylo lze, nebyl na odpor. I v tom nepočínal si bez kritiky,
zamítaje příliš daleko jdoucí fantasii Gumpoldovu: podle Gumpolda
podal Václav, když byl Boleslava porazil k zemi a meč mu vyrval,
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bratru meč zpět se slovy: matura supplicium; quae šunt agenda,
ne differas in longum — toho u Kristiána není; Václav sic vrací
meč bratru, ale prchá ke kostelu (na rozkaz Boleslavův podle
Kristiána od kněze uzavřenému). Kristián také nerozčiluje se tolik
na zločin Boleslavův jako Gumpold (»pessimus ille«, sceleris auctor,
»dux nimie perversitatis, saevicie, execrabili memoria scribendus« —
to vše najdeme uGumpolda); u něho jsou podobné projevy řidší
a prosyceny politováním a soustrastí: »proprii germani infelix
carnifex«, >heu nimium secularibus intentus actibus
*,
»consiliis
malignorum praeventus quam plurimis«. Gumpold však dává Bole
slavovi udeřiti Václava mečem po čtvrté a hlavu mu proraziti,
činí Boleslava vrahem bezprostředním — podle Kristiána zabijí
Václava lidé Boleslavovi. Atd. — příklady bylo by lze hromaditi.
Za to více podobnosti zase najdeme mezi oběma pracemi,
kde se vypravuje o zásluhách Václavových a zázracích, jež dály
se nad tělem jeho (ale jen jedno místo v Kristiánovix) svědčí
o tom, že tu čerpáno přímo z Gumpolda) — je pravde
podobne, že v době, kdy oba legendisté psali, byl v této příčině
obraz Václavův i výčet zázrakův již značně ustálen, takže každý
zápis o tom obsahoval v podstatě stejné rysy. Tak Václav Gumpoldův i Kristiánův vzdaluje se ze soudu, kdykoliv měl vynesen
býti rozsudek smrti (Gumpold má podezřelé plus, že Václav sám
vinníkům hodným trestu smrti dával svobodu), dává vyvraceti
šibenice (Kristián má víc:2) žaláře, mučidla a modly, fana profanorum), shromažďuje cizí kněze a rozdává jim velké dary
(u Kristiána podrobně, že kněze z Bavor, Šváb a odjinud), po
chovává mrtvé (rozvedeno u Gumpolda; u Kristiána jen mezi
jinými Václavovými skutky milosrdenství křesťanského), vyhýbá se
pohanským hostinám obětním a kvasům vůbec (Kristián je poněkud
realističtější; připouští, že sv. Václav někdy, mezi tak divokou zvěří
jsa postaven, mnoho pil, ale ráno se mnoho kál z takového hříchu),
nutí jiné ke křesťanství a řádnému životu (u Kristiána podivné
plus, že i bitím, přilákav hříšníky pozváním laskavým ke svému
*) Str. 220. místo vypravující o trestech vrahů Václavových, mimo
chodem řečeno, také rázu silně legendárního: jedni prý byli zmítáni zlými
duchy v pustinách a tak pomřeli, jiná část jich zůstala »arida et sicca usque
ad interitum«, jiní zemřeli štěkajíce jako psi a skřípajíce zuby, rod jejich pak
takřka z kořen vyhlazen. To je ne slovně, ale věcně úplně vzato z Gumpolda,
kap. 22 (str. 161). Kristián opatrně přidává ze svého: >Si qui vero supersunt,
stipendiorum sibi victum manibus queritant propriis«. Je to věta velmi
poučná pro společenské názory té doby. — ’) Podle Kristiána se vskutku
zdá, že v době Vojtěchově nebylo v Čechách šibenic. Kristián chybou
komposice (vzácnou u něho) vypravuje o této věci na dvou místech (str. 214,
215) a tu i tam praví: »patibula antiquitus constructa, que usque ad hec
tempora inerant«, »patibula, suplicia, que usque huc inerant ad extruciandos
homines«.

Nej starší kronika Česká.

429

stolu), peče v nocech letních hostie a připravuje víno k boho
službě s pomocí věrného služebníka svého (u Gumpolda podivně
překresleno, jakoby sv. Václav chodil krást tajné víno do cizí vinice),
nosí žíněnou košili pod nádherným oděvem knížecím, v postním
čase putuje po kostelích hradních bos (u Gumpolda přehnáno, že
to činil v noci a při tom z užmolené knížky čítal žalmy a modlitby),
zakládá, vyžádav si svolení biskupa Řezenského (Gumpold jej
jmenuje Tutonem), kostel sv. Víta (Gumpold nesprávně dává
Václavovi kostel dokončiti a vysvétiti), chce se státi mnichem,
putovati do Říma a odevzdati vládu v zemi bratru Boleslavovi.
Rozdíly jsou, jak vidno (až na jedno místo našim představám
o dvorském životě a postavení knížete se příčící), vesměs v ne
prospěch Gumpoldův a ve prospěch Kristiánův; pro tohoto svědčí
i to, co mu je vlastní, jako na př.x) chvála, že sv. Václav byl
vítězem v přemnohých bitvách.2)
A totéž asi platí o vypravování o zázracích. Krev Václavova
v Boleslavi byla třikrát marně smývána (Gumpold dí, že stěna je
zbarvena krví dosud), vrahové jeho hrozné potrestáni (srv. výše),
po třech letech tělo mučenníkovo se zázraky přeneseno do Prahy.
Podle Gumpolda stalo se to bez vědomí Boleslavova; Kristián dí
správně, že na rozkaz Boleslavův, ale znějící prý tak, že převezení
musí býti vykonáno »ante auroram«, tedy v noci, pod trestem smrti.
Kristián líčí převezení a zázraky jeho obšírněji než Gumpold, má
také o jeden zázrak víc a k tomu historii o pokusu Přibyslavy 3)
a zázrak s Podiveném, jejž Gumpold má zcela krátce (jsa patrně
o Podivenovi, kterého zná jen jako hošíka, nesprávné informován).
Celkem v shodě jsou oba autoři tam, kde vypravují o sv. Václavu
osvobozujícím vězně modlící se k němu. Kristián má celkem zázraků
více, ale to, co přidává, vzbuzuje bez výjimky dojem hodnověrnější
než to, co ze staré zásoby Václavových zázraků převzal. Prozrazuje
jednak, že vyskytlo se za jeho časů podezření, že o osvobozování
vězňů, modlících se k sv. Václavovi, má zásluhu podplacený žalářník,
a líčí potom ordálie, zkoušku žalářníka žhavým železem, jež na štěstí
pro obžalovaného dopadla dobře. Co pak praví o sv. Přibyslavě
a knězi Štěpánovi, že zmocnili se části ostatků Václavových, ne
vzbuzuje nejmenšího podezření — musíme si jen představit!, jakým
pokladem zdály se lidem té doby ostatky světcovy! Nic konečně
nelze namítati ani proti vypravování o zázraku při boji Václavově
s knížetem kouřimským. Zbývá tedy jen vypravování o Podivenovi,
jež je celkem historicky založeno; co v něm je zázračného (že
Podiven visel tři léta na šibenici a nesetlel a vousy mu rostly), je
’) Z jednoho takového místa by se zdálo, že sv. Václav byl Ženat.
Srv. níže. — *) Srv. Kalousek, Obrana sv. Václava, str. 65. — ·) Srv. výše
str. 393.
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z Gumpolda. Celkem tedy i ve vypravování o zázracích jeví se
Kristián mnohem historičtějším než Gumpold.
*
*
*
Legenda o sv. Václavu, počínající se slovy »Crescente fide
Christiana* (Fontes, L, 183 — 190), ve středověku »pro svoji stručnost
a rozumný sloh< *) dosti rozšířená, známa byla již Bollandistům,
a to z rukopisu římského, jenž náležel královně švédské Kristině.1)
Bollandista Suysken považoval ji za výtah z Kristiána. U nás znal
ji již Eešioa; soudil oni8) (jak Dobrovský praví, bezdůvodně), že
autorem jejím je pátý biskup Pražský Izzo (f 1030). P. Athanasius
v polemice své s Dobnerem z r. 17674) pokládal ji za pramen
Kristiánův, klada ji do 10. st. R. 1811 otiskl ji Dobrovský z ruko
pisu kapitolního (jenž pochází z 1. pol. 14. st.) — vydání bylo
určeno jako slovný průvod k obrazům bible Velislavovy, jež spo
lečnost vlasteneckých přátel umění vydala pod titulem »Vorstellungen aus dem Leben des h. Wenzel< v mědirytinách Jiřího
Doblera.5) Přítel Dobrovského, vojenský kaplan a horlivý sběratel
starých památek literárních i uměleckých, Ant. Pišely (f 1806),
opatřil Dobrovskému zprávy o třech rukopisech této legendy v Celovci a Linci, jiný rukopis bavorského původu dostal Dobrovský
darem. Dobrovský měl legendu »Crescente fide< za pramen Kristiánův
a kladl sepsání její do 12.—13. st.6) Vletech třicátých nalezl Pertz
v Mnichově rukopis »Crescente fide< v kodexu z 10. st.1) a něco málo
z něho vydal v poznámkách k edici Gumpoldově v Monumentech
(Scriptores, díl IV.). R. 1855 vydal ji B. Dudík z kodexu z 12. st.,
pocházejícího z knihovny královny Kristiny Švédské ve Vatikánu.8)
Podle Dudíka otištěna je legenda ve Fontes, I.9); v úvodu je pro
hlášena za výtah z Gumpolda.10) J. Truhlář podal v Čas. Čes. Musea
r. 188511) zprávu o mnichovském rukopisu jejím, jejž znal již Pertz;
rukopis klade však Truhlář do doby před r. 1000 nebo po něm,
tedy ne výhradně do 10. st. jako Pertz. Jos. Teige r. 1891 12)
srovnal vydání Emlerovo se čtyřmi rukopisy dvorní a státní knihovny
’) Kalousek, 1. c., str. 27, pozn. — ’) Acta Sanctorum, VIL, 771. —
•i Phosporus, 554 a nota na str. 613. — 4) Srv. niže str. = >Ex hoc authore
Christianus roonachus nonnulla iisdem, aliqua vero fere iisdem verbis narrat«,
a poznámky k edici. — ·) Srv. Dobrovský, Wenzel u. Boleslaw, 22. 23. Jinde
(ani ve Fontes, I.) není o této edici nejmenší zmínky. — Ibidem, str. 23—4.
Bořiwoys Taufe, 11 sq. a Dobier. Vorstellungen etc., str. 4, pozn. — 7) Archiv
der Ges. fúr áltere deutsche Geschichte, 7 (1839), 387. — ·) Iter románům,
str. 250 a (vydání) 319—326. — ·) V úvodě se ^raví (XVII.), že bylo zároveň
dbáno rukopisu kapitolního — vskutku však zůstal rukopis tento vydavateli
neznám a zůstal mu neznám i otisk jeho Dobrovským. — t0) Mínění to opa
kuje i Kalousek. 1. c., str. 27, pozn. — ") L. c., str. 267. — ’*) J. Teige,
Ruznočtení legend českých svátých etc. ve Věstníku král. Spol. Nauk, 1891,
str. 51-56.
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mnichovské; dôležito je, že kodex dotčený již Pertzem a Truhlářem
klade do st.
—
ostatní tři rukopisy jsou z 1. pol. 12. st,
z 13. st. a z 14. st.
Věnujeme, jak patrno, vydáním a rukopisům legendy »Crescente fide< pozornost neobyčejnou. Je toho třeba proto, že legenda
tato s Kristiánem mnohonásob souvisí, že určení jejího stáří spolu
rozhoduje o datování Kristiána. Ale otázka je zde komplikována
i patrnou souvislostí legendy s Gumpoldem ; vyložení vzniku legendy
»Crescente fide< je zkrátka věcí velmi nesnadnou.
Již z předchozího výkladu o rukopisech legendy »Crescente
fide« je patrno, že se Dobrovský mýlil, vřazuje ji do 12.—13. st.;
jeden její rukopis v Mnichově je ze st. 10.—11. Podle toho může
legenda býti starší Kristiána i Gumpolda; může však i záviseti na
jednom z obou spisovatelů nebo na obou. Že je to skládání pra
staré, o tom některé známky v legendě samé vydávají svědectví,
tak na př. věta* »Zputigneus una cum exercitu nec non et omni
populo suo . . . baptizatus est< (zde ještě rozšířená družina knížecí
nebo stálé vojsko bojovníků postaveno je proti ostatnímu obyva
telstvu), tak opakovaný termín »fideles populi< (188), ^omnes papuli^
quieius (Spytihněva) fuerant«, »omneš populi regionis illius« (str. 183;
populi vykládal bych zde podle Du Cange v parochiae, urbis regiones, t. j. Čechové z jednotlivých hradních obvodů), konečně i dů
sledné užívání epitheta »beatus« o sv. Václavovi. Jednou najdeme
jakoby slabý a ovšem sotva co dokazující ohlas legendy Vostokovské: »omneš populi« zvolili bl. Václava knížetem na místě otcově
»et sedere eum fecerunt in throno ipsius« (str. 183) — legenda
Vostokovská praví jednou (str. 127): »1 jako byst oťcu ego Vrati
slavu posaditi otroka na svoem stolě . . .« a podruhé (128): »i posadiša kňazja Vjačeslava na stolě oťca svoego . . .< Ale hned s tím
souvisící a i jinde opakované tvrzení legendy, že »populi« zvolili
bl. Václava knížetem, že zvolili dříve podobně Vratislava, zdá se
ukazovati k tomu, že autor nebyl o poměrech českých zpraven
dobře; slovanská legenda (ve shodě s tím, co o posloupnosti slo
vanských knížat v 9. a 10. st. víme) neví nic o volbě; v ní je to
otec Vratislav, jenž Václava sází na stolec, a zmiňuje li se legenda
potom znovu o posazení Václavově na stolec otcův, po smrti
Vratislavově, činí to tak, jakoby se samo sebou rozumělo, že Václav
po otci následoval; o volbě není řeči. A tu můžeme zmíniti se
hned o ještě vážnějších rozdílech věcných, jež jsou mezi legendou
Vostokovskou a mezi »Crescente fide«. V této legendě je Drahomiř
(jménem nejmenovaná!) pohankou (incredula dei), ona a »crudelissimi viri« s ní souhlasící hledí Václava odvrátiti od pravé víry
(»optantes, ut resipisceretur a doctrina«, str. 185), vyhánějí kněze
s žáky (presbyteros cum clero) ze země; je zpět povolává teprv
sv. Václav, když sám ujal se vlády. To je, jak víme, v naprostém
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odporu s Vostokovskou legendou, to odmítl i Kristián, užívaje Gum
polda, to jedním slovem nemohlo napsáno býti ku konci 10. nebo
poč. 11. st. nikým v Čechách. Je-li legenda »Crescente fide« tak
stará, jak mnichovský rukopis její nevývratně ukazuje, musíme
předpokládali, že sepsána byla mimo Čechy} nejspíš v Bavořích,
kde se zachovalo nejvíc rukopisů jejích (v Mnichové jich mají šest2),
o dvou víme, že je Pišely našel v Linci; v Čechách je, pokud
známo, jediný, a to velmi pozdní rukopis kapitolní), a odkud, jak
pověděno, dostal jeden rukopis také Dobrovský.
Nepravdy o Drahomíře a pohanské reakci za její poručnické
vlády, jež jsme v legendě naší postihli, jsou, jak víme, obsaženy
i v legendě Gumpoldové. Jaký je tedy poměr Crescente fide a Gum
polda? Emler pronesl ve »Fontes« mínění, jež opakuje i Kalousek,
že »Crescente fide« je výtah z Gumpolda. Společných momentů
v obou pramenech je vskutku tolik a jsou tak důležité, že o jejich
příbuzenství nemožno pochybovat!. Stačilo by poukázati na vylo
ženou již shodu v posuzování Drahomíry a její vlády poručnické,
ale podobných výmluvných shod je mnohem více: obě legendy
počínají vypravování své o českém křesťanství knížetem Spytihněvem, obě končí se líčením téhož zázraku, v obou vlastně vy
pravují se tytéž události a tytéž zázraky (až na nedůležité vý
minky) a vypravují se v témže pořadu (výjimky i zde jsou zcela
nepatrné). Tomu odpovídá ovšem množství věcných shod v jedno
tlivostech, ale jen na málo místech i shoda formální.2) Ale i to
málo, opřeno o nevývratnou shodu v rozsahu, pojetí a komposici
obou prací, stačí, abychom mohli tvrditi: obě legendy souvisí spolu
přímo. Legenda »Crescente fide«, jejíž věcný obsah (jedním slovem
řečeno) je až na malé výjimky i v Gumpoldovi, je víc než o polovic
kratší Gumpolda (poměr rozsahu je tu asi 4:10) —jde nyní
o otázku: je to výtah z Gumpolda či čerpal Gumpold z »Črescente
fide« ř
’) Srv. Teige, 1. c, 52 — *) Hlavni z nich mluví o potrestáni vrahu
Václavových (srv. výše str. 428, pozn 1):
Gumpold:
Crescente fide:
Ut veracium saepe nobis relatu pate
Illi autem homicidae, qui eum occi
derunt, a demoniis exagitati fugerunt, factum est, post constantissimi trium
et alterius non comparuerunt, alii ex phum athletae omnes sanguinis effu
eis lati antes ut canes et stridentes sores innocentis superno incussi fu
dentibus mortui sunt, alii autem aridi rore, aut demonum potestate rapti
et surdi usque ad mortem perman inter homines postea non comparue
runt' aut versa pro viciis natura, ca
serunt (str. 187—188).
num latratu vice loquendi utentes,
dentium stridore morsus imitantur
caninos, aut misera corporum aridi
tate siccati^ necnon auditus continua
privacione, vitam ipsis saltim odiosam
finierunt (str. 161).
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Dovoluji si tvrditi: * Crescente fide* byla pramenem GumPol·
dovi; Gumpoldova legenda není nic jiného než rozvedená \ poka
žená legenda * Crescente fide*. Důvody jsou tyto:
a) Plus Gumpoldovy legendy je především plus slovné a stilistické. Jazyk a sloh v »Crescente fide« je prostý, jednoduchý;
Gumpold vypravování její vzdělal slohem umělým a nabubřelým.
To samo sebou by ovšem jako důkaz našeho tvrzení nestačilo —
lze si zajisté i představiti, že z rczsáhlejšího, slohově umělého vy
pravování možno učiniti výtah prostý slovně i věcně — ale uvá
díme okolnost tu na prvém místě především proto, abychom čte
náře o stilistickém rozdílu obou pramenů informovali. Příkladem
může býti uvedené již výše v poznámce místo o potrestání vrahů
Václavových, příkladem mohlo by býti uvedeno vypravování Gumpoldovo o chování Václavově při soudech (str. 150 a str. 184
v Cr. fide), o pečení hostií (152 a 184), modlitby, jež Gumpold
vězňům, prosícím sv. Václava, vkládá do úst (v kap. 24, 27, 29),
vypravování o posledním zázraku (str. 165—166 a 189—190) —
všude tu Gumpold rozvádí v mnohých slovech to, co řekla Cre
scente fide krátce. Uvedeme příkladem Václavův přípitek sv. Mi
chaelu: *)
Crescente fide:
Gumpold:
(Václav vzav číši promluvil): »Ve
>Spasiž vás spása všechněch
jménu sv. Michaela archanděla vy Kristus! Kalich, jejž v ruce držím,
pijeme číši tuto modlíce se, aby vypiti na lásku sv. Michala arch
uvedl nyní duše naše k pokoji ra anděla nikdo z nás se neostýchej,
dování věčného. Amen.< (str. 187). ctíce láskou tou podle možnosti
ducha jeho vznešenost, a prosme
z hloubí srdcí svých, kterékoli ho
diny zákonem přírody vyprší konec
našeho živobytí, aby ráčil býti duší
našich ochotným příjemcem a la
skavým vůdcem do rajské blaže
nosti« (str. 159).
b) Věcné plus Gumpoldovo je v mnohých případech podezřelé \
je to báječné rozvedení a okrášlení daného motivu, plus legendárni}
jež právem bývá kladeno za svědectví pozdějšího původu. Na př.:
Crescente fide:
Gumpold :
»Také v čase postním po str>V nocích pak, jež celé probděl
mých stezkách od hradu ke hradu ve vigílii velkého svátku,8) ne') Překlady jsou (»Crescente fide«) J. Truhlářův, (Gumpolda) J. Zoubkův.
— *) »Noctibus autem serenissimo instans pervigilio.« Zoubek přeložil: »V noci
pak, oddávaje se nejstřízlivějšímu bdění...« Co je pervigilium, srv. u Du Cange,
VI., 290. »Serenissimo« nedává tu dobrého smyslu.
č č.

h. vin.
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do kostelů pěšky bos chodil, takže
dokonce v šlépějích jeho krev se
ukazovala« (184).

dbaje tichého spánku, sotvaže nastal
klid noční, pohrdaje ustláním skvost
ného lože, vstal tajné z lůžka, pa
cholíka komorního v pokoji pro
budil, vzal knížku častým do rukou
bráním zvarhaněnou, vyšel bez vě
domí strážců z paláce a provázen
jsa toliko svým pacholíkem pře
cházel bosýma nohama příkré vrchy
hor, údolí děsné propasti, kamenité
nebo ledem hrozné cesty mezi
hrady, kostel po kostele vyhledá
vaje a žalmy a jiné modlitby říkaje
bez ustání. A tak veliké zajisté
trýznění těla svého trpěl, ž« sem
a tam po bylinkách kapky krve
stopy šlépějí jeho ukazovaly . ..
(152).

Podobných míst, výmluvných s dostatek, bylo by lze citovati
několik. Sem náleží především prvý zázrak s vězni (163, 188) —
zázraky u Gumpolda jsou vůbec složitější a větší (ač jsou to tytéž
motivy jako v Crescente fide) — sem náleží i vypravování o ho
stině boleslavské, sem plus Gumpoldovo, že sv. Václav chodil na
víno, přelézaje ploty, t. j. že kradl cizí víno (furtum laudabile,
str. 153) z lásky k službě boží, sem především řeč Václavova
k Čechům, když ujal se vlády. »Crescente fide« má pouze: když
však stal se mužem, svolal všechny muže své a matku a káral
nevěru jejich a tvrdost srdce, pravě: »Proč jste mi zabránili učiti
se zákonu pána Boha mého a sloužiti jemu jedinému? A byl-li
jsem dosud pod mocí vaší, chci nyní vám nejsa podřízen sloužiti
Bohu« (str. 185). Co z toho však Gumpold neučinil! Řeč Václa
vova, jak ji složil Gumpold, plní skoro celý sloupec ve vydání ve
Fontes (str. 155—156); je to pravá trůnní řeč, počínající se mládím
Václavovým (v tom citáty z písma), líčící nastoupení jeho a zásady
vlády jeho; potom následuje v záplavě slov stížnost na křivdy, jež
mu bylo snášeti (od Čechů), a prohlášení, že na příště tomu musí
býti jinak, že nebude poslouchat! nepravosti velmožů, ale říditi se
jen přikázáním božím. Sv. Václav varuje konečně shromáždění
všech úkladů a zlých rad, mluví o »scelera parricidarum«, jimiž
se obyčejně poskvrňují, a končí hrozbou nešlechetníkům, že jim
dá — stíti hlavy ... V své horlivosti tvůrčí Gumpold tu úplně za
pomněl, že píše oslavu světce, téhož, o němž dřív vyprávěl, že
v soudech užil všech prostředků, aby nemusil vynésti rozsudek
smrti, a jenž dal vyvrátit! šibenice a mučidla odstranit! 1 Potom si
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také vysvětlíme, jak vzniklo známé nám již obšírné Gumpoldovo
vylíčeni proroctví Václavova o zavraždění sv. Ludmily. »Crescente
fide< má pouze: Dověděli jsme se od hodnověrných lidí, že již tenkrát
prorokoval věci budoucí; zaznamenáváme však jen jednu věštbu.
Václav, vystoupiv jednoho dne do hořejšího paláce, řekl jistému
žáku shlédnuv s okna: Zdá se mi, jakoby tento dům (atrium) star
šího kněze Pavla byl pustý. Zatím matka jeho, jež nevěřila v boha,
uradivši se s nejukrutnějšími muži, poslala ze závisti nešťastníky
k tchyni své, Ludmile, aby ji zavraždili, kteříž to učinili. Duše její
ozdobena mučennictvím odebrala se k pánu. Též i mnohé kněze
s duchovenstvem oloupili a vyhnali ze země. I naplněno jest pro
roctví, jež byl nedávno předpověděl... (str. 185). Z toho si patrně
smyslil Gumpold svou historii o věštbě Václavově, vetkav to, co
»Crescente fide< o zavraždění Ludmilině a vyhnání kněží vypravuje,
přímo do Václavova proroctví a ovšem z jednoduché tuchy Vá
clavovy v »Crescente fide* učiniv komplikovaný a fantastický sen, po
němž následuje zase podrobný, slavnostní výklad do budoucnosti...
Že by naopak někdo z Gumpoldových fantasií tohoto rázu učinil
prostý výtah, jako je »Crescente fide<, to již zde můžeme prohlásit!
za nejvýš pravdě nepodobné.
c) Věcná plus. Gumpoldova jsou z části zřejmé
Sem
náleží datum, že Spytihněv žil za krále Jindřicha I., že Václav byl
poddán Otě I. Že Gumpold, Vlach, píšící za Oty II. na základě
»Crescente fide<, měl za nezbytné v sepsání svém o sv. Václavu
poznamenat!, do které doby historie sv. Václava náleží, a že (ne
naleznuv potřebného data v předloze) učinil to z domyslu, a to
chybně — to lze si dobře představit!; za to je málo pravděpo
dobné, že by někdo, kdo by dělal výtah z Gumpolda, obojí důle
žité datum vynechal nebo ho neopravil. Srovnáme-li pak Gumpolda
se slovanskou legendou Vostokovskou, najdeme ovšem zřejmých ne
správností v něm ještě více. To platí nejvíce o Gumpoldově líčení
boleslavské vraždy, jež známe již ze srovnání Gumpolda s Kri
stiánem; »Crescente fide< však, vypravujíc o tom, je zejvšech legend
slovanské legendě nejblíže! *)
‘) Str. 186: V noci pak oné před jitrem následujícího dne, jakož pravi
delně činíval, Šel do chrámu k modlitbě ranní. I potkav bratra řekl k němu:
»Včera velmi si nám posloužil; přijmi mnoho díků od pána!« Onen ale dobyv
meče z pochvy a udeřiv muže svátého do hlavy odpověděl: »a takto dnes chci
ti posloužit!.« I vyteklo sotva trochu krve, poněvadž síly pozbyl strachem
hrozným; mohl bl. Václav lehko překonat! jej, poněvadž meč vyrval z ruky
jeho, ale nechtěl sebe sama poskvrnit!. Onen však křičel řka.* „aj kde jste?
pomozte mi!« Tu oni všichni zlosynové přiběhše ze skrýší, meči a oštěpy
(cum gladiis et lanceis« — to je doslova i v Gumpoldovi) ranami mnohoná
sobnými zavraždili jej. Srv. výše místa z Gumpolda str. 427—428. Dodati sluší,
že podle Gumpolda vrazi tělo Václavovo takřka rozsekali na kusy.
28*
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d} Značná část věcného plus Gumpoldova zakládá se na nedorozuměni nebo na povrchním čtení legendy »Crescente fide<. To
Je ovšem důkaz rozhodující. »Crescente fide< na př. nejmenuje
místa, kde sv. Václav byl zavražděn. Praví pouze, že Boleslav
poslal posla k sv. Václavovi, pozval ho k hostině do domu svého,
praví ještě, že sv. Václav, přijav pozvání, vydal se na cestu (et
cum tempus venit proficiscendi. . . profectus est protinus). Ale
Gumpold tomu, nemaje v předloze výslovně poznamenáno, že dúm
Boleslavův byl mimo Prahu, nerozuměl; představoval si, že Bole
slavův »dům< byl také na hradě pražském. I vynechal posla legendy
»Crescente fide< a napsal, že Boleslav sám pozval sv. Václava
k hostině a že sv. Václav, »vzav bratra pod paždí<, k hostine se
odebral. Potom ovšem také nemohl Gumpold rozuměti své předloze
tam, kde dokončivši vypravování o zabití sv. Václava, pokračuje,
že vrahové rychlou jízdou spěchali do hradu Prahy vraždit přátele
Václavovy, 'l ak mu nezbylo než jízdu do Prahy vynechati a spo
kojit! se pouhým faktem, že Václavovi přátelé, služebníci a kněží
byli vražděni. A jiný případ: »Crescente fide< vypravuje, že sv.
Václav uzavřel vystavěti chrám Bohu, k poctě sv. Víta mučenníka,
a že vypravil posly s prosbou o autorisaci k biskupu Řezenskému
Tutonovi. Biskup potěšen, díky vzdávaje Pánu, odpověděl: Již chrám
tvůj stojí (constat) před pánem bohem nejozdobněji vystavěný.
Václav zvěděv to zaradoval se a svolav všechny s pomocí boží sám
počínaje založil podivuhodným řádem x) kostel na jméno sv. Víta.
Nic víc — ale Gumpold rozuměl, že sv. Václav kostel dostavěl;
odpověď Tutonovu vynechal, za to dodal, jak kostel z venčí krásně
až do konce byl vyveden, uvnitř pak podivným leskem kovů okrášlen,
jak dotčený biskup byv pozván kostel vysvětil, a skončil stereotypní
frasí svou: >V něm až podnes stkvějí se přemnohá znamení skutků
zázračných, jež bůh činí mocí svou lidem smrtelným.« O tomto
vysvěcení chrámu sv. Víta Václavem v žádném starém prameni
není zmínky; kostel byl vysvěcen r. 930 (datum Kosmovo je ne
pochybně správné), nedlouho po zavraždění sv. Václava. Legenda
»Crescente fide« však pokračuje hned na to, že sv. Václav chtěl
se odebrati do Říma, ale nemohl, protože kostel, jejž založil, nebyl
ještě dostavěn; ze souvislosti je patrno, že nebyl dostavěn vůbec
za života jeho.2) To Gumpold přehlédl a přibájil nejen dostavění,
ale i vysvěcení kostela ještě ze života Václavova.
L. c., str. 186: ipse incipiens miro ordine fundavit ecclesiam ete
Zrovna tak vydání Dobrovského. Slova »miro ordine« nedávají smyslu; má
snad býti: miro opere? Nebo (jako je u Kristiána) je ordine zkaženo z »corde« ?
Potom by ovšem i »miro« musilo býti nedorozumění. — ’) V tom smyslu
vykládám i zmínku Vostokovské legendy, že pohřbili Vác'ava v kostele sv.
Víta (Avraama), »juže bě sam sozdal« (l. c., 134).
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Zde již nemůže býti pochybnosti, že »Crescsate fide« je pramen
původní, Gumpold odvozený; opačný poměr obou legend je na
prosto nemyslitelný. Co jsme na doloženou této these uvedli, stačí
zajisté úplně; dodatkem srovnáme ještě jeden ze zázraků, jak o něm
vypravují obě legendy.
Crescente fide:
Drahně času uplynulo potom,
když jednou velmi mnoho vězňů
v kládě sténalo, každý železné pouto
maje okolo krku; ti pak všichni
v úzkostech svých pána všemohou
cího prosili řkouce: »pane bože,
pro zásluhy a k přímluvě sv. Vá
clava pomoziž nám!< V následující
pak noci zaslechli jakoby zvonění
a světlo ozářilo vězení: i roztáhla
se kláda jako oblouk, tak že nohy
své z ní mohli vytáhnout!. Tu
všichni jednohlasně volali řkouce:
»pane bože, smiluj se nad námi.«
Ihned ukázala se moc Kristova,
neboť řetězy rozlámány spadly
s krků všech na zemi. Propuštěni
byvše z vězení, kudy šli, vypravo
vali o velkých skutcích páně, jež
vlastníma očima byli spatřili (str.
188).

Gumpold:
Lidé někteří pro zločin osudem
postiženi, přišedše v poutech do
paláce, z rozkazu knížete zavřeni
byli do žaláře a pod přísnou stráží
spoutáni pevnějšími okovy na rukou
i na nohou. Ti pak bdíce o půl
noci, jakž jinak možná nebylo, tísní
pout a okovů až běda jsouce ztrá
peni, hořce lkajíce, bili se v prsa.
Když byla stráž trochu usnula,
všichni najednou plačíce tato slova
modlitby ze sebe vyrazili: O bože,
lkajících nejvyšší těšiteli, nebe i země
podivení hodný stvořiteli, vzhledni
na nás, kteříž jsme právu propadli
hrdla svá a na přímluvu milého
tvého Václava bojovníka, který
živ jsa na světě, vždy pro jméno
tvé nebohých býval laskavým ochrancem, z čekajícího na nás utra
cení rač nás přebídné osvoboditi.
Po vykonané modlitbě prostřední
část vězení, kde strážní hlídali, za
mračila se nenadále jako vzduchem
nejhustším, pochodně strážníků uvnitř hořící zhasly, ostatní pak pro
stora, v níž vězňové leželi, jako
sluncem nejjasnějším se osvětlila.
A ejhle, hlas nenadálý, jak v pravdě
hodno jest věřiti, z nebe vyslaný,
vězňům v uších zavznél, i aby
vstali, je vybízel. Oni pak leknutím
i radostí jsouce omámeni, tiše údy
hnuli: ihned pouta na kusy roztrhla
se a s nich spadla, ruce i nohy
byly volny, a dveřmi, jež jim byl
bůh otevřel, vesele z vězení vy
skočili. Jsouce tak pokynutím božím
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vybaveni, chválu Kristu a t. ď
(str. 163).1)
S legendou Gumpoldovou jsme hotovi, t. j. můžeme ji z pra
menů historie Václavovy vyloučiti.1) Však přece ne úplné: Gumpold
má přece jedno plus své, vlastní: zázrak o Podivenovi. Na 15 řádcích
vypravuje tu, že sv. Václav měl pachole služebné (juvenculum
cubicularium), jménem Podivena, jenž mu v tajných svátých činech
jeho sloužil a jejž si sv. Václav mnoho zamiloval. Ten mnoho
hořekoval po smrti pánově a činy jeho mezi lidmi vychvaloval.
Kníže (Boleslav) zvěděv to, dal jej oběsiti. »Jak pravdivé zprávy
dobrých lidí dosvědčují«, šedivěly mu, ač oběšenému, vlasy jako
živému. To bylo pozorováno po dvou letech (na jeho mrtvole).
O tom »Crescente fide« nemá nic; za to, jak již víme, vypravuje
o Podivenovi mnoho, ale v podstatě zcela jinak, historicky, Kristián.
Odkud vzal Gumpold tuto zprávu, nevím —snad byla v jeho ruko
pise legendy »Crescente fide« ř V mnichovském rukopisu jí však
není, aniž v kterém jiném. To je však jediné, co dnes zbývá
z Gumpolda; historik může snad odvoditi si z práce jeho ještě
dvě data: že Vlach píšící za Oty II. o sv. Václavu měl za to, že
*) Cituji na tomto místě překlady ve Fontes I., nekontroluje jich. Od cito
vání z originálu možno v takovýchto případech, kde jde o věcné plus,
upustiti. — ’) Vydání Gumpolda ve Fontes, L, založeno je především na vydání
Pertzově v MG. SS. IV., 211—223. Dobrovský, jenž ve svém »Wenzel u.
Boleslaw« vydal legendu (ale vypouštěje modlitby a zbožné úvahy) z rkp.
kapitolního, uveřejnil i dodatek tohoto rukopisu z r. 1092, vlastně úvod k vy
pravování nových zázraků nad hrobem sv. Václava, k vypravování, jež již na
psáno nebylo. Pertzův nález nádherného rukopisu Gumpoldova ve Wolfenbůttelu
r. 1823 naplnil Dobrovského velkou radostí. Srv. o tom listy Dobrovského
Pertzovi, i jinak zajímavé, d. d. Prag, 1823, 16. Nov. a 1824, 4 (?), dále 16. Jun.,
Aug. 5., Nov. 30. v Archiv der Gesellschaft fůr áltere deutsche Geschichtskunde, V. (1824), str. 660—682. Dobrovský chtěl Gumpolda vydati na základě
nového rukopisu znovu ve Scriptores rer Boh. Ve »Fontes« nejsou také vy
dány dvě kratší legendy Václavské, jež Dobrovský určuje jako výtahy z Gum
polda. Je to legenda B. Dobrovského (v rkp. kapitulním, výtah učiněný pro
breviár, počínající slovy: Crescente per orbem universum catholicae religionis incremento) a legenda C, jejíž opis dostal Dobrovský od převora Rajhradského. Dobrovský praví, že je složena ve formě kázání, jež se počíná
slovy »Oportet nos fratres« a obsahem že se kryje s Gumpoldem — první
dvě třetiny jsou prý však nově zpracovány, poslední třetina je z Gumpolda
slovně. Ta pak končí se zázrakem o nesmytelné krvi na místě vraždy; tedy
nemá nic o přenesení sv. Václava a zázracích v Praze. Bollandisté znali prý
úplný exemplář z kláštera sv. Maximina u Treviru. Z věcného obsahu jejího
Dobrovský něco cituje počátek toho je: Sub regno gloriossimo Romanorum
(Imperatorum) quandam regionem scimus esse nomine Boěmia eamque relanonicis incolis, strenuis scilicet et bellicis viris inhabitatam et gratia dei
fundamento Christianae religionis nunc temporis fuisse perfecte solidám.
Illius enim regionis incolae usque ad tempora Romani Caesaris Henrici sine
lege viuebant atd. V novém vydání legend bude asi nutno i tuto legendu
otisknouti. Srv. Dobrovský, Boriwoy’s Taufe, str. 8 —10 a Wenzel u. Boleslaw,
20—21.
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život sv. Václava náleží do doby Oty I., a že věděl, že Čechy ná
ležejí k řezenské diecési; může ve vytčení rozdílů mezi Gumpoldem
a Crescente, rozdílů v detailech líčení, najiti dosti materiálu srovná
vacího pro rozdíly života soukromého i veřejného v Itálii a za
Alpami.
Legenda * Crescente fide* za to vstupuje na nejpřtdnžfii ndsio
mezi latinské legendy Václavské, blízko k Vostokově legendě. Po
znali jsme jako pravděpodobné, že napsána byla v Bavořích;
nyní můžeme mínění to podepřít! důvodem dalším Kdyby to byla
legenda českého původu, z let asi 950—975 (a do těchto let se
tato legenda, jež byla pramenem Gumpoldovi, klásti musí), měla
by jistě víc určitých dat místních a jmenných, řekla by na př.
jistě, že sv. Václav zavražděn byl v Boleslavi, nemluvila by o Praze
tónem vzdáleného vypravovatele: > In eadem civitate erat quaedam
mulier. . .«, snad by ani nenapsala >fuit vir claudus in provincia
Francorum*\ řekla by: in partibus Teutonicorum. Z okolnosti, že
je to pramen bavorského původu, vysvětlí se nám snad dostatečně
i okolnost, že počíná české křesťanství Spytihněvem, nikoliv Boři
vojem. Bavorské církvi byl prvým křesťanským knížetem ten, jenž
prvý hlásil se k poslušenství biskupa řezenského. Vyslovil jsem
tuto myšlenku již v kritice práce Spangenbergovy, častěji citované
a jsem čím dál tím více o správnosti její přesvědčen. Známé ne
přátelství bavorského episkopátu, kléru i státu k Methodějovi a církvi
jeho způsobilo, že křest Bořivojův Methodem, že patrně všechno
křesťanství české, pokud bylo přišlo z východu a na moravské
církvi bylo závislo, pro Bavory neexistovalo, neplatilo. A tu je
zajímavo, že v Čechách nepravdu legendy »Crescente fide«, snad
úmyslnou, tvrzení, že Spytihněv je prvý český kníže křesťanský,
nedali si vnutiti. Nemám tu na mysli velké svědectví Kristiánovo,
nemyslím ani na Kosmu, ale v jediném rukopise »Crescente fide«,
jenž (pokud vím) v Čechách je, v rukopise kapitulním, není to
Spytihněv, nýbrž Bořivoje jenž je prvým knížetem pokřtěným.2) Je to
sic rukopis pozdní, z 1. pol. 14. st., interpolovaný tu a tam i místy
z Kristiána, ale Bořivoje má i stará legenda k obrazům Velislavovy
bible, má jej i rukopis, jejž v Celovci našel Pišely. Celovecký
rukopis »Crescente fide« pochází z 13. st.3) Snad najdou se ještě
jiné rukopisy — prozatím spokojiti se musíme zajímavým faktem,
že velký boj mezi východem a západem, mezi Methodem a ba’) Srv. Čes. Čas., Hist., VI., 172. — *) Srv. vydáni Dobrovského (vyda
vatelům Fontes neznámé): Crescente fide Christiana in diebus illis, Dei nutu
et ammonitione, sponte dux Bohemorum Borziwoy una cum exercitu nec non
et omni populo suo, sorda idolorum abjiciens, baptizatus est. Ejusque filius
Spiiigneus in vrbe Praga condidit etc. — Rukopis vydaný Dobrovským končí
se již zprávou o potrestání vrahů Václavových; chybí tedy přenesení sv. Vá
clava a zázraky. — ·) Dobrovský, Wenzel u. Boleslaw, 24.
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vorským episkopátem, jenž byl i bojem o Čechy, zůstavil patrnou
stopu v písemné tradici o sv. Václavovi.
Pravili jsme, že »Crescente fide< až na malé výjimky je obsa
hové pojata do Gumpolda cele. Z těchto výjimek jmenuji přede
vším jeden zázrak, jejž Gumpold patrně proto pominul, že podobal
se ostatním zázrakům o osvobozování vězňů jako vejce vejci,1)
pak jméno učitele Václavova v Budči (>a quodam presbytero, nomine Uenno«; rkpisy mnichovské mají Učeno, Dobrovský Uneyo;
text v bibli Velislavově Innocencio). Gumpoldovi šlo o data jmenná
a místní ještě méně než autoru >Crescente fide«; proto asi i vy
nechal, že kněží, kteří hrnuli se za Václava do Čech, přicházeli
z Bavor a Šváb. To je však také vše, co v Gumpoldovi z Crescente
pohřešujeme; rozdíly vzniklé omylem Gumpoldovým nebo jeho
legendotvornou horlivostí jsme již vytkli. Obšírněji než Gumpold
dotýká se »Crescente fide« jen tří momentů: péče Václavovy
o kněží. příchozí z ciziny (autor byl asi zpraven od některého
takového bavorského kněze v Čechách pobyvšího), jeho vyhýbání
se pohanským hndům a trestání nedbalců; práci svou končí legendista delší modlitbou k sv. Václavu, jíž Gumpold nezpracoval.
*
* *

Po exkursu, jehož obšírnost omluví tuším důležité výsledky
jeho, můžeme konečně vrátiti se zase ke Kristiánovi. Je-li legenda
»Crescejnte fide«, jak jsme poznali, z let asi 950—975, a je-li ba
vorského původu, mohl ji Kristián znáti dobře. Znal ji vskutku
a učinil ji hlavním pramenem pro své vypravováni o živote, zásluhách
a zázracicl^v. Václava. Známe tedy již dvě latinské předlohy,
jichž užil Jiristián, vypravuje osudy sv. Václava: legendu »Crescente
fide« a legendu Gumpoldovu, založenou na legendě předchozí. Jak
užil Gumpolda, jsme již vyložili — nyní však známe pramen Gumpoldův, víme, co v Gumpoldovi je Gumpoldovo, co nikoliv; tím
budou tu a tam dřívější výklady naše doplněny. Poznáme za to
dobře, jak Kristián si při práci své počínal, jak užíval Gumpolda,
jak legendy »Crescente fide«, poznáme, co je plus jeho vlastní
nebo co dodal z pramene nám neznámého.
Na Gumpoldovi je Kristián formálne závislý, jak jsme výše
ukázali, málo—jen jedno, ovšem dlouhé, místo o proroctví Václa
vově převzal z něho doslova; ostatek lze postihnout! shodu formální
sotva na dvou místech. Zato z »Crescente fide« čerpal Kristián praStr. 189: .»Postea quoque alium iussit princeps claudi in carcere, qui
in suspiriis frequenter dominům invocabant dicens: domine deus per merita
b. Wendezlai adiuva me. Et dum obdormivit statím expergiscitur stans extra
carcerem in plateis et neque compedes erant in pedibus eius neque manicae
in manibus, neque torques in collo eius. Et regressus ad vicarium narravit
quomodo mirabiliter dei virtute raptus esset de carcere, quem et dimiserunt.«
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vidlem slovné; lze říci, že celá polovice legendy »Crescente fide«
je slovně, ač ne vždy ve své slovné souvislosti — Kristián často
sloh věty poněkud mění nebo rozšiřuje — obsažena v Kristiánovi.
Na př.:
Kristián:
Crescente fide:
Qua opinione christicole exhausta
In tempore autem illo multi sa
cerdotes de provincia Bavariorum ad invicem apes ad aluearia haud
et de Svevia audientes famam de secus sacerdotes, leuite, plurimique
eo confluebant cum reliquiis sanc famuli dei confluunt Bauariorum,
torum et libris ad eum. Quibus Sueuorum aliarumque provinciarum
omnibus habunde aurum et argen locis reliquiis cum sanctorum, biblio
tum, crusinas et mancip>a atque thecis plurimis, quos cunctos ho
vestimenta hilariter, prout unicuiqe nore cum ingenti suscipiens animo
opus erat, praestabat. Hi quoque que gratanti amplectens obsecun
omnes magistri mirabantur in doc dabatur, uti decebat, tribuens ha
trina eius. Poterat namque imitator bunde auri uel argenti copiam,
fore psalmistae, qui in spiritu dixit: crusina mancipiaque uel uestimenta
»super omnes docentes me intel hylariter largiens cunctisque prout
lexi, quia testimonia (?) tua me opus erat, seruiens, uniuersis didaditatio mea est«. In cuius etiam scalis hiis in doctrina mirantibus
mente sola praetiosae margaritae ipsius, ut cum psalmista proclamare
claritas fulgebat, cuique dominus cerneretur: super omnes docentes
tantam gratiam conferre dignatus me intellexi, quia mandata tua
est, ut et praeliis victor extitit. rueditacio mea est; mente in cuius
Vultu procerus, et corpore castus sola preciose claritas fulgebat marita ut coelebs libenti animo opta garite. Cui eciam dominus pietatis
bat vitam finire, blandum habebat graciam quam plurimam conferre
cum mitibus ’) eloquium, quos dignatus est, ut in plurimis quoque
autem sciebat inmites et vagantes victor preliis existeret. Procerus
sine causa, vel in tabernis bibentes wltu, castitatem amplectens, quam·
et a doctrina recedentes, statim uis hec rara viris 2) uxoratis matri
illos mensae pronos alligans, districte monio, presentem inhians finire
flagris verberabat multis; et non vitam, blandum semper cum miti
in die neque in nocte ab oratione bus habens colloquium, cum inmivacabat. Semper contra antiquum tibus vero et vagantibus crapulis
hostem scutum fidei sumebat et que seu potibus deditis uel a doc
invisibile spiritus sancti gladium, trina seu tramite recto deuiare
quod est verbum dei. Erat namque cupientibus zelo accensus diuino,
sine querela verus dei cultor et si haut illos aliter apprehendere
*) V textu je všude (i v rukop. mnich.) contra milites (v nejst. ruk.
mnichovském: cum contrariis et cum militibus). Má býti, jak ze souvislosti
i z Kristiána patrno: cum mitibus, — *) Vydání Athanasiovo i Emlerovo
má: vis. To nedává zcela dobrého smyslu; následuji vydání Bollandistů, jejich
konjektury; viris.
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multos secundum apostoli praecepta
arguendo . . . (str. 185—186).

ualuisset, saltem mense sue occasionis accersitos gracia, flagris ver
berabat ingentibus. Semper contra
antiquum hostem scutum sumens
fidei cumque framea spiritus sancti,
quod verbum dei est, incessanter
aereas expugnans mundi huius
potestates. Erat enim sine querela
cultor Christi verus, multos apostolica secundum precepta arguens...
(str. 215).
A tak bychom mohli citovati dva až tři sloupce1). Plus Kristi
ánovo je, jak pozorujeme, především stilistické, ale je to plus
skrovné, řekl bych diskrétní, přidané s taktem. Plus věcné na
dvou místech prozrazuje přece skladatele legendy, jenž zvětšuje
i fakta: z knih, přinášených německými kněžími do země, udělal
Kristián na pL »přečetné bibliotéky«. Konečně však pozorujeme, že
Kristián mění data někde přímo, stavěje se proti svému pramenu.
Praví-li »Crescente«, že Václav byl tělesně čist, že přál si zemříti
neženat, opravuje Kristián vědomě: oblíbil si čistotu, ač zdržen
livost je vzácna ženatým. Kristián tvrdí tedy na rozdíl od své před
lohy, že sv. Václav^iL zenat. To pak je u historického sv. Václava
dosti pravděpodobno 2); legendárnímu sv. Václavu za to fakt tento
méně sluší. Věcné opravy nebo dodatky Kristiánovy jsou patrně
velmi důležité; projdeme proto krátce shody i rozdíly mezi Kri
stiánem na jedné a »Crescente fide« (a Gumpoldem) na druhé straně.
‘) Uvádím ještě toto místo:
Kristián.
Crescente fide Christiana.
... orphanorum. viduarum, paupe
Orphanorumque fuit misericors et
pater gementium et viduarum, sauci- rum, gemencium, sauciorumque inde
atorumque consolator: esurientes aliens fessus existens consolator, esurientes
sitientibusque potum ministrans et de sacians, sicientes refocillans, nudos
vestimentis suis nudos tegens; infir tegens, infirmos visitans, mortuos se
mos visitans, mortuos sepeliens, ho peliens, hospites et peregrinos pro
spites et peregrinos ut proprios pro ximos ut proprios excipiens, presbiximos libenter recipiebat; presbyteris teros, clericos atque monachos ut
et clericis honorabiliter ministrans dominum honorans, errantibus viam
errantibus viam veritatis ostendebat. veritatis aperiens, humilitatem, paInsuper etiam humilitatem, patientiam, cientiam, manswetudinem, caritatem,
mansuetudinem, potisimumque cari que supereminet cunctis, obseruans,
tatem observabat; per vim atque per per vira fraudemque nulli aliquid
fraudem nulli hominum aliquid ab subtrahens, exercitum non solum
stulit, exercitumque suum non solum armis optimis verum et indumento
armis induebat sed etiam optimis corpus adornabat (214).
vestimentis (str. 184).
*) Ale s definitivním úsudkem v této podrobnosti nutno, myslím, vyčkati
do nového vydání Kristiánova. Snad se podaří najiti rukopisy starší nebo
lepší, snad se má čisti: viris non uxoratis matrimonio?
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Kristián počíná čerpati z »Crescente fide« tam, kde (str. 210
Kristiána; str. 185 »Crescente fide«) předloha počíná líčiti život
Václavův — výklady její o Spytihněvovi a Vratislavovi Kristián
pominul, maje tu jiné, lepší prameny. Neužil také toho, co tu
»Crescente fide« má krátce o zavraždění sv. Ludmily; byl zajisté
toto thema obšírně, a to také na základě dobrých pramenů již
dříve probral. Za to užil vypravování »Crescente« hned ve větách
následujících, kde se vypravuje o poručnické vládě Drahomířině,
ale místo incredula dei (Drahomiř) své předlohy položil genitrix
perfida. V líčení překážek, jež kladla Drahomiř s velmoži přílišné
zbožnosti Václavově a stykům jeho s kněžími, dodal nové detaily,
rázu však víc legendárního než historického. Za to vynechaly že
Drahomiř kněze obrala o statky a vyhnala ze země, vynechal, že
chtěla Václava odvrátiti od křesťanství (a doctrina). Spokojil se
tím, že matka a velmoži činili příkoří jemu a kněžím jeho, kněžím
i smrtí hrozíce, takže s kněžími jen tajně mohl obcovati. Potom
vypravuje Kristián o shromáždění svolaném Václavem, když stal
se mužem; to je čerpáno z »Crescente fide« — Gumpoldovy na
bubřelé řeči ovšem neužil, ale zbyla z ní přece tuším stopa v Kri
stiánovi v podivném oslovení shromážděných; »filii sceleratorum
et semen mendax virique iniqui!« Co pak následuje, je Kristiánovi
vlastní — je to vypravování o rozbrojích v Čechách, o tom, jak
sv. Václav matku svou, »která byla příčinou vší nešlechetnosti«,
z vnuknutí Ducha sv. vypudil ze země, vypověděv zároveň všechny
bezbožné (impios), kteří s ní souhlasili. Když tak byl pokoj žá
doucí zjednán, povolal matku svou se ctí zpět, pamětliv jsa přiká
zání božích, podle nichž ctíti máme otce i matku. Vyhnání její
bylo také zaslouženým trestem od boha, že prolila krev sv. Ludmily
beze vší příčiny. Drahomiř, byvši zpět uvedena do země, zbavena
byla do smrti panování. Potom ještě mnoho protivenství a nesnází
zkusila; také zavraždění syna svého skrze syna mladšího . . . (str. 211).
Zde je prvá větší oprava, prvý větší doplněk k tradici písemné
o sv. Václavu, kterou Kristián měl za nezbytné učiniti. Cenu
i spolehlivost jeho ukazuje srovnání s Vostokovskou legendou.
Pak následuje u Kristiána obšírné vypravování o přenesení sv. Ludmily
(str. 211 — 213), z pramene neznámého, tedy vlastní Kristiánovi.
Sotvaže však v kap. 6. vrací se autor k Václavovi, počíná zase
užívati »Crescente fide«, a to souvisleji a slovněji, tu a tam je malé
plus úvahové. Vlastni v tom je Kristiánovi místo již výše v srov
nání s Gumpoldem uvedené, že sv. Václav někdy přece mnoho
pil a že se ráno z toho kál, vlastní dodatek o žíněné košili sv. Václava,
že se dosud z úcty k němu jako nová zachovává, vlastní poukaz na
další vypravování, že v něm více bude pověděno o věrném služebníku
Václavově, Podivenovi. Gumpoldova plus jsou až na nepatrné výjimky
důsledně ignorována. Potom následuje místo námi výše pro srovnání
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uvedené, jehož plus již známe, dále vypravování o úmyslu Václa·
vově založit kostel sv. Víta a o poselství do Řezná (snad z Gumpolda opakuje Kristián, že tenkrát Čechy náležely k řezenské
diecési; Gumpold má, že náležejí) — ovšem o dostavění chrámu
sv. Víta a posvěcení jeho není řeči. Z »Crescente fide« je i vy
pravování o Václavově předsevzetí jiti do Říma a státi se mnichem.
Samostatnější je Kristián zase tam, kde líčí boleslavskou vraždu.
Zde má plus o Boleslavi hradu, o dvoře Boleslavově, o slavnosti
posvěcení chrámu sv. Kosmy a Damiána — to vše schází v »Cre
scente fide«. V líčení hostiny užil, jak jsme poznali, srovnávajíce
dílo jeho s Gumpoldem, výmyslu Gumpoldova; za to přípitek
sv. Michalu je z »Crescente fide«. Co následuje, je samostatná
vložka Kristiánova o Václavově horlivosti v službě boží — jak
pilně modlíval se při raních vigiliích, jak kupoval hochy k po
třebám všeobecného křtu - s apostrofou biskupa Vojtěcha. Vražda
sama je založena v podstatě na »Crescente fide«; slovných shod
je tu však méně, za to je tu jedna věcná shoda s legendou Vostokovskou. Vlastní je Kristiánovi datum smrti Václavovy: 929,
vlastni tvrzení, že matka jeho pomáhala pohřbiti tělo jeho (o dů
ležitosti těchto zpráv jsme s dostatek informováni), vlastní i zbožná
úvaha o zásluhách Václavova mučennictví, enkomium, pravé »tripu
dium« (jásání, radost), krásně psané — je-li vskutku dílem Kristi
ánovým, vydávala by pěkné svědectví jeho stilistickému umění. V lí
čení zázraků závislý je Kristián zase mnoho na »Crescente fide« —
doplňuje jen šíře krátkou zprávu z předlohy o zabíjení Václavových
lidí (jeho plus je, že i děti jejich topili vrahové ve Vltavě) a o pro
následování kněžf. Zprávu o potrestání vrahů Václavových rozšiřuje
místem stejně nepodezřelým jako pro poznání 10. st. důležitým:
a všechen rod jejich z kořen byl vyhuben. Zbývají-li však kteří,
vydělávají si živobytí (stipendiorum victum) vlastníma rukama . . .
Přenesení sv. Václava má u Kristiána také značné plus vlastní;
část jeho tvoří zbožné úvahy, část nová zpráva* že byl to Boleslav,
jenž nařídil tělo bratrovo do Prahy přenésti. Pokud tu učinil
Kristián ústupek svým předlohám, vyložili jsme, mluvíce o Gumpoldově poměru ke Kristiánovi.
V zázracích samých má Kristián především víc o jméno po
toku, u něhož stal se div prvý (Rokitzhu), má však víc o celý
záztak* jenž prý se stal při přechodu řeky Vltavy (most přes
Vltavu nalezli ti, již tělo světcovo vezli, zlomený), dále víc o zázrak
suchem Václavovým, nalezeným Přibyslavou. Na to vrací se Kristián
ke »Crescente fide«, ale hned ji zas opouští, aby obšírně (na půl
druhém sloupci) s jakousi slavnostností vyložil slíbenou již dříve
historii Podivenovu. O historickém rázu tohoto líčení jsme již mluvili;
i o tom, že podivný zázrak s Podivenovými vlasy, šedivějícími na
těle mrtvém, je čerpán z Gumpolda. Známy nám jsou také ostatní

Nejstarší kronika česká.

445

přídavky Kristiánovy v líčení zázraků, založeném ostatek cele na
»Crescente fide«: dodatek o pokusu Přibyslaviné zmocniti se části
těla světcova, o podezření, jež uvaleno na žalářníka a soudu žalář
níkově, konečně o boji Václavově s knížetem Kouřimským. I zde
jsme již na silný historický podklad těchto posledních přídavků
Kristiánových poukázali; to platí konečně i o vypravování o sou
boji s knížetem Kouřimským. Míti je za dodatek pozdější, jak měl
za to P. AthanasiUS, není příčiny: vědomosti naše o státní organisaci Čech v 10. st. nejsou tomu nijak na odpor a věcný obsah
zprávy samé svědčí plně o velkém stáří jejím. Kladu zde důraz
zejména na tu okolnost, že ze slov *urbs Kurim vocitata, populosa
dum erat< (níže pak: civitatem sue dicioni pacifice firmat) souditi
nutno, že zde >urbs< (= civitas) znamená ještě celé území Kouřim
ského knížete. To by v 11. st. u nás již sotva mohlo býti napsáno.
Kristiánovo vypravování o sv. Václavu, počítáme-li od kap.
páté (na str. 209 dole) do konce a připojíme-li k tomu vidění
Václavovo z kap. čtvrté, plní ve vydání ve Fontes celkem 18 x/2 strany.
Z toho je Kristiánovi vlastních (nebo z neznámých pramenů) asi
lQ^stran, z »Cxescente fide< (ale rozšířeno všelijak) asi Z-stran,
z Gumpolda 1
strany.1)
—
*
*
*

Zbývá promluviti ještě o jedné starší legendě latinské o sv.
Václavu, o níž věděli sic již Bollandisté a z nich i Dobner a Do
brovský, ale o níž teprv r. 1824 podal obšírnější zprávu £gxií·2)
Je to legenda sepsaná vlašským benediktinem" Vavřincem kláštera
nejspíše TVTóňtekasinského. Jediný rukopis její je v Monte Casinu
a pochází podle Pertze z 11. stol.; z něho celou legendu vydal
poprvé Dudík v Iter románům (1855); odtud pak Erpler-ve Fontes,
I, str. 167—190. Interess o sv. Václava mezi benediktiny vlašskými
z kláštera římského sv. Alexia a kláštera montekasinského v 10.
až 11. století nemožno vyložiti vhodněji než dlouhým pobytem
sv. Vojtěcha, jenž stal se také benediktinem a prodlel nějakou
dobu na Monte Casinu, v klášteře římském — tak z téhož řádu
x) V poznámce dodávám, že mezi »Crescente fide« a legendou Vostokovovou lze nalézti shody a podobnosti, jež ukazují na jakousi, ovšem dalekou
souvislost. Něčeho dotkli jsme se již výše (str. 431» — dodati lze, že v obou
pramenech spojeno je vypravování o slibu Václavovu, vystavět kostel sv. Vita,
s vypravováním o zlém úmyslu, jejž pojal Boleslav, zlými rádci pobádán, proti
bratru svému. V obou je stejně, skoro slovně, líčeno prvé setkání Václavovo
s Boleslavem ráno v den vraždy, zejména užijeme-li opravy Jagičovy z le
gendy hlaholské Podle ní praví Václav (1. c, str. 10): »Dobar bě nam služabnik včera« (Crescente: Heri valde ministrasti nobis), Boleslav odpovídá: »Nyně
(Rumj. má *sice*, t. j. tak) tebě choščju bolii togo byti« (Crescente: et sic
hodie volo ministrare). Ale to je také vše, co by k souvislosti ukazovalo. —
’) V Archiv der Gesellschaft fůr ältere deutsche Geschichtskunde, V, 135 sq.
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a z téhož kláštera římského vyšel i Jana Kanaparia život sv. Voj
těcha. Vavřinec psal své vypravování, jak za to mám, ještě za ži
vota sv. Vojtěcha, v devadesátých letech 10. století^ na základě
ústních sdělení snad Vojtěcha samého (k němu bychom mohli
vztahovati odvolání autorovo na »jistého hodnověrného obyvatele
nadřečeného království slovanského«) a nejmenovaného benediktina
Saského. Místo v legendě Vavřincově »Unde factum est, ut tem
peře domini Adalberti, almifici confessoris atque pontijicis . . .<
(str. 179), jež se obyčejně vykládá tak, že autor mluví o sv. Voj
těchu jako mučenníku, mám naopak za známku, že Vavřinec píše
o Vojtěchu ještě jako živém. Mnich Vavřinec by o mučennické
smrti svého soudruha v řádu a biskupa, kdyby o ní věděl, zmínil
se jistě frasí srdečnější i obšírnější a nikoliv slovy »almificus confessor«, o nichž praví Du Cange:1) »Hoc honoris epithetum non
semel tribuitur illustrioribus viris et maxime Praesulibus«.
Je v legendě Vavřincově ovšem omyl čtenáři nápadný, že pře
nesení těla Václavova do Prahy stalo se za času sv. Vojtěcha a
sv. Vojtěch že je vrstevníkem bratrovraha Boleslava I., ale omyl
ten mohl se Vlachu státi snadno (srv. omyl Gumpoldův, že Václav
žil za Oty L) a o pozdním původu práce sám sebou nedokazuje
nic. Neboť věcné zprávy legendy, jež ztrácejí se ovšem v záplavě
zbožných úvah, modliteb a citátů písma, svědčí důrazně o tom, že
založeny jsou na velmi dobrém prameni, nejspíše na zprávách
ústních — >quae veraci relatione comperimus« (str. 169), praví
o svých zřídlech autor sám. Nebudu však již vcházeti v podrob
nosti — spokojím se tvrzením, že zprávy Vavřincovy legendy stojí
nejblíže legendě Vostokovově,2) a co do důležitosti kladl bych je,
*) L. c. I, 190. — *) Nejdůležitější shoda je v tom, že Vavřinec i slovanská
legenda počínají vypravování své knížetem Vratislavem a nemají slova o sv.
Ludmile. Obě Vratislava chválí; fráse o synu prvorozeném, Václavu, je
takřka stejná v obou pramenech; Drahomiř sluje Vavřincovi deo digna.
Vlastní je Vavřincovi výklad, že Václav pokřtěn byl v Budči, jako vzrostlý
hoch, po delší přípravě ke křtu (srv. výše str. 394 o křtu hochů v Čechách
v 10. st.), vlastní také pochybná zpráva, že Čechové vyžadovali si Václava za
knížete ještě za Živobytí Vratislavova (a v souhlase s Vratislavem), Boleslavem
že zhrdali. Shoduje se však zase Vavřinec s legendou slovanskou, že Boleslav
stál pod vládou bratrovou (pak si vyžádal a dostal »civitatem Boleslav«), sho
duje se (a to je důležito) v líčení zbožného života Václavova; co tu má Vavřinec
plus (str, 174), mohlo by býti z »Crescente fide«, ale i z ústních zpráv. Důležito
je dále, že Vavřinec ví, že Boleslav pozval Václava k sobě na svátek Kosmy
a Damiána (to ví jen leg. slov., Vavřinec a Kristián), a že zmiňuje se o Vá
clavově návštěvě chrámu boleslavského hned v neděli dopoledne (nejsroz
umitelnější je leg. slov., jež mluví o mši). Hostina zde nemá ještě toho vý
znamu, jako v legendách závislých na »Crescente fide«. Vavřinec i zde a hned
pak v líčení vraždy, je legendě slovanské velmi blízko, ač ne tolik jako leg.
»Crescente fide«. V obou pramenech klade se zvláštní důraz na to, že Václav
Boleslava porazil k zemi (Kristián to má též s dodatkem: ut aiunt quidam)t
ale u Vavřince přece již patrny jsou stopy tvořícího legendisty: jeho Václav
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pokud jde o historii Václavovu, hned za legendu »Crescente fide«.
Kristiána ani Gumpolda a jak se zdá ani »Crescente fide« autor
neznal; nelze aspoň najiti nejmenší stopy tohoľ V jednom směru
je však Vavřinec dokladem Kristiánovy spolehlivosti — vypravuje
zajisté zázrak o stařeně jakés, jíž ve snu zjevil sv. Václav, že
kloub ruky jeho usečený od vrahů leží na jistém místě, a poručil,
aby jej k tělu přiložila; úd ovšem k tělu přirostl. To je týž motiv,
jejž známe z Kristiánova vypravování o Přibyslavě a uchu sv. Vá
clava. Jiný společný motiv, ale s podobnou záměnou osob, týká
se nehtů, jež rostly na mrtvole Václavově — u Kristiána je to zázrak
Podivenův, ale i na těle sv. Václava shledal něco podobného podle
Kristiána nejmenovaný kněz. Obšírně vypravuje Vavřinec i o zázraku,
jenž se stal, když převáželi tělo sv. Václava do Prahy; ač vy
pravuje něco jiného než Kristián, je přece zřejmo, že ku konci
10. století zázrakům přenesení těla přikládána byla důležitost ob
zvláštní. Kromě toho má Vavřinec ještě jeden zázrak vlastní,
o ženě potrestané za práci nedělní a zázračně uzdravené u hrobu
sv. Václava, a jeden zázrak s vězni, týž, jenž je v »Crescente fide«
i v jejích spracováních. O zázraku při přenesení těla sv. Václava
praví Vavřinec, že je to zázrak za našich času, podivuhodný.1)
Autor znal i, co latině znamená slovo Václav, Víceslav (str. 172).
Legendu svou napsal, byv od jistých lidí pobídnut (»a quibusdam
compulsi«), psal ji, aby sláva sv. Václava, zářící v národě jeho,
nezůstala neznáma Latiu po pravdě toužícímu, a psal především
pro ty, kteří ho o sepsání snažně požádali. Zde možno, tuším,
mysliti jediné na sv. Vojtěcha. Autor života sv. Vojtěcha, Kanaparius, užil patrně r. 999, spisuje svou legendu, druhé lekce legendy
Vavřincovy (str. 170) tam, kde chtěl čtenáře seznámiti s polohou
země české a pověděti něco o jejích obyvatelích — ale mohl
snad také spolu s Vavřincem místo to vžiti z jiné předlohy.

D. Kosmas.
Se staršími legendami jsme hotovi — přejděme ke kronikám,
ke Kosmovi a Dalimilovi. Tím octneme se zároveň u kritického bodu
své práce: neboť je-li Kristián vskutku z 10. století, potom ovšem
nesmí skládání jeho jevit nejmenší stopu toho, že mu byl předlohou
Kosmas, a naopak bude pravděpodobno, že Kosmas ho znal a užil.
Resultát srovnávání svého předesílám předem: Kristián je na Kos
movi zcela nezávislý; Kosmas Kristiána^MtájfjižiL Důkaz'toho je
poraženého Boleslava zdvihá, zahazuje meč, očekávaje smrti. Důležitá je také
shoda, že Boleslav s pláčem litoval činu svého. Dat však časových nemá Va
vřinec žádných; proto mám za vyloučené, že by snad slovanskou legendu
v překladu měl před sebou. — ‘) Mirum in modům nostrisque temporibus
nimis stupendum miraculum accidit . . . (str. 179).
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na snadě z tohoto. Kristián, líče nejstarší dějiny české, praví,
že »Sclavi Bohemie« byli oddáni modloslužebnictví a jako bezuzdý kůň žili >sine lege, sine ullo principe uel rectore ucl urbe,
uti bruta animalia sparsim vagantes, terram solam incolebant.* Ko
nečně morem stiženi (pestilencie cladibus attriti) obrátili se podle
pověsti k jisté věštkyni (pythonissa), žádajíce od ní spiritum consilii responsumque diuinacionis. Obdrževše ji založili hrad, jemuž
dali jméno Praha. Potom nalezše jistého velmi rozšafného a mou
drého muže (sagax, prudens), jenž zastával pouze službu rolnickou
(cui tantum agriculture officium erat), po výroku věštkyně jej kní
žetem nebo hospodářem (princeps seu gubernátor) si ustanovili,
jménem Přemysla, davše mu v manželství dotčenou věštkyni pannu.
Takto konečně zbaveni jsou porážky a mnohonásobného moru
(a clade et peste). Od té doby vybírali si vladaře (rectores seu
duces) z potomstva Přemyslova, sloužíce modlám, až konečně pa
nování dostalo se Bořivojovi . . .
To je na první pohled jiné vypravování o báječných dějinách
českých než je to, jež známe z Kosmy. O moru neví Kosmas nic,
hrad Prahu zakládají zde Čechové, nikoliv (zde 1) nejmenovaná) Li
buše s Přemyslem, zakládají ji dříve, než Libuše pojala Přemysla
za choť, zakládají ji proto, protože věštka jako podmínku lepší
budoucnosti udala vystavění hradu, t. j. podle souvislosti s před
chozím (žili sine urbe, obývajíce terram solam) založení řádně
organisované vlády. A zde Čechové dávají Přemyslu Libuši v man
želství, Čechové sami Přemysla odkrývají, objevují — Libuše zde
daleko nehraje velké úlohy, kterou jí dal Kosmas. Není zde nic
o přistěhování Čechů, o otci Bohémovi, Krokoví, třech dcerách
jeho, nic z té spousty detailů, jimiž Kosmas svou historii Libušinu
vyzdobil. Ovšem Kristián chce býti stručný a proto snad leccos
pominul, ale on nám vypravuje i v hlavních rysech něco v podstatě
jiného než Kosmas. A co vypravuje, budí celým svým rázem před
stavu většího stáří než to, co vypravuje Kosmas — co tu napsal
Kristián, nemohlo tak nesprávno býti po kronice Kosmově.
Tedy znal Kosmas Kristiána? Znal-li, proč nepojal z něho
do své kroniky vypravování o pokřestění Moravy, podrobnosti
o křtu Bořivojově, historii sv. Ludmily a sv. Václava? Vše to od
bývá přece Kosmas až ku podivu stručně, sotva že se zmínil o za
vraždění Václavově, o umučení Ludmily nepraví slova! Vysvětlení
této záhady jest však velmi jednoduché: Kosmas nezmínil se
o těchto věcech nic nebo nezmínil se podrobněji, protože to vše
již v životě a utrpení sv. Václava bylo vyloženo, tedy bylo známo!
Nechtěl — to je vůbec zásada jeho — známé věci opakovati.
’) Podle P. Athanase je »scilicet Lubusse< dodáno v rkp. kapitolním.
Také opis tohoto rkp. v univ. knihovně (I, D 2) má ta slova.
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O zavraždění sv. Václava praví (Fontes, II. 29), že to »sufficienter
dictum puto in passionis eiusdem sancti viri tripudio.* Zde tedy
odkazuje na práci o sv. Václavovi a odkazuje na ni ještě jednou,
pravě (na str. 28 ve vydání ve Fontes): Kterak však milostí boží...
kníže Bořivoj došel svátosti křtu, aneb jakým způsobem skrz jeho
nástupce v krajinách těchto den ode dne se rozmáhalo svaté ná
boženství víry katolické nebo který kníže věřící jaké a kolik kostelů,
jest vystavil ku chvále boží, mínil jsem radéji pominouti, nežli ne
chuť čtoucímu způsobiti, protože jsem četl sepsání jiných o tom,
něco v privilegii kostela moravského, něco v epilogu též země
i země české, něco v životě a umučeni přesvatého našeho dědice a
mučennika sv. Václava. Neb i jídla se zprotivují, která se častěji
jídají . . .< Tedy Kosmas měl historii sv. Václava před sebou; co
tam bylo vyloženo, měl za zbytečné opakovat! — kdybychom
slova Kosmova »kterak kníže Bořivoj dosáhl svátosti křtu«, mohli
vykládati tak, že o tom asi vypravovalo také sepsání o životě
Václavově, musili bychom uzavírati, že Kosmas měl před sebou
Kristiána. Neboť jen v této legendě Václavské o pokřtění Bořivojově
se vypravuje, jen v ní zároveň vyloženo, kolik bylo knížat věncích
a jaké kostely vystavěli — Gumpold a tradice na něm závislá
počíná české křesťanství se Spytihněvem!
Co právě pověděno, má víc hodnotu domněnky než důkazu.
Můžeme však na štěstí tvrzení své, že Kosmas Kristiána znal, doložiti výmluvněji a bezpečněji. K r. 1124 vypravuje Kosmas,1) že
biskup Menhart našel náhodou (dne 24. března) v sakristii (kostela
sv. Víta) kosti Podivenovy. »Ten«, pokračuje Kosmas, »byl služeb
níkem (cliens) a nerozdílným druhem v práci a ve svízeli sv. Václava
mučennika, o jehožto skutcích v životě téhož svátého dostatečně vy
pravuje se věděti dychtivým. Nebo svého času byl Sebíř, šestý
této stolice biskup, když rozšiřoval větší kapli, u svátého hrobu
prve řečeného patrona (sv. Václava) kosti prve řečeného služeb
níka jeho vykopal, protože jinak nemohla se položití zeď, a vloživ
do rakve, postavil je v komoře, kdež se chovaly kostelní poklady.«
Nuže — o skutcích Podivenových vypravuje jediný Kristián, jenž
Podivenovi věnuje celou kapitolu (str. 222—224); krátká zmínka
u Gumpolda, mluvící o hochu Podivenovi,2) zde naprosto míněna
býti nemůže, ještě méně legenda Crescente fide, která nezná ani
jména Podivenova a v níž Podiven vystupuje jen tenkrát, vztahujeme-li zmínku legendy o »jednom klientu«, s jehož pomocí
sv. Václav v noci žal a hrozny sbíral, právě na Podivena. Komu
by pak ani to nestačilo, tomu můžeme důkaz svůj s) provésti ještě
l) Fontes, II., 187. — ’) Srv. výše str. 438. — ’) Ale přiznávám se zá
roveň, že to vše nebo skoro vše má již P. Athanas v edici své z r. 1767,
str. 10 — 11. Na Kosmovo místo o Podivenovi byl jsem upozorněn jenom jím.
Č. Č. H. VIII,
nn
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plněji: Jediný Kristián ze všech legend Václavských vypravuje
o přenesení těla Podivenova do Prahy a o tom, že bylo pocho
váno na hřbitově chrámu sy. Vítat »takže sy. Václav v chrámě
a bojovník (miles) onen venku leží, pouhou zdí "bď sebe odděleni
jsouce.« Srovnejme s tím zprávu Kosmovu o Šebířově vyzdvižení
kostí Podivenových — nejenom že si nemůžeme přáti dokonalej
šího potvrzení svého stanoviska, ale zároveň nabýváme dokladu,
jak spolehlivým zpravodajem Kristián byl a jaká důležitost přiklá
dána byla ostatkům Podivenovým v 1. pol. 11. st., za biskupa Šebíře. Tuto péči pochopíme teprv z toho, že Čechové doby Břeti
slavovy o významu Podivenově nejen z paměti ještě trvající, ale
snad i ze sepsání Kristiánova byli informováni.1)
’) Kosmas (I. c., str 29) mluví ještě na jednom místě o Životě sv. Vá
clava: »Nam Bolezlaus haut dignus dici sancti viri germanus, quam fraudu
lenter iratrem suum invitaverit ad convivium, quem potius machinabatur
ob regni retinendi gubernacula necandum; aut qualiter coram hominibus sed
non apud deum dissimulaverit fratricidii reatum, sufficienter dictum puto
in passionis eiusdem sancti viti tripudio.*· To P. Athanas (1. c., 12), a myslím
právem, má také za důkaz, že tu Kosmas odkazuje na Kristiána: Kristián
má v kap. 7 zvláštní delší odstavec, velmi pěkně psaný (srv. výše str. 444),
v němž nadšenými slovy velebí velikost, zásluhy a odměny Václavova mučennictví. To je to »tripudium« Kosmovo - v jiné legendě není nic, co by to
hoto jména zasloužilo. Ale »kterak Boleslav před lidmi ale ne před bohem
ukrýval vinu bratrovraždy«, o tom v Kristiánovi není nic, leč bychom vzta
hovali slova Kosmova na toto místo u Kristiána: »I oznámeno to bratrovrahu onomu (Boleslavu bylo oznámeno, že ve snu zjeveno bylo některým,
aby tělo sv. Václava přenesli do kostela sv. Víta), který jsa oděn pláštěm
křesťanství a nemoha se protiviti velkým skutkům božím, ač pozdě počal se
diviti. I vyslal lidi a kázal v noci svaté tělo přenésti s tou podmínkou, nebudou-li před svítáním« a t. d. (str. 220). Ani Gumpold ani Crescente fide
o Boleslavovi tak nemluví, jak chce Kosmas, o Boleslavově účastenství v pře
nesení sv. Václava vůbec se nezmiňujíce. Legenda Vostokovova líčí li ost Bole
slavovu jako srdečnou a upřímnou (tak vlastně i Kristián) — jediný Vavřinec
nevěří, jak se zdá v upřímnost lítosti Boleslavovy {quasi poenitens et lugens ... tremebundus super corpus fratris corruit). Znalost Vavřince u Kosmy
předpokládali nemůžeme; tak nezbude, než za to míti, že i tu má Kosmas
na mysli Kristiána, ale že Boleslava o své újmě Činí horším než jakým jej
nalezl v předloze. Kosmův Boleslav I. je, jak známo, ohava, krutější Hero
desa. strašlivější Nerona, Decia, Diocleciána. Ostatek Kosmas si níže odpo
ruje sám, tvrdě, že Boleslav nebyl nikterak hnut lítostí nad činem svým a že
přenesení těla bratrova do Prahy stalo se jen »invidi fratris odio« (str. 31).
Srv. o tom víc nad čarou. — Jedna shoda formální mezi Kosmou a Crescente
fide mohla by snad ukazovati k tomu, že Kosmas (vedle Kristiána) znal
i tuto legendu. Ač shodu tu mám za náhodnou (poněvadž týká se několika
slov, v nichž dobře mohli se shodnouti dva autoři nezávislí na sobě, chtělidi
krátce pověděti, co se stalo), uvádím ji přece :
Crescente fide:
Kristian:
Kosmas:
... misit nuncium, ut
Nam Boleslaus . . . .
. . . prefatum fratrem
quam fraudulenter fra eum fraudulenter invi suum felicem dolose ceu
trem suum invitaverit ad taret in domum suam, ad convivium accersit
convivium, quem potius quasi ad convivium, sed sed ut revera patui^
machinabatur ob regni potius ad necandum; ipse potius ad immolandum
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Tak je důležitá věta, že Kosmas práci Kristiánovu znal, a že
ji znal celou (křest Bořivojův je v ní zajisté na počátku, osudy
Podivenovy na konci), prokázána tuším nade vši pochybnost.
Potom můžeme tvrditi bez rozpaků, že Kosmas z Kristiána ví,
že Bořivoj je prvý český kníže křesťanský (datum křtu jeho, jehož
u Kristiána nenalezl, skombinoval si snad na r. 894), že z něho
asi má správné datum úmrtí Václavova (ale Kosmas má i dobré
patrně datum posvěcení kostela sv. Víta, jež u Kristiána není).
Z Kristiána čerpal Kosmas zprávu, že Ludmila byla »filia Zlavoboris, comitis de castello Psov.« Vynechává-li zde Kosmas: >jenž se
podle hradu nedávno vystavěného jmenuje Mělník« dodává hned na to
(čerpaje z Kristiána zprávu, že Drahomiř byla z provincie Stodor), že
pocházela >de durissima gente Luticensi«. Že Kosmas nedotkl se
slovem historie církve slovanské na Moravě, boje Cyrilla aMethoda za
ni, to nepřekvapuje; je známo, že Komas nebyl přítelem slovanské
liturgie;1) ostatek, byl-li ve vynechávání tak radikální, že slovem
nezmínil se o křesťanských ctnostech Václavových a o umučení
sv. Ludmily, nepřekvapovalo by, že vynechal všecky jiné historické
zprávy, jež obšírný Kristiánův život Václava a Ludmily obsahoval,
tedy v tom i historii Strojmírovu. O přenesení sv. Václava do
Prahy však mluví — zde sice také čerpá z Kristiána, ale mění jej
libovolně, aby co Kristián vypravuje, uvedl v souhlas s tím obrazem
Boleslava děsného ukrutníka, s nímž byl sám ku své práci při
stoupil. Boleslav Kosmův nelituje svého činu, mrzí jej zázraky
nad tělem bratrovým v Boleslavi, proto tajně nařizuje tělo jeho
přenésti v noci do Prahy do kostela sv. Víta, aby zázraky byly
přičteny sv. Vítu. Pozorujeme tu, co jsme již výše pozorovali
u těch, kteří předělávali Kristiána: Kristián dávaje na pravdu svou
mnoho působiti omylnému pojetí Gumpoldovu, vylíčil Drahomiř
i Boleslava zcela nejasně, polokřesťany, polopohany, polo oběť
lidské slabosti nebo návodu ďáblova, litující potom svých činů,
polo vědomé a zatvrzelé zločince. Tato nejasnost neuspokojovala
ty, kteří chtěli míti fakta jednoduchá: logice jejich byl vrah sv.
Václava mravní obludou. Tak i Kosmas; nechce věřiti Kristiánovi,
že Boleslav, ač pozdě, počal se diviti velkým skutkům božím (a
z toho plynoucímu podivnému rozkazu, že tělo sv. Václava musí
v noci, do kuropění býti přeneseno do Prahy) a předělává historii
přenesení těla podle svého domyslu. Motiv k tomu béře si však
z Kristiána, z vypravování o pokusu Drahomířině vyložit zázraky
nad hrobem sv. Ludmily ve prospěch Michala archanděla.2)
retinendi gubernacula»^- autem ex hoc certus Que cum sibi notissima,
candum, aut qualiter ... erat (str 187).
forent (216).
(str. 29).
*) Srv. Č Č. H., VI, 172. — a) Srv. Tomek v Čas. Čes. Mus. 1860, 272
a výše str. 41« a str. 412 pozn 1.
29»
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Důkazem, že Kristián je starší Kosmy^je naše these, Že
Kristián psal vskutku v 10, st., prokázána víc než dostatečně —
nikdo tuším nepokusí se potom dokazovati snad, že Kristián padělal
svou kompilaci někdy v 11. st. Konstatováním nového pramene
českého, staršího Kosmy a známého Kosmovi, nabýváme zároveň
důležitou pomůcku ku poznání vzniku a ceny kroniky Kosmovy.1)
E. Dalimil.

Prvý po Kosmovi vypravovatel »skutků českých«, dvěma sty
léty od něho oddělený Dalimily neznal nechvalitebné zásady Kosmovy
pomlčeti o tom, o čem byli již jiní dost se napsali. Nemusili bychom
se Dalimilem vlastně již obírati — víme-li, že Kristián je starší
Kosmy, víme potom také, že nemohl čerpati z Dalimila, jak tomu
chtěl Dobrovský. Ale pro historii kritického omylu, jímž se obíráme
a pro lepší poznání Dalimila bude s prospěchem, neuložíme-li si
již reservu. Dalimil je těžký problém, otázka jeho pramenů a jeho
skladatelské techniky je stále nezodpověděna a takřka beznadějná —
každý příspěvek k řešení jejímu je (jedním slovem řečeno) důležitý.
Znal Dalimil Kristiána? Neodvažuji se na otázku dáti odpověď
předem; bude lépe, budeme-li odpověď hledati. Povězme nejdříve,
co z Kristiána u Dalimila není. Je to celé vypravování o Cyrillu
a Methodovi, jsou to české dějiny báječné (zde byl ovšem Kosmas
Dalimilovi pramenem vítanějším), je to vypravování o přenesení
sv. Ludmily do Prahy a je to konečně obšírná zpráva o významu
a osudech Podivenových. Povězme ještě, že Dalimil má u srovnání
s 0 ilinnicn^ také jedno veliké plus, celou kapitolu o poctě a milosti,
kterou Václavovi prokázal císař, povězme, že rok smrti Václavovy
') Dobrovský edici a důkazy P. Athanase dobře znal — jak zachova
se v otázce poměru Kosmy ke Kristiánovi? Dobrovský s vývody Athanaso*
vými své čtenáře neseznámily můžeme říci: neodvážil se je vyvraceti. Shodvyložil si svým způsobem, o stanovisku P. Athanase se nezmiňuje. Tak vy
»Wenzel u. Boleslaw«, str. 111 praví, mluvě o místě Kosmově o kostech
Podivených: »Diese Stelle scheint Christian nach seiner Art (!) benützt und
die Folgerung daraus gezogen zu haben, dass eine Mauer die Gräber des
Herrn und seines Dieners ehedem geschieden habe.« Jak raffinovaný falsátor
je ten Lžikrišťan Dobrovského! Ostatek Dobrovský jen prostě tvrdí, že
Kristián čerpal z Kosmy; Kosmovým životem sv. Václava je mu legenda Gumpoldova. Srv. Ludmila Drahomiř, str. 10, 23, Bořiwoys Taufe, str. 86. — Otázka,
kterou legendu o s. Václavu mínil Kosmas ve svých odkazech, byla po
Dobrovském zodpovídána tak, že znal jen Gumpolda. To se hodilo velmi
dobře těm, kteří křest Bořivoje Methodem chtěli uváděti v pochybnost, nej
nověji Lippertovi, Bachmannovi a Sg^yjgenbergovi. Srv. na př- Bachmanna
v Mitth. deš InstitutšTur. österr. Geschichtsforsch., 20, str. 46 sq. — Článkem
naším padnou také výklady Loserthovy v stati »lieber Přibislawa, die an
gebliche Schwester des hl. WenEel« v Mitth des Vereins für Gesch. der
Deutschen in Böhmen, 14 (1876).
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udává na 928 — a poznáme ihned, že Dalimilovo vypravování
o sv. Václavu a sv. Ludmile není pouhým zpracováním Kristiána.
Shody mezi oběma lze ovšem nalézti. O křtu Bořivoje Methodem vypravuje Dalimil v podstatě v souhlase s Kristiánem —
Method je mu však »Rusín« a arcibiskup Velehradský; datum
křtu je vzato z Kosmy. O proroctví Methodově nevypravuje Dalimil
nic (bylo by podivno, že by pominul tak vděčného motivu) ani
o kletbě Methodově na Moravu; za to v shodě s Kristiánem ví,
že Bořivoj postavil prvý kostel »v Hradciu* a druhý P. Marii na
hradě Pražském.1) O tyto dvě data lze již asi opříti úsudek, že
Dalimil musil Kristiána přímo nebo nepřímo znáti. Neboť obě tyto
zprávy má' jen Kristián a »Diffadente sole« — ani Kosmas ani
legendy jiné dat těch nemají, legendy závislé na »Crescente fide«
přičítají založení kostela P. Marie Spytihněvovi, a i legenda »Diffudente sole«, založená na Kristiánovi, má určité plus, jmenujíc
Hradec již Hradcem nad Vltavou. Kdybychom však připustili, že
dodatek »supra Multaviam« v »Diffudente sole« je přípisek po
zdějšího přepisovače (jiný rukopis2) má zajisté: supra Thetin), mohli
bychom věřiti, že Dalimil nečerpal zde z Kristiána, nýbrž z »Diffu
dente sole«. Hned potom však Dalimil vypravuje o sv. Ludmile,
zná jména vrahů jejích, jež nejsou v Diffudente sole, nýbrž jen
v Kristiánovi! Ale i zde byl by závěr: Dalimil tedy znal Kristiána,
tuším ukvapený, neboť Dalimil zná i jméno jednoho vraha Václa
vova, Hněvsy nebo Hněvisy,3) jež u Kristiána není, jež má jenom
slovanská legenda Vostokovova a slovanský prolog!
Z toho je zřejmo, jak nesnadno je o Dalimilovi souditi —
vidíme, že i tak nápadné shody, jako založení prvého kostela
v Hradci a druhého v Praze může konečně Dalimil míti také
z nějakého nám neznámého pramene, z něhož musil čerpati jméno
Hněvsovo. Jsou u Dalimila ještě dvě místa, jež ukazují k slovan
ským pramenům: že Boleslav byl starším synem Vratislavovým
(to má jen slovanský prolog o přenesení těla svátého Václava,
Fontes I., 135) a že sv. Ludmila byla uškrcena závojem (to má
známý nám prolog slovanský o sv. Ludmile). Ale vedle těchto
známek, jež by vedly k slovanské tradici, k nějakému ztracenému
plodu jejímu, je Dalimilovo pojetí události vzato patrně z tradice
latinsko-německé, jak ji zachovali »Crescente fide« a Gumpold —
Dalimilovi je Drahomiř pohankou, plodí pohanstvo v zemi —
»a kdež žáka neb křesťana přěmožieše živu jemu býti nebieše«.
Václav Dalimilův jako Václav uvedených legend latinských povo
lává zpět do země kleriky, jež jeho matka byla vypudila (str. 55).
l) Některé
přišel do Čech.
u. Boleslav, str.
(v slov, legendě

rukopisy Dalimila znají i kněze Kaicha, jenž s Bořivojem
Srv. Fontes, III., 49, pozn. — ’) Srv. Dobrovský, Wenzel
26. — ’) Jeden rukopis zná i jméno druhého vraha Štyrsy
Tira).
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O vyhnání a zpět povolání Drahomíry Dalimil neví nic, líčení
vraždy u Dalimila je, jakoby vzato bylo z Crescente fide a Gumpolda zároveň. K tomu přidal, asi z Kosmy, Dalimil datum, že
v Boleslavi slavil bratr Václavův křtiny; o svátku sv. Kosmy
a Damiána neví nic. Nad to pak má Dalimil ve vypravování o zá
sluhách svátého života Václavova vedle jednoduchých chval upomínajících na slovanskou legendu podivná fantastická plus, že
vdovám nosil z lesa v noci dříví, že utíral škorně svému panoši
nebo komorníku Podivenovi, který Václava >v náboženství tepieše«,
t. j., že sluha bil nebo bičoval asketu, jenž chtěl trpěti.
Ale konec konců nelze uzavřití jinak, než že Dalimil Kristiána
nebo jinou práci na Kristiánovi více méně závislou před sebou
míti musil. K tomu ukazuje několik míst, nejvíc slova Dalimilova
o přenesení sv. Václava do Prahy: »Uzřev Boleslav, že se božiej
moci nemóž protiviti, i počě v svatost svého bratra ot pólů věřiti« x) — toho v žádném jiném nám známém vypravování není
mimo Kristiána. Dalimil jediný má také zprávu Kristiánovu, že
Václav »kupuje pohanské děti křstieše«, Dalimil stejným způ
sobem představuje nám Ludmilu jako Kristián,2) Dalimil spolu
s Kristiánem má vypravování o boji knížete Kouřimského s Vá
clavem (ovšem s novými detaily), ví spolu s ním o zázračném pře
vezení těla Václavova přes dvě řeky, zná zázrak s uchem, jež
nalezla Přibyslava a vypravuje jako Kristián něco (ale zmateně)
o knězi, jenž chtěl dostati kousek těla Václavova.
To jsou tedy shody ukazující k vnitřní souvislosti; srovnáme-li
s tím ovšem veliké rozdíly výše vyložené, zvláštnosti a novoty
Dalimilovi vlastní, budeme ochotni spíše za to míti, že Dalimil
neznal Kristiána .přímo, nýbrž nějaké vypravování na něm částečně
založené. Svědčila by o tom ještě jedna důležitá okolnost — po
divné přesunutí vypravování o zápase Strojmíra s Bořivojem (jež
je v 3. kapitole Kristiánově) do 12. st. a zvláštní pozměnění jeho.
Vypravování o povstání Čechů proti Bořivojovi, jež by se tak
hodilo do jeho »pověstí«, historie zvolení a vyhnání Strojmíra,
není totiž u Dalimila tam, kde bychom ji hledali. Je však u něho
přece, ale ve vypravování o dějinách českých za časů knížete —
Fridricha, syna krále Vladislava. U Dalimila nesluje vlastně Stroj
mír Strojmírem, nýbrž Stanimírem, ale dělej co dělej, nemůže to
býti nikdo jiný než Kristiánův Strojmír. Dalimil vypravuje3) že byl
v Němcích jakýsi Stanimír, knížecího rodu, jenž se chlubil, že
') Fontes, III., str. 62. Srv. k tomu Kristián: Nunciatur hec fratricide
illi et quia Christiane milicie chlamyde erat obtectus, magnalibus dei resistere
non valens, quámuis sero cepit mirari« (str. 220). — ·) >Ta (Ludmila) jesť
byla žena Bořivojova a hraběnka ze Psova. Jemuž tehdy Pšov diechu, témuž
potom Mělník vzděchu; neb před Mělníkem hrad bieše, ten sobě Pšov jmě
jmějieŠe...« — ■*) Fontes, 111., 152. sq., kap 72.

Nejstarší kronika česká.

455

by všechny Němce z Cech vyhnal. Čechové si ho tedy zvolili
knížetem a Stanimír počal vskutku řezat Němcům nosy. Ale
sotvaže poněkud upevnil moc svou, obrátil: počal ploditi Němce,
na tvrze sázeti německé posádky a Cechy ke dvoru nepřipouštěti.
Čechové (»zerněné«) proto poslali pro vypuzeného knížete dřívěj
šího Bedřicha a ujednali s ním tajně, aby se znovu ujal vlády.
Bedřich umluvil se Stanimírem den k stání soudnímu o knížectví,
jež položeno na Bojiště (patrně proti Vyšehradu). Stanimír tam
přišel se svými Němci a s připraveným klamem: byl se umluvil
se svými, že pro případ, kdyby jednání nevypadlo v prospěch
jeho, oblekou se všichni přívrženci jeho na zvolání »Proměňte
sel« v odění bitevní a Bedřicha zabijí. Ale Čechové se byli
o úmyslu tomto dověděli a přišedše s Bedřichem na Bojiště,
měli již pod svými sukněmi tvrdá odění. Sotvaže Bedřich skončil
žalobu svou na Stanimíra, že mu uzmul jeho zemi, zvolal Stanimír
německy: Proměňte se! Ale tu Čechové se proměnili také a
dříve, Němce pobili a vyhnali, a Bedřich uvázal se v knížectví,
Čechy miloval a Němcům řezal nosy, jako jim je byl řezal otec
jeho . . . Nemůže býti pochybnosti, že zde přímo nebo nepřímo
užil Dalimil vypravování Kristiánova o Češích nespokojených s křtem
knížete Bořivoje^ kteří si zvolili za kníže jakéhos Strojmíra, jenž
byl se posud zdržoval u Němců v exiliu^ ale tam dlouho pobyv, slo
vansky zapomněl (to Dalimil nemá). Proto jej zavrhli sami někteří
voličové jeho, ale většina jich zůstávala při něm. I usnesly se obě
strany, že vyjdou z hradu Prahy ven na pole a tam že se usta
noví na tom, co počíti. Strana Strojmírova však vymyslila lest, aby
přívrženci její vyšli z hradu se skrytým brněním a přilbou a na
heslo »Proměňme se!« odění oblékli a na protivníky se vrhli
a je pobili Ale strana Bořivojova, zvěděvši prve o tomto úmyslu
— atd. vše jako u Dalimila, až na to řezání nosů Němcům, jehož
Kristián ještě neznal.
Jak se tato změněná historie Strojmírova dostala u Dalimila
do 12. st., zůstane asi nerozřešenou otázkou. Marignola (jenž psal
kolem r. 1360) má ji tam, kam náleží, stejně Hájek, jenž ovšem
jmenuje Strojmíra Stůjmírem, »bratrem někdy Sukoslavovým« a ví,
že Němci mu říkali Štylfrýd. Ale bylo by zbytečno problémem
tímto déle se zdržovati — že Kristián nevzal svého Strojmíra
z Dalimila, jak měl za to Dobrovský, víme zajisté bezpečně ’)
*) O poměru Dalimila ke Kristiánovi zmiňuje se Dobrovský v Boŕiwoy’s
Taufe, str. 100 — 101, v Ludmila u Drahomiř, 23, 31, 42 (Dalimil má, že
vrahové zabili sv. Ludmilu v komnatě; to prý vzato z Kristiánova »cubiculum<), 43, 54 (Dalimilova věta o vrazích Ludmiliných »ta pohany k čertom
se dostasta« je prý u Dalimila jen rozvedena); Wenzel u. Boleslaw, 29—31,
105 — 106. Pokus důkazu jakéhosi je jen zde na str. 29 o místé, kde nalezeno
ucho sv. Václava — ale ani tím, jako jinými poznámkami Dobrovského v této
otázce, netřeba se vůbec zabývali.
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Stačí pověděti, že mnohé záhady zpráv Dalimilových o živote
sv. Václava budou vyjasněny, až budou tiskem vydány i pozdější
legendy václavské.1) Dosavadní opomíjení těchto legend je jistě
chybou. Historik sice musí dáti přednost pramenu původnímu,
událostem, o něž jde, nejbližšímu, ale z toho ještě vždy neplyne,
že pozdější zpracování založena jsou v přídavcích svých zcela
libovolně. Mladší přepracování starých themat jsou konečně vždy
důležitým pramenem pro poměry a názory té doby, v nichž
vznikla; pocházejí-li z 13. nebo 14. st., jsou vždy důležitá tolik,
aby nebylo radno pomíjeti je mlčením.
*

♦

*

Jednu z těchto pozdějších legend pročetl jsem v rukopise
a mám za to, že ona byla pramenem Dalimilovi. Je to legenda
počínající se slovy > Oriente iant sole cristiane religionis in terra
horroris et uaste solitudinis, Bohemia videlicet,< zachovaná v univ.
knihovně ve dvou rkp. z 14. st.8) Vypravování své počíná nikoliv
Bořivojem, ale Vratislavem; po stránce stylistické je celkem samo
statná, Kristiána znala však jistě, jak řada slovných shod mimo
věcné (v tom i vyhnání a zpět povolání Drahomíry a osudy Podivenovy) s dostatek prokazuje. Celek je jakási kombinace tradice
latinsko-německé (rázu »Crescente fide«) s Kristiánem a novými
zprávami neznámého původu. Drahomiř je pohankou, napodobovatelkou Jezabely, Václav, dospěv věku mužného, jsme se káceti
modly, otvírati kostely, svolávat! rozprchlé kněží, a když matka jeho
způsobí jakési povstání pohanů proti němu, vypoví ji ze svého
knížectví. Pak vypravují se Václavovy: >opera pietatis et misericordie< — tam najdeme motiv Dalimilův, že sv. Václav v noci
chodil do lesa pro dříví chudým. Ale s dodatkem, že rád dal se
zbiti od hajných, kteří v něm tušili zloděje 3) a že v noci navště
voval žaláře, těše vězně. Potom následuje vypravování o boji
Václavově s vévodou (dux) Kouřimským; detailů uvedených Dali
milem legenda ještě nezná. Patrně z Kristiána jsou některá data
o Podivenovi (jak rozdílel almužnu ze svého přidávaje) a o ku
pování pohanských hochů sv. Václavem *et maxime ad Pascha
et Sancti Spiritus, ut illis diebus haberet eos ecclesia, sicuti est
moris* — i zde jsou však dodatky legendistovi vlastní. Kapitola
další vypravuje, jak císař v jednom hradě položil knížatům schůzi
ke dvoru, sv. Václav však dostavil se až třetího dne poslední.
x) Srv. o nich a rukopisech jejich více u Dobrovského, Wenzel u. Boleslav,
str. 39-52. — ’) Sign. 13 D 20 z 14. st. (f. 159 a—178 a> a 1 C 25 (14 st.) f. 1 a
až 11b. Vedle toho opis její z 18. st. v 11 A 3. — *) Zajímavá chvála je také
v těchto slovech: Tanta etiam pietate affluebat, ut omneš personas in princi
pátu suo jure hereditario servituti subditas larga manu redimens deinceps
perpetue ňbertati restituebat.
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Císař s knížaty se proto usnesli, že kdo před přicházejícím Vá
clavem povstane nebo dá mu místo, má ztratiti hlavu. Sotva že
však vstoupil sv. Václav do shromáždění, povstal císař, pospíšil
knížeti vstříc a posadil jej na stolec svůj a potom užaslým kní
žatům vysvětlil, že viděl sv. Václava vstupujícího v průvodu andělů
a kříž zářící na čele jeho . . . Toto vypravování má i Dalimil
a ze srovnání obou zpráv je patrno, že tu Dalimil čerpal z le
gendy, nikoliv naopak. Zrovna tak vzal Dalimil z této legendy
zprávu další, jak si vyžádal Václav od císaře rámě sv. Víta, jak
dostal i jiné dary >et potitus patrie liberatíonem, quia Bohemia
antea romano imperio erat tributaria«. Dalimil má: »Tehdy ciesař
z své milosti všie roboty zemiu zprosti.«
Z ostatních zpráv vyjímám jen věci důležitější. Neznámý spi
sovatel legendy znal i Kosmu: o Boleslavovi praví, že byl »corde
crudelis, vultu horribilis, actione inhumanus« a že byl proto zván
»sevus Boleslaus«. Tu můžeme pozorovati, jak by asi vypadal
Kristián, kdyby byl, jak tomu chtěl Dobrovský, užil Kosmy. Že
Dalimil z »Oriente iam sole« čerpal, toho doklad další najdeme
ve zprávě o zavraždění sv. Václava: Václav tu prchá ke kostelu
a padá na práh,1) zabit je na prahu, jako u Dalimila. Na jednom
místě najdeme v »Oriente iam sole« zajímavou polemiku s Kri
stiánem: autor je rozhořčen na údaj Kristiánův, že prý sv. Václav
někdy, přece mnoho pil.2} V zázracích je ovšem plus proti Kri
stiánovi; přibyl jeden zázrak při přenesení těla sv. Václava, jejž
má i Dalimil (osvobození vězňů), přibylo mimo jiné vypravování
o králi Dánském Erichovi, jemuž zjevil se ve snu Kristus a uložil
mu na pokání za hříchy jeho vystavěti kostel ke cti sv. Václava.
Zde souvislost legendy s Dalimilem je již nesnadno kontrolovat!
— Dalimil mnoho, jak patrno, o zázraky nestojí.
Legenda »Oriente iam sole« pochází, jak mám za to, někdy
z 2. pol. 13. st.8) — v obou rukopisech jejích, jež jsou v univ.
knihovně*udávají se sice zázraky s přesným datováním ještě z r.
1260,4) 1334, 1347, ale mám za to, že to vše jsou pozdější do
plňky opisovačů, že legenda končí se vlastně slovy: »cujus reg’)>... et prosternens se in limine in manus domini spiritum suum
commendabat«. Srv. Dalimila: »když u cierkve na prazě kletieše a svú dušiu
v boží rucč porúčieše . . .« (str. 61). — *)»... nec fuit illi mos crapulose
potare ac alios ad crapulam invitare . . . Certum est minus esse verum,
quod quidam aliter hoc in loco de ipso dogmatisaverunt ad scandalum audi
entium et ad excusandas excusationes peccatoribus in peccatis« (f. 166 b)
v rkp. 13 D 20. Srv. i Dobrovský, Wenzel u. Boleslaw, str. 50. — ’) Hlavní
důvod je, že legenda rozeznává již město Prahu a hrad Prahu. Na jednom
místě je řeč o »provincia Pragensis«, páni zemští slují tu »barones«, činí
se zmínka o kapli sv. Václava, vystavěné pod horou hradčanskou kde bylo
a je vězení, v němž stalo se zázračné osvobození vězňů při přenesení těla
sv. Václava. — *) Vlastně: MCCLX et C. Druhý rkp. má 1260.
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num et imperiurp manet sine fine in secula seculorum amen.« na
f. 175 b. Na konci, na f. 177 b je »nota«, tvrdící, že sv. Václav
dotrpěl r. 928 28. září za času papeže Jana X. a krále Jindřicha.
Po nedlouhém čase prý císař Oto, chtěje mstíti bratrovraždu, vy
trhl s velkým vojskem proti Boleslavovi a spustošil skoro celé
Čechy. Boleslav neměl nikde ochrany a stižen malomocenstvím
(horrenda lepra) bídně zemřel . . . Dalimil, jak již pověděno, má
také rok 928, ale má i, že (ještě r. 928) císař mstě sv. Václava,
vtrhl do Čech, Boleslava pokořil a zemi jeho porobil v daň. »Kněziu
u dvora službu jmieti, kotel nad ohněm káza držeti«. Jak souvisí
tato zpráva Dalimilova s notou naší legendy, o tom nebudeme již
uvažovati.
Ani poznáním, že Dalimil čerpal z legendy »Oriente iam sole«,
jež zase užila Kristiána, nebudou vysvětleny všechny shody mezi
Dalimilem a Kristiánem. Přes to měl bych za to, že Dalimil Kri
stiána neznal přímo, že tu souvislost prostředkoval asi ještě jiný
pramen. Jako lze se z »Oriente iam sole« poučiti poněkud o pra
menech Dalimilových, tak snad i nějaký příspěvek k řešení záhady
poskytnou jiné legendy, z nichž po legendě »Oriente sole« hlavní:
»Inclytam et gloriosam festivitatem« a »Ut annuncietur« (legenda
Jana ze Středy) nejsou dosud vydány. Tyto legendy, založené více
méně na Kristiánovi (přičísti k nim lze i václavskou legendu Karla IV.)
a žurnalistickou (řekl bych) svou úpravou přístupnější čtenářstvu,
zatlačily Kristiána do pozadí. Doba husitská pak znehodnotila
legendy vůbec — tak lze si vysvětliti, že tak málo rukopisů Kri
stiána zachovalo se (pokud víme) na naše doby a že Balbín mohl
Kristiána vskutku objeviti.

III. Závěr. Mnich Kristián.
Dále, k historikům českým, kteří přišli a psali po Dalimilovi
již nepůjdeme. Co jsme chtěli věděti, víme zajisté již spolehlivě.
Závěr bude: Kristiánovo spisováni historické je práce původní* na-,
psaná v dobé biskupa Vojtécha^ nejspíše r. 993—99j po Vojtěchově
návratu z Itálie. Kristián psal na základé dobrých tt^dic ústních
a na základž neznámých jak se zdá částečně slovanských předlohy
o životě slovanských věrozvěstů a o sv. Ludmile; vedle toho použil
vydatně latinských legend Merjkenovy a »Crescente fide*; něco málo
vzal i z Gumpolda. Práce jeho je, jak již komposice a styl s dostatek
ukazuje, jednotná; není to naprosto nějaká mosaika ze sebraných
zlomků prací cizích — jediná stať, jež je vzata doslova z Gumpolda,
prozrazuje již šlohem cizokrajný ráz svůj. Literárně vyniká značně
i nad lepší středověké práce kronikářské nejen po stránce formální
(řeč i sloh je někde přímo elegantní), ale i po stránce věcné, a to
jak svým historicko-kritickým smyslem tak svým duchem vroucně,
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ale vzdělané (řekl bych: vybraně) křesťanským, jenž pravdu histo
rickou snaží se harmonicky spojití s pravdou legendární. Svým silně
historickým základem a především rozsahem thematu, jež obsahuje
dějiny slovanské liturgie na Moravě a dějiny české od počátku do
doby sv. Václava a jež má příspěvky ještě z doby Boleslava II. je
to před Kosrnou nejdkleiitžjši naše práce historická, prvá kronika
česká»
O autoru víme dosud jen, že byl mnichem a příbuzným
biskupa Vojtěcha a patrně Čechem. Osobu jeho lze však zjistiti
dokonaleji. Z Brunovy legendy se dovídáme, že Čechové, volajíce
zpět svého biskupa Vojtěcha, který jim pro hříchy jejich odešel
do sladkého Říma, poslali k němu posly s prosbou o návrat a od
puštění. K poselství vybráni byli od Čechů Radla, někdy spolužák
sv. Vojtěcha v studiích a ^Christianus monachus, vir eloquens,
jenž byl vlastni bratr pána země«, tedy knížete Boleslava II}}
Kanaparius jmenuje také bratra vévody Boleslava II. náčelníkem
poslů českých k papeži a synodě; jménem ho však neuvádí. Že
tento mnich Kristián a autor naší historie, je jedna osoba, o tom
nemůže býti pochybnosti. Čechy jednak, jež do té doby vůbec
žádného kláštera neměly, mohly sotva míti více mnichů téhož
jména, jednak vysvětluje se nám tím faktem zmínka Kristiánova
v prologu, že je příbuzným biskupa Vojtěcha. Na příbuzenství
Přemyslovců se Slavníkovci sotva můžeme pomýšleti (ač vyloučeno
to není); spíše se zdá, že oba po matce byli příbuzní, že snad
matky jejich byly sestry — potom by byl Kristián jak jsme
již na počátku své studie ze slov o společném strýci Václavu
předpokládali, bratrancem Vojtěchovým, synovcem sv. Václava
a vnukem Vratislavovým a Drahomířiným. Bratrancem sv. Voj
těcha byl tedy i Boleslav II. Nebylo-li klášterů a tedy asi ani
mnichů v Čechách, musil býti urozený mnich Kristián členem
kláštera zahraničního, podle všeho (co o kulturních a politických
stycích Prahy se sousedstvím víme), nejspíše v Bavořích, v Řezně.
A sem také vede stopa, kterou ukazuje Kosmas. Ten nezná Kri
stiána jménem, ale zná přece mnicha, jenž byl bratrem knížete
Boleslava II. a synem Boleslava L, jenže jmenuje jej Strachkvasem. Je známo, co o něm Kosmas vypravuje, o narození
jeho v noci vraždy boleslavské, o jménu jeho odtud vzniklém
(>terribile convivium«), o slibu otce, bratrovraha, že dítě zaslíbí
Bohu, aby mu sloužil za hřích otce a za národ země jeho. Ani
jménu, ani romantice tohoto narození a zaslíbení důvěřovali ne
budeme, ale Kosmas patrně zná osobu, o niž nám jde a ví také,
že Strachkvas, když dorostl dán byl otcem do kláštera sv.J^me'
rama v Řesnč^ kdež stal se mnichem. Vypravuje nám o Strach!) Fontes, I., 280
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kvasoví pak ještě později dosti obšírně, že sv. Vojtěch chtěl se
vzdáti biskupství ve prospěch jeho (co tu vkládá biskupovi do
úst,1) svědčí o dobrém pramenu, z něhož na tomto místě čerpal),
ale Strachkvas odmítl zcela rozhodně: Nechci hodnosti ani důsto
jenství ani nádhery světské; pokládám se za nehodná biskup
ského důstojenství, nestačím na takové břímě. Mnich jsem, mrtev
jsem! Víc o nim nevíme.*) Kosmas na jiném místě®) o Strachkvasovi vypravuje, že po druhé roztržce Čechů s Vojtěchem za
hořel v naduté pýše po biskupství, a zve jej idiotou a utrhačem,
arcistarostou nešlechetníků atd. To je v takové protivě s tím, co sám
dříve pověděl a co (to je ovšem důležitější) dnes víme, že nemám
za nutné podrobnosti žalob Kosmových ani registrovati. Kosmas
tu asi zaměnil dvě zcela rozličné osoby. Kristián, jak jej známe
z díla jeho, může se podobati jen tomu Strachkvasovi Kosmovu,
jenž blízek jsa v ideálním chápání povinností křesťana biskupu
Vojtěchovi, nezná většího štěstí na tomto světě než jako mnich
sloužiti cele Kristu. Že tak ušlechtilou postavu, tak vzácnou indi
vidualitu mravní i literární, v době surové ještě kultury národní,
muže pošlého k tomu z knížecího rodu, prvního a posledního
Sfiisovatele-historika z rodu Přemyslovců, vrátilo toto vyvrácení
veHc^hó omylu badatelského historii, pokládám za neposlední zá
sluhu své práce.
*
*

Nebude se škodou, přehlédneme-li zde také resultáty své práce,
pokud jde o závislost a stáří ostatních legend o sv. Ludmile a sv.
Yáfilayn· Nejnázornější bude grafické znázornění věci. Podle výkladů
dosavadních vypadala by genealogie našich legend takto:4)
l) Fontes, II., 43. — s) V padělaném (v 13. st.?) zakládacím listu kláštera
Břevnovského, datovaném k r. 993, 15. Jan. (Emler, Reg. č. 78) je patrně náš
Kristián uveden, jako písař listiny: Datum per manum domini Cristiani, fratris
illustris ducis Bolezlai.« Jméno Kristiánovo se tu tedy snad v tradici klášterní
zachovalo; ovšem je pochybno, že by roli, jež je mu tu přisouzena, kdy za
stával. Srv. však i břevnovskou historii v jednom rkp. Pulkavy, ve Fontes,
V, 271 pozn. — 8) Ibidem, str. 45. — *) Poznámky k tabulce prve: Prolog
o sv. Ludmile (srv. výše str. 417) je zde vynechán, podobně slovanský prolog
o sv. Václavu (srv. výše str. 425) a slov, přeneseni těla sv. Václava (Fontes,
I., str. 135; srv. výše str. 453). O stáří prologu uvažoval krátce V. Vondrák
(Zur Würdigung der altslovenischen Wenzelslegende, r 1902, str. 31) na zá
kladě nesprávných předpokladů o Wattenbachově legendě, potom Kalousek
1. c., str. 32—33. Ukázal na souvislost prologu s Menkenovou legendou,
maje za to, že prolog je starší než Menkenova legenda a že byl legendě této
předlohou, ale celkem že je mladší než ostatní slov, legendy o sv. Václavu. —
Datování »Crescente fide< k 10.—I3. st. vztahuje se na mínění Dobrovského;
Kalousek na základě rkp. mnichovského z 10. st. klade ji do konce 10. st.,
za Gumpolda (1. c. 27). — Odvození Menkenovy legendy z Wattenbachovy
sluší tak 'rozuměti, že jen část Menkenovy legendy považována byla za od
vozenou z Wattenbacha nebo z pramene společného jí a Wattenbachově
legendě (Bůdinger l. c., 523 a Tomek v Čas. Mus., 1860, 267). Poznámky
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Leg. Vostokovova
(1. pol. 10. st.)

Gumpold \
973—983
'

/ WaUenbachova
// leg. (10.—12. st.)
/
/

Vavřinec \ Crescente fide
Menken
(11. st.)
\ (10.—13. st.)
(12. st)
Přenesení
\
/ s'
sv. Ludmily.
\
/s'
(12. st.?) \ \
Diffudente
\
./s^
sole
\
s^
(12.-13. st.)
Kristián
(1. pol. 14. st.)

Italská leg.
(9,—11. st.)

Moravská legenda.
Výsledky studia svého znázorníme tímto obrazcem:
Leg. Vostokovova
(1. pol. 10. st.)
Prolog o
Ztracená
,
sv. Ludmile
Creggente Vaxxinec
leg. o Cyril- .
Cen
fide (950 až (asi 990 až
lu a Methoľ -7'
m i
/
975)
995)
Ä (pol. 10. st.) (pol. 10. st.) / r I .,
pol. 10. St.)
!
r
y
Gumppld
^/^/975—985)

Italská leg.
(9 — 11 sS

Ktistiau

(993-994)^

'

"
Moravská
leg. (12. st.?)

Diffudente
sole (poč.
12 st.)

Oriente iam sole a j.
(13-14 st.)
k tabulce druhé: Leg. Wattenbachova a leg. o přenesení sv. Ludmily se zde
neuvádějí, protože jsou prokázány za část Kristiána. Vytečkovaná čára mezi
Kristiánem a Mor. legendou znamená, že nevylučuji zcela Dobrovského výkladu
o mor legendě, ač dal jsem přednost výkladu jinému (srv. výše str. 402 sq.).
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IV. Kritika Dobnerova a Dobrovského.

71
* I

? /

i, <

Bylo to r. J677, co Bohuslav Balbín ve svém pilném zpracování dějin českých, jež nazval Epitome rerum Bohemicarum seu
Historiae Boleslaviensis liber L, vydal, jako velký dokument dů
kazný k svému vylíčení českých dějin v 9.—10. století, práci
Kristiánovu (str. 41—65) z rukopisu augustiniánského kláštera
třeboňského. Balbín se o tomto rukopisu zmínil již r. 1665 l) —
v Epitome s patrným triumfem předložil jej čtenářstvu, jako dílo
»prvého českého spisovatele« a provázel jej řadou historických
poznámek (str. 67—91), snaže se podrobněji vyložiti jednotlivé
cenné zprávy jeho, ovšem i s pomocí Hájka. Balbín jmenuje
Kristiána Cristannem de Skala (ze Skály?) — jméno to vzal
z Veleslavína, a ten zas z Hájka, jenž Kristiána ze Skály zná co
třetího syna Boleslava I., bratra Strachkvasova. Nebudeme ovšem
při domněnkách a datech tohoto druhu prodlévati. Že rukopis
třeboňský, z něhož legendu vydal, je kusý, Balbín nepověděl;
zbytek doplnil patrně z rukopisu kapitolního.2)
Balbínův text, dost bohatý omyly, otiskli Bollandisté, rozdělivše
však historii Ludmilinu (r. 1755) a Václavovu (1760), a prvou část
Kristiánovu (osudy sv. Ludmily) srovnavše s rukop. bodecenským.3)
Obojí životy podle Bollandistů vydal po třetí v Praze roku 1766
pějaký. Jesuita, jak má Dobrovský za to, Michal Krammer.4) V té
době již vydával Gelasius Dobner, veliký »vylidňovatel staletí«, vy
plněných Hájkem spoustou smyšlených postav, své Annales. Bylo
se mu ovšem mnohonásobně obírati Kristiánem — a tak bychom
snad mohli říci, že v kritikovi, jenž tolik drzé falše poznal v histo
rických pracích minulosti, vznikla nedůvěra i vůči tomuto pramenu.
Byl to zajisté Jgobner, jenž vystoupil s míněním, že dílo Kristi
ánovo
že někdo, jenž psal ku^konci 12. stol., sbíraje
staré zprávy o sv. Ludmile a Václavovi, jenž~sTožil Kristiánovu
legendu, fingoval prolog její, hlásící se do doby biskupa Vojtěcha,
aby tak práci své dodal více autority. Ale tento výklad Dobnerovy
nedůvěry ke Kristiánovi byl by nesprávný \ Dobner nevěřil v pravost
‘) Dobrovský, Wenzel u. Boleslav, str. 34. (a opsal jej, jak praví, již 1645).
— ’) Srv. výše str. 407, 408. — ·) Srv. Dobrovský »Wenzel u. Boleslav«
(1819), str. 37 — Balbín se nepochybně o rkp. kapitolním dověděl teprv
tehdy, když již Část »Epitome« byla vytištěna Úplný otisk Kristiána je totiž
u něho provázen poznámkou: »Hactenus Christannni . . . narratio, quam
čertům est mutilam
in eaque plurima desiderari: quippe promiserat
quaedam se in sequentibus narraturum (ut Podevini sanctitatem, mortem
et miracula) quae nusquam appareni.* Ale to vše, o čem praví, že chybí (a co
vskutku chybí v rkp. Třeboňském), je v Balbínově edici. Citované místo bylo
záhadou již Bollandistum (Acta Sanct., Sept, VIL, 771). Vykládám je tak,
že Balbín měl připravenu edici vskutku z rkp třeboňského s dotčenou po
známkou na konci; během tisku dověděl se o rkp. kapitolním, dodal z něho
ostatek, ale zapomenul škrtnout! svou poznámku. — 4) Ibidem, str. 35.
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Kristiána již tenkrát, kdy ještě věřil v Hájka, kdy ještě ani netušil,
že celý život věnuje kritice Hájkovy kroniky. Proč — to se ještě
dovíme; mínění svému zůstal věren i později. V Annálech důvody
svého názoru na Kristiána nevyložil obšírněji; napsal však o tom
celé pojednání, jež mělo, jak sám vypravuje později, vyjiti tiskem
nákladem světícího biskupa pražského, Ant. Vokouna.1) Smrt tohoto
příznivce Dobnerova (r. 1757, 7. Febr.) edici zmařila a Dobner se
k ní neodhodlal ani později, když o stáří Kristiánovy legendy vznikla
již polemika. Dobner totiž svěřil se s důvody svými proti Kristiánovi
známému svému, bystrému historiku, augustiniánovi P. Athanasovi;
ten je vyslechl, ale nenadále (r. 1767) překvapil ľDoBňéra novým,
pilným vydáním Kristiána z rukopisu kapitulního, vydáním, jehož
úvod (v 5 paragrafech) i jehož hojné poznámky byly obranou stáří
legendy a přímou polemikou proti Dobnerovi,2) Qobner byl roz
hořčen: odpověděl ve čtvrtém svazku—svýsk Annálů. jenž vyšel
r. 1772, že P. Athanasius pracoval zbytečně, že nikoho nepře
svědčil a nepřesvědčí, nisi cerebrum nobis in calcaribus sit . . . Ale
věcného nepověděl proti Athanasovi mnoho nebo aspoň nepověděl to
s dostatečnou obšírností: na str. 54 sq. prostě opakoval, že legendu
Kristiánovu někdo kompiloval ku konci 12. st.,3) na str. 329 pak
oznámil, že studii o pozdějším původu Kristiánově má dávno na
psanou, udal obsah jejích 17 kapitol a skončil, že jí za svého
života nevydá, aby nedal podnět k novým bojům a sporům. Práce
zůstala však nevydána dodnes — dr, Šimák nalezl ji nedávno
v pozůstalosti Dobnerově; vedle ní ještě německé zpracování
téhož thematu s datem 1757.4)
* *
*

Strávil jsem tři čtyři dny, pročítaje tento drobným písmem a přeozdobnou barokní latinou psaný a rhétoricky založený spis51 —
') Nadpis jeho je »Examen Historico-Chronologico-criticum, An Christanni de Skala Vita seu Passfo . . . verus sincerusque partus sit Christanni,
qui erat Boleslai Saevi filius?« — *) Vita S. Ludmillae et S Wenceslai. . .
Authore Christiano Monacho... labore et studio R Athanasii a S. Josepho,
Ord. FF. Eremit, discalc. S. P. Augustini. Pragae literis JoTíanňae Pruschin,
Viduae 1767. 111 stran v 4. V prvém paragrafu úvodu dokazuje^-že Kristián
je syn Boleslava 1.» v druhém vyvrací námitky proti tomu (zde je těžisko
anonymní pofemiky s Dobnerem), v třetím zavrhuje zprávy o Strachkvasovi
jako báječné, čtvrtý má poznámky o práci Kristiánově, pátý stanoví rok po
křtění Bořivojova na 876. Edice sama provázena je hojnými historickými a
kritickými poznámkami; v jedné dokazuje autor, že Ludmila zemřela r. 921.
Práce je věnována opatu emauskému Anselmu Gúntherovi, jehož nákladem
vyšla. — 8) Zde dovozuje věcně proti Kristiánovi pouze to, že není pravděpodobno, aby sestra Václavova Přibyslava chtěla zmocniti se části ostatků
bratrových — i pozdější tradice, z 11. st., ví prý o tom. že tělo sv. Václava
zůstávalo zázrakem neporušeno. — *) Srv. Cas. Čes. Musea, 1901, str. 134.
*) Vzdávám uctivý dík p. provinciálovi Piaristů, P. B. Kabrhelovi za ochotné
zapůjčení rukopisu. Rukopis je v obyč. kvartu a má 20 složek Čtyřlistových
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na konec byl jsem velmi sklamán. Jen okolnost, že poznal jsem
prvou historickou práci Dobnerovu, poznal Dobnera poprvé po
koušejícího se v studii dějezpytné, smiřovala mne se ztraceným
časem. Dobnerův >Examen< náleží k tomu druhu historických
disertací, jenž kvetl ve školách jesuitských v 17.—18. st. Jemu
šlo předem o pěknou latinu, potom o hojné až rozvláčné sesta
vení všech námitek methodou scholastickou, ve věci samé však
stavěl své these a kladl své otázky z dat čistě vnějších, z pravdě
podobností a nepravděpodobností vypravovaných událostí, o kri
tice v našem slôva smyslu nemaje ponětí, proti autoru stavě
»autoritu« spisovatelů jiných, v našem případě na př. proti Kristiá
novi Kosmu, Pulkavu, Hájka, Pěšinu, Crugeria ... Značné bystrosti
nelze ovšem Dobnerovi upříti již v této práci; co pak příštího
historika prozrazuje, je vedle obdivuhodné sečtělosti v pramenech
a literatuře překvapující známost listin a rukopisů, tu a tam
pak vskutku pokus o důkaz kritický. Že tu jsou však nejnaivnější
výmysly Hájkovy udávány jako argumenty proti Kristiánovi, je
jistě pro počátky Dobnerovy zajímavo; proto patrně později
(r. 1771) připsal Dobner sám na titulní list své dissertace částečné
damnatur: »In hoc examine multa emendanda šunt, quod přimis
annis, quo me historiae tradidi, concinnavi. Tot annorum lectione
nunc plura comperi, quae tum ignoraui, aliterque exponenda šunt.
Anno
Z kterého roku studie Dobnerova pochází, nelze
zjistiti určitě, psána je však již po smrti biskupa Vokouna, tedy
asi v LJ757-—176α
V úvodu vypravuje Dobner, že pochybnosti v pravost Kristiána
budila v něm od počátku neobyčejná erudice legendistova, »festivus
lepor« jeho stylu a pak okolnost, že tak důležitý pramen skoro
700 let mohl býti světu utajen, že ho objevil teprv Balbín. Šlo
mu i — a ještě více biskupu Vokounovi— o slávu Kosmy,
jako prvního historika českého; po mnohém uvažování a pročí
tání Kristiána a po překonání panického strachu před autoritou
prastarých kodexů pergamenových, v nichž dílo Kristiánovo je
zachováno, přesvědčil se konečně, že je to dílo sice staré, ale
mladší Kosmy. Potom pak v 17 kapitolách dokazuje svou thesi.
Obsah prvých pěti kapitol lze udati summárně — věnovány jsou
nálezu a stanovisku Balbínově, zjišťují, že Kristián je jméno
klášterní, pravé jméno, že musilo býti slovanské a že to bylo
jméno: Strachkvas. Tak je dokázáno proti Balbínovi, že Kristián
je totožná osoba se Strachkyas.eoi; titul de Skala Dobner cele
se 7 listy poznámek a dodatků. Dobnerovo německé zpracování téhož
thematu (snad z doby pozdější pocházející) je v pozůstalosti Dobnerově
někde založeno, takže nemohl jsem ho užiti. — *) O něm praví Dobner, že
byl výborným znalcem českých dějin a že také napsal, ale nedokončil vypsání
dějin českých.
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neodmítá, maje za možné, že Kristián byl představeným nějakého
kláštera toho jména; konečně shledává data o životě Strachkvasově. Již zde užívá výmyslů Hájkových — resultát je ovšem, že
Strachkvas byl zvrhlý mnich, neschopný napsati »tam sacrum
pietateque plenum opus.«
To je tedy první důvod Dobnerův; v kapitole šesté je vy
ložen důvod druhý: mlčení starých o Kristiánovi. Jak by bylo
možná, aby »pretiosissimum istud primumque historiae patriae mo
numentum « zůstalo neznámo Kosmovi, neznámo době Karlově,
o starou historii českou tolik pečující? S tím souvisí výklad další
(kap. 7.), že v Kosmovi není stopy po znalosti Kristiána x) a pak
především důvody kapitoly osmé, že >styl< Kristiánův prozrazuje
dobu pozdější než 10. stol. Z Čech st. 10. byla prý latina vymýtěna
úplně, tam panovala jen řeč slovanská, kterou sv. Cyril! a Method
počali psáti latinskými písmeny (k tomu mezi jiným citát z Pě
šiny o snesení Čechů za Boleslava II. o zachování slovanského
jazyka v písmě a bohoslužbě). Kde by se Strachkvas naučil tak
krásně latinsky? V Řezně sotva,2) a dáme-li i tomu, že se tam
dokonale naučil latinsky, nemohl přece nabýti té elegance slohu,
již pozorujeme v jeho díle, jež však té době a klášteru sv. Emmerama zejména byla zcela cizí (na doklad cituje se jeden epitaf
řezenský). Sloh té doby byl »humilis, simplex, rudis« 3) — příklady
z Kristiána dovozuje pak Dobner, jak vybraným stylem psal Kri
stián. Kristián konečně (kap. 9.) všude v jménech vlastních a míst
ních píše h) ř a tím se prozrazuje za autora pozdějšího; v témže
kodexu kapitolním, kde je opsána legenda Kristiánova novějším
pravopisem, je přece Kosmova kronika podána pravopisem starým.4)
V kapitole desáté líčí Dobner Strachkvasa, idiotu a »syco
phanta« Kosmova a všech českých historiků po Kosmovi. Byl to
*) Kosmas, odkazuje na vylíčení křtu Bořivojova ve »vita S. Wenceslai«
nemohl míti na mysli Kristiána, neboť by musil napsati, že se o tom vypravuje
ve »vita S. Ludmilae«. Pak prý jsou rozdíly věcné: Kristián má smrt Václa
vovu k r. 938 (!), Kosmas k 929, u Kristiána není nic o předstírané lítosti
Boleslavově po vraždě. Kristián píše T/radec, Bořivoj, Kosmas však starobyle:
Gradec, Bořivoj.- *) Jednak prý proto, že Strachkvas vůbec byl neschopný
člověk, pak proto, že byl syn knížecí, jenž by se sotva tolik oddal vědám,
dále proto, že byl dán do kláštera, aby se připravil pro příští působení své
jako biskup v Boleslavi (z Hájka!) a k tomu potřeboval jen řeči slovanské.
Mniši konečně žili víc své zbožnosti než literatuře. V listině břevnovské podepsal se Strachkvas ostatek chybně latinsky Cristannus místo Christianus. —
s) Proto také Dobner souhlasí s důvody těch, kdož mají za nemožné, aby
Einhardova Vita Caroli byla z 9. st. a Regino byl tak stár, jak stár býti
chce. — 4) To je důvod, kde se prozrazuje Dobner budoucnosti. Neváží ovšem
nic, uvedemc-li, že vtémŽe kodexu je Kanapariův život sv. Vojtěcha v pravo
pisu a jménech týmž způsobem mcdernisován (i místo »Sclavus< klade se
všude »Bohemus«), jak lze se z vydání ve Fontes I. přesvědčit!. Rkpy. Kristi
ána mají ostatek G (Gradic); II je jen v edici Balbínově. Srv. níže str. 470. —
Dobner v této kapitole má i trochu filologických výkladů o jazycích slovanských.
č. č. H. VIII

on
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patrně on (byl prý nejvyšším kancléřem českým za Boleslava II.),
jenž svými intrikami vyhnal sv. Vojtěcha z Čech. Z Hájka sebrány
jsou zprávy k doplnění obrazu o zhoubném působení tohoto pro
hnaného a lstivého zloducha, shledány doklady o jeho hanebné smrti.
Takový člověk ovšem Kristiánovy práce složití nemohl. Tituly
biskupů a j., obvyklé v 10. st. (vykládá se dále v kap. 11) byly
jednoduché; z té doby nemohou býti Kristiánovy názvy: ter beate,
inclite, sanctissime, pontifex Kap. 12 dovozuje, že Kristián-Strachkvas, syn Boleslava I., nemohl psáti o zločinu otcově beze vší
piety, tak, jak v Kristiánové legendě vskutku se píše; syn by byl
jistě omlouval hřích otcův a líčil lítost a pokání jeho. *) Tento
důvod stačil by sám k podvrácení fikce, že autor legendy Kristiá
novy je synem Boleslava I. Neméně důležité je, že v práci Kristiáno
vě jsou patrné stopy pozdějšího původu jejího. To jsou především
místa: castellum, cui nomen inerat Hradec, civitas, que Budeč
vocabatur^ atrium (prý v Tetíně), quod muniebatur pulchro am
bitu a zmínka o hradu Mělníku. Zde všude dokazuje Dobner,
a to skoro veskrze naivními daty z Hájka, že Hradec (i Krá
lové Hradec, i Litomyšl2) i Levý Hradec), že Tetín (v Kristiánovi
ovšem není slova o tom, že by dotčené atrium, Gumpoldem vy
myšlené, bylo v Tetíně), že Budeč stály ještě v 2. pol. 10. st. i po
zději, že tedy Kristián by byl musil užiti času přítomného. Mělník
prý v/.nikl teprv v 11. st. Nemožná je prý v 10. st. i věta Kristiá
nova »Bohemia dudum ad Deum conversa* — z Hájka a od
jinud se dokazuje, že v 2. pol. 10. st. bylo v Čechách pohanství
eště mocné; pohané zabili na př. bratry Vojtěchovy na Libici.
Nemožná je dále zpráva Kristiánova o 7 suffragánech Methodových, zmateno je vypravování o kletbě Methodově na Svatopluka
(Method prý vydal klatbu na Svatopluka II., nikoliv L, asi r. 904),
nemožné je, aby pohanka Drahomiř vystavěla v Tetíně chrám sv.
Michala — z breviářů je patrno, že sv. Ludmila pochována byla
na hřbitově, nikoli v basilice sv. Michala, kostel v Tetíně podle
Hájka vystavěl již Bořivoj (kapitola 13.—14.). Kdyby Kristián
psal v skutku v 10. st., udával by více jmén osobních, na př.
jména těch, kteří s Bořivojem byli pokřtěni, těch, kteří po zabití
Václavově byli povražděni, byl by měl více dat časových, nemohl
’) Zde uvádí Dobner zajímavý doklad o nezbytnosti jisté šetrnosti
v líčení hříchů předků: Quis nescit dominantium nobilitatisque furorem
nulla re irritari magis, quam avorum suorum prosapieique pugillatione, con
temptu ac obtrectationibus. Jam saeculum unum et ultra elapsum est, a quo
Ftrdinandus II. victoriis inclitus Bohemiam sibi iure belli militisque rursum
vindicavit; quis tamen hactenus ex patriae nostrae hominibus tam audax
repertus est, qui historiam illorum temporum, non ajo acri, sed modesto
stylo fuisset complexus, quem non plurimorum offensio irritatioque deteruisset? (v složce 13, na str. 3). — *) Na tato dvě místa bývala v 1S. st. zmínka
o Hradci také vykládána.

Nejstarší kronika česká.

467

by rok zabití sv. Václava udati nesprávně na 938 a pověděl by
jistě, že je synem Boleslava I. (kap. 15.).
Ze všeho je patrno krátce, že legendu Kristiánovu psal buď
cizinec, nebo někdo mnohem pozdější 10. st., jenž spojil život sv.
Ludmily a sv. Václava v jedno. Onen vzat z rkp. bodecenského
a z Diffudente sole (tyto lze zase redukovati na lekce breviářů
pražského a olomúckého), pramen pro život sv. Václava je dosud
neznám, ale mohla by to býti snad Pěšinou zmíněná legenda, slo
žená biskupem Izzo (Crescente fide) a »tripudium« citované Kosmou.
Předělavatelé a opisovači pozdější pak tuto kompilaci ještě poru
šili; někdo dokonce falšoval prolog, dodav tam slova: »nepos caris
sime« a zmínku o společném strýci sv. Václavu (kap. 16.). Emendujeme-li slova tato, dojdeme k poznání, že prolog byl vskutku
adressován Vojtěchovi, ale nikoliv druhému biskupu pražskému,
nýbrž arcibiskupu Solnohradskému Adalbertovi, synu krále Vladi
slava L, jenž také pocházel z rodu sv. Ludmily a byl zvláštním
ctitelem sv. Václava. V době jeho žil »Christannus de Skala«, pří
buzný jeho a muž učený, jenž byl prve mnichem a potom kanc
léřem Přemysla Otakara I. Pocházel podle Balbína z té větve
Děpolticů, jenž měla přídomek »ze Skály«. Ten patrně ku konci
12. st. složil Kristiánovu kompilaci. Později někdo, nerozuměje
datům prologu, změnil jej tak, jako by byl adressován druhému
biskupu Pražskému, sv. Vojtěchovi . . .
*
*
*
To je obsah Dobnerova prvého pokusu historického, jenž,
třebas že nikdy vydán nebyl, přece velkou autoritou svého pů
vodce a pouhou existencí svou, na niž s důrazem Dobner odka
zoval, založil nedůvěru v pravost Kristiána. Obirati se kus za
kusem vývody jeho (mnoho drobnějších zcela dilettantských vý
vodů jsem pominul mlčením) bylo by zcela zbytečné\ krátce od
kazuji jen na ten důvod Dobnerův, jenž v očích mnohých jevil by
se snad závažným. Dobnerovi vadila především ta okolnost, že syn
Boleslava I., vraha Václavova, měl psáti o zločinu otcpyě4 že syn
mohl otce jmenovati perversum parricidam, tyrannum, infelicem
carnificem, alterum Cain, crudelissimum fratrum, hostium seuerissi*
mum, membrum diaboli. To by bylo, pravil, možné u lidojedů, ale
nikoliv u knížete křesťanského a k tomu mnicha. Dobner myslil
v mravních názorech své doby a měl za to, že i 10. století musilo
v této příčině smýšleti podobně. Při tom však nepovšiml si nikterak
výmluvného dokladu, jejž znal a jenž byl otázce Kristiánově velmi
blízko, dokladu, že tomu tak nebylo. Dobner i Dobrovský zajisté
vysoko si vážili Gumpoldova života sv. Václava, Dobrovský ze
jména prohlásil jej za nejlepší a nejspolehlivější pramen k historii
mučenníka a odmítal vše, co s ním se neshodovalo. Pramen ten
3U*
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sepsán byl netoliko mnichem, ale dokonce biskupem — a jaká
slova vkládá tu katolický biskup synu knížecímu a nad to světci
do úst o vlastní matce Drahomiře? Gumpoldův sv. Václav mluví
o — zběsile nastrojených úkladech své matky a některých nešle
chetníků k zločinu stejně odhodlaných, mluví o ní jako o rodem
i nešlechetnosti skutku pohance, mluví o ní jako o své rodičce zlo
řečené paměti' jež se strojí ze země ukrutně vyhnati kněze, kteří
s Václavem stejně smýšlejí... V době té, době Vojtěchově a Gumpoldově, musil křesťan cele překonávat! v člověku vše jiné, zejména
šlo-li o zločin spáchaný na světci. Ostatek, jak jsme výše pověděli,
nepíše Kristián tak hrozně o Boleslavovi, jak tomu chce Dobner; na
několik[ místech zajisté prosvitá žalobami jeho omluva a soustrast.1)
Míst těch Dobner neuvedl; za to všeobecná rčení o vrazích Václavo
vých vůbec (membrum diaboli) vztahoval beze všeho na Boleslava.
Dobner měl dále ušlechtilý styl Kristiánův v 10. st. za ne
možný. S důvody ze styíu je velmi těžko operovati; důkaz vidíme
v Dobnerovi samém, vlastně v nedůvěře jeho doby, jež věříc v bar
barský středověk, nechtěla uznati, že Vita Caroli je vskutku psána
Einhardem v 9. st. Středověk však a zejména 10.—11. st má
díla skvělého slohu i barbarské latiny vedle sebe, pocházející z téže
doby a téhož národa; stačí poukázati na rozdíl mezi uměleckým
stylistou Brunonem (poč. 11. st.) a kronikářem Widukindem.
Dobner a jeho doba nevěděli ovšem nic o t. zv. renaissauci attonské'ž) jejímž vynikajícím zástupcem je právě také biskup Voj
těch a k jejímž žákům i representantům můžeme nyní přičísti
i Kristiána — dva syny knížecí z národa našeho sotva sto let
k víře západu obráceného . . Tak vynikajícím způsobem zastou
peny jsou Čechy v tom reformním vzplanutí duševním, jež spojo
valo přísné a oddané chápání křesťanství s láskou k antice a jež
na celá staletí bylo jediným záchvěvem hlubšího duševního života
za Alpami!
Ostatek zničil vývody Dobnerovy 3) již P. Athanasius a S. Josepho, dokázav, že Kosmas Kristiána znal.4) V úvodě a v poznám
kách k edici své reagoval P. Athanasius i na některé jiné důleži
tější námitky Dobnerovy a pravidlem velmi dobře ukázal, jak jsou
slabý nebo nicotný. Přijímaje vývod Dobnerův, že Kristián aStrachkvas nebyli dva rozliční synové Boleslava I., upozornil na nemožný
odpor u Kosmy, jenž mluví zcela rozdílným způsobem o Strach*) Srv. výše str. 428. — ’) Srv. K. l^aipprepht. Das deutsche Geistes
leben unter d. Ottonen v Deutsche Zeitschrift für Geschichtsw. 7. — ·) Kancléř
krále Přemysla Otakara I. Kristián, jemuž Dobner legendu připisuje, vyskytuje
se v našich listinách (pod jménem Cristannus) několikrát r. 1203—1208. Ale
listiny, z nichž část je podezřelá, jmenují jej jednou proboštem Vyšehradským,
jindy Pražským. O příbuzenství jeho s Přemyslovci není ovšem řeči. Srv.
Emler, Die Kanzlei der böhm. Könige etc., 6. — 4) Srv. výše str. 449, pozn. 2.
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kvasoví a dovodil jako pravděpodobné, že Kosmas přičetl Strachkvasovi omylem záchvat mrtvice, jenž (podle Dětmara Merseburského) zastihl v Praze biskupa Míšeňského Volcholda, zastupujícího
sv. Vojtěcha.x) Mnoho uvažoval2) i o chronologii událostí Kri
stiánem vypravovaných; jeho neobyčejný kritický talent je i v těchto
poznámkách patrný: dokazuje proti Kosmovi na př., že křest Boři
vojův nemohl býti r. 894, nýbrž asi (prý) r. 876, dokazuje, že sv.
Ludmila i Vratislav zemřeli r. 921 (to stanoveno nedávno i Ka
louskem), jen v datu smrti Václavovy je na omylu, klada ji do
r. 935. K datu tomu došel brzo potom i Pubička — oba skombi
novali je na základě zpráv německých annálů.
O tento omyl přičinila se asi i ta okolnost, že P. Athanas ruko
pisu třeboňského nikdy neviděl. O datu smrti Václavovy v rkp.
kapitolním věděl sice, že původně slulo: 929,8) ale Balbínův otisk,
domněle z rkp. třeboňského, udával 938. Vskutku však i toto
datum byl upravil Balbín podle rkp. kapitolního — teprve později
se P. Athanas dověděl, že v rkp. třeboňském je 929*) Tato ne
znalost třeboňského rukopisu, spoléhání na to, že Balbínův otisk
je věrný obraz třeboňského rukopisu Kristiánova, je hlavní vadou
jeho edice: P. Athanas srovnává rkp. kapitolní s vydáním Balbínovým, srovnává je i tam, kde rkp. třeboňský již ustává a kde
Balbín otiskl Kristiána také z rkp. kapitolního. Ostatek je to vy
dání velmi pilné, užívající variantů zlomků vydaných Bollandisty
i variantů jimi uvedených, dále i variantů z lekcí brevířů a pražských
rukopisů legend »Diffudente sole« a přenesení sv. Ludmily. Po
této stránce sluší mu vždy ještě přednost před vydáním ve Fontes
Kdo byl tento augustinián P. Athanasius a S. Josepho, jenž jeví
se nám historikem tak bystrým a v otázce, kterou se obíráme,
mnohem bystřejším než Dobner a Dobrovský? Naše literární historie,
l) I pro ctižádost Kosmou Strachkvasovi přičítanou a předpověď Voj
těchovu Strachkvasovi, že za svou neochotu bude potrestán, našel P. Athanas
pramen velmi pravděpodobný v poměru biskupa Adalberta Magdeburského
k Othrikovi, jenž zemřel také na cestě do Itálie, kde měl býti konfirmován
na biskupa. P. Athanas má za to, že Kosmas zaměnil Othrika Strachkvasem.
P. Athanas vůbec existenci Strachkvasa popírá; dvě zmínky o něm (Christianus seu Strachkvas) v jednom rkp. Pulkavy (srv. Fontes, V., 27, pozn.) a
v kap. rkp. Brunona (srv. Fontes, I., 280, pozn. 22,) maje za kombinace po
zdějších přepisovačů na základě Kosmy učiněné. To je také velmi pravdě
podobné. — ’) Omyl ve zprávě o poměru Svatopluka k Rostislavovi přiznal, vy
loučení Bořivoje od stolu Svatoplukova snažil se vylíčiti z toho, že byl tenkrát
den postní a proto Bořivoji nekřesťanu dán oběd zvláštní, nedostatek šetr
nosti k otci bratrovrahu vykládal tak, že Kristián psal jako historik ne jako
syn. Balbínova slova prý z rkp. třeboňského (ale tam nejsou; to je vlastní
dodatek Balbínův) o >Čhristannovi de Scala s. Ludmillae« vykládá tak, že
znamenají Kristiána z »rodu« sv. Ludmily. — ·) Srv. výše str. 424 pozn. 1.
— «) Srv. exemplář edice Athanasovy v univ. knihovně, kde vlepen je
list převora třeboňského kláštera P. Athanasovi d. d. 23. Oct. 1768 dosvěd
čující toto faktum. O tomto listu srv. i Pubičku, Chronol. Gesch. II., 297.

470

J. Pekař:

biografické slovníky české ani rakouské jména jeho neznají, ač
náleží mu patrně neposlední místo v dějinách české práce histo
rické. Občanské jméno jeho našel jsem po mnohém hledání
v článku A. Truhlářově o Dobrovském v Ottově Slovníku Nauč.,
potom zvěděl jsem od p. ředitele Truhláře podrobnosti. *) Byl to
^ndricl^EliáL jenž narodil se r. 1709, 27. pros, v RadouŠově —
místo to sluje též Kravaře, Grabern, v okr. Úštěckém — a zemřel
r. 1772f 30. června v Lysé. Studoval v Litoměřicích, filosofii
v Praze, 1733 stal se Augustiniánem bosákem, 1736 byl vysvěcen
na kněze, potom působil v klášteřích ve Lnářích, v Německém
Brodě a v Lysé; od r. 1757 do 1770 byl bibliothékářem v klášteře
augustiniánském u sv. Václava na Novém Městě Pražském. V té
době obíral se pilně historií českou, jsa v mnohých stycích s Dobnerem ř) a nepochybně i Pubičkou, Duchovským a j. Účastnil se
(1769?) studií v nejvášnivější kontroverse historické té doby, v otázce
o původu jména »Čech«; výklad jeho, proti Dobnerovi psaný, stál
však celkem na stejné výši (Čech od číšník—číše) s nesprávnými
výklady Dobnera a Dobrovského. Mnoho zanechal v rukopise;
z toho má Dobrovský za nejdůležitější práci o Janu Nepomuckám.
Jiná rukopisná práce (již znal také Dobner) sluje »Annales ecclesi
astici regni Bohemiae ab a. 899 usque ad a. 1188', jiná obírá se
zakládací listinou kapituly Litoměřické (je v rkp. univ. knihovny
sign. 11 A 3, jenž obsahuje5) patrně větším dílem práce a spisy
Athanasovy). Tiskem vydal mimo Kristiána malou dissertaci o mar
krabím moravském Jindřichovi (bez data) a asi r. 1764 práci o re
guli sv. Augustina. — Co tu pověděno o českém historiku z 2. polo
vice 18. st., neprávem zapomenutém, dostačí informaci čtenáře, nikoliv
významu P. Athanasia. My však musíme se vrátiti k Dobnerovi.
l) Děkuji mnoho p. řiditeli A. Truhlářovi za tyto informace. O Sandrichovi psal pouze Dobrovský v Litterarisches Magazín, III. (1787) str. 156 až
161 v článečku: P. Athanas a S. Josepho, ein Geschichtsforscher Nejobšírněji
zde Dobrovský mluví (také na str. 104 téhož svazku) o práci Athanasově
o Janu Nepomuckám, jež jej velmi zajímala. P. Athanas, pokud z referátu
souditi lze, zná jen jednoho Jana z Pomuku a tvrdí, že stal se mučenníkem
zpovědního tajemství. — ’) Srv. i cit. článek Šimákův o pozůstalosti Dobnerově, v níž několik rukopisů a listů náleží P. Athanasovi. Dobner zval jej
»amicum et studiorum socium«. — ’) Jsou tu úvahy, kde v Čechách Bořivoj
založil kostel sv. Klimenta a sice část konceptu i čistopis, úvaha o zakládací
listině litoměřické, české opisy z historie Zderazu, výpisy z fianckých a sa
ských annálů 9—10. st., Část makuláře, srovnávající různočtení Kristiánova
rukopisu kapitolního s edicí Balbínovou. V tom najdeme i. že Hradec (Levý?),
kde Bořivoj prvý kostel založil, sluje v rkp. kapitolním Gradic, což je velice
důležito, neboť ukazuje k tomu, že předloha opisovače byla aspoň z 12. st.
Gradic má P. Athanas ostatně i v tištěné edici své, což mi ušlo. Ušlo mi
však také, že i rkp, universitní má Gradicz zcela zřetelné. Odkud má Emler
ve Fontes (str. 203) své Hradicz, je mi záhadou — patrně z Balbina! V rkpu
11 A 3 je P. Athanasem opsána i legenda o sv. Ivanu z rkp. koleje jesuitské
Y M 1. Opisy ku konci svazku jsou z jiné ruky.
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Dobner svého pojednání o Kristiánovi, na než se odvolával, udá
vaje jeho obsah podle kapitol ještě r. 1772 v Annálech,1) po knize
Athanasově naprosto vydati nemohl, leč by je byl úplně přepracoval.
Pubička, jenž tou dobou vydal druhý díl českých dějin (léta
874—976), n».il Kristiána -jako pramene Kk^st.-,-Háse se k stano
visku P. Athanasia. Dobner v polemiku se nedal: spokojil se v An
nálech odkazem na rukopis své studie a prohlášením, že ho práce
P. Athanasia nepřesvědčila. Tomu ovšem můžeme důvěřovat! —
v té době, když již Dobner objevoval lži Hájkovy, v té době zá
sadní skepse k pramenům, jež jakkoli zprávami svými vybočovaly
z mezí materiálu zaručeného a autoritami posvěceného, bylo po
znání vlastního omylu, samo sebou těžké, takřka nemožným. Dobner
krátce, jenž pracoval v Hájkovi, v naivním falsatoru doby huma
nismu, měl beze všeho za možné, že tací fabulatoři historičtí nebyli
vzácni ani v 12. st. To pak je omyl základní — takové falsum, jaké
předpokládá Dobner u Kristiána, padělání takového prologu a vlastně
celé práce (neboť i v práci samé je řada míst, hlásících se přímo
do 10. st.; Dobner si všech míst těchto nepovšimnul), je, jak lze
a priori tvrditi, v té době pravdě nepodobné; naprosto pak je vylou
čeno* že by ta doba byla schopna padělku tak raffinovaného, tak
dokonalého, tak naprosto ničím padělkem se neprozrazujícího, jak
by tomu musilo býti u Kristiána. Ovšem, doba Dobnerova této
dokonalosti a spolehlivosti Kristiána neznala* jako ji známe dnes;
jí byly neznámy právě nejlepši legendy svatováclavské, legendy slo
vanské, doba ta krátce neměla správného měřítka k posuzování
ceny prací historických a legendárních, jež věnovány byly sv. Lud
mile a sv. Václavu. A tu jsme u druhého a nejdulezitčjšiho zdroje
jejich omylu. Soudy Dobnerovy a Dobrovského, nedůvěra Dobnerova
a Dobrovského plynou zajisté především z nepoznání toho, co
víme dnes.
*
*
*
Dobner, jak víme měl přese všechno Kristiána za pramen
prvého řádu, Dobrovský- však upřel mu veškerou cenu. Nekladl
ho také do konce 12., ale do 1. polovice 14. stol. Jak k tomuto
dalšímu znehodnocení Kristiána došlo, to lze tuším vyložiti takto:
Dobrovský nechtěl uvěřiti, že by slovanská liturgie hrála kdy
v Čechách nějakou důležitější roli a dostal se i v jiných s tím
souvisejících otázkách (stáří hlaholice a překlad písma svátého do
staroslovanštiny) do opposice proti Dobnerovi. Co slovanské liturgie
se týče, odpověděl Dobner Dobrovskému a Ungarovi roku 1786
znamenitým pojednáním »lieber die Einführung des Christenthums
b L. cit, IV. str. 329.
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in Böhmen«,1) klidné ale takřka zdrcující logikou rozbíjeje námitky
opponentů. Dobrovský na tuto a jiné Dobnerovy studie kritické
neodpověděl — jak praví později, z úcty k stáří Dobnerovu
(»aus Achtung für sein geschwächtes Alter*). Teprv třináct let po
smrti Dobnerově vrátil se Dobrovský soustavnou prací k starým
kontroversám a počal vydávati své »Kritische Versuche die ältere
böhmische Geschichte von späteren Erdichtungen zu reinigen<.
První část toho (111 str. I vyšla r. 1803 (v pojednáních Učené
Společnosti) pod titulem »Bofiwoy’s Taufe« — a podle podtitulu
chtěla býti zároveň ukázkou, jak užívati starých legend pro dějezpyt (zde vydal Dobrovský tiskem část legendy o sv. Ludmile
»Diffudente sole«2). Část druhá, jež měla nadpis »Ludmila und
Drahomír« (zde vydán ostatek legendy »Diffudente sole« ale tak,
že celé odstavce, jež nezdály se Dobrovskému důležitý, byly vy
nechány), vyšla r. 1807 (87 stran); část třetí vyšla však až r. 1819.
Slula »Wenzel und Boleslaw« (119 stran) a obsahovala edici »nej
starší« a Dobrovským nejvíce ceněné legendy Gumpoldovy (ale
také s výpustky). S pracemi těmi souvisí konečně i pojednání
»Cyrill und Method: der Slaven Apostel« (1823) a »Mährische Le
gende von Cyril und Method«, t. j. vydání t. zv. moravské legendy
(r. 1826), nevrazené všakjiž pod společný titul »Kritische Versuche«
Mimo tuto práci poslední je cílem všech ostatních studií očistiti české
starší dějiny od pozdějších výmyslů, t. j. především od — Kristiána.
Hned v úvodu ke »Křtu Bořivojově* čteme stížnost, že Lžikřišťan je
stále ještě pokládán od některých (adressováno nejspíše Pubičkovi)
za autora 10. stol., také Dobner, jenž klam jeho odkryl, spoléhal
příliš na jiné staré legendy, zejména legendu »Diffudente sole*.
Na str. 24 vyznává již Dobrovský, že ho Dobnerův výklad o pro
logu práce Kristiánovy, jakoby byl určen arcibiskupu Adalbertovi
Solnohradskému, nepřesvědčuje, že prolog je obyčejným klamem,
autor že psal, jak se »rozumí samo sebou«, dlouho po Kosmovi.
Byl to obratný a opatrný kompilátor, jenž si dal pozor, aby ne
napsal nic, co by bylo v odporu se známými kronikami. Jak je
pravděpodobno, psal v 13. nebo počátkem 14. stol. Byl to snad
břevnovský benediktin, jménem Cristannus, jenž se připomíná
v listinách r. 1279—1287. Ale je i možné, že Kristián složil svou
práci až po Dalimilovi, po r. 1314 — Dalimil zajisté sotva mohl
znáti kompilaci Kristiánovu, jež tenkrát byla zcela nová. Kdyby
ji byl znal, jak by byl mohl pominouti Kristiánovo vypravování
o Strojmírovi, jež se mu tolik hodilo? Budiž tomu jakkoliv —
historického svědectví o větším stáří Kristiánovy kompilace není.
Opat Neplach však již Kristiána jistě znal.
’) V Abhandlungen d. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften auf das
Jahr 1786; str. 394—444. Práce ta neztratila ze své váhy mnoho ani dnes. —
’) Srv. výše str. 420.
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To je vše, co Dobrovský soustavné vyložil o stáří Kristiánové;
všechno ostatní, co pověděl Dobrovský o Kristiánovi, rozptýleno
je v hojných poznámkách k jeho edicím v »Kritische Versuche«.
Námitky Dobrovského lze rozděliti podobně, jak jsme to učinili sami
s Kristiánem, na vnitřní a vnější. Oněch je ku podivu málo; znalost
středověku a Dobrovského vědomosti o něm zejména nebyly tak
nepatrné, aby mu nebyla slova Kristiánova jako na př. >in partibus
Lotharingorum et Carlingorum< důležitou pomůckou při datování
pramene. Ale všeho toho si Dobrovský nepovšiml\ ušly mu také
četné doklady, v nichž, jak jsme poznali, práce Kristiánova přímo
se hlásí do doby Vojtěchovy. Doba Dobrovského měla zájem jen
o data z vnější historie politické a církevní; karakteristické pro
Dobrovského je na př., že vydávaje legendu »Diffudente sole«,
vynechal krásné modlitby a apostrofy její, »um den Geschmack
der Leser nicht zu beleidigen ...» Věcně vadí Dobrovskému
v Kristiánovi vlastně především vypravování o křtu Bořivojově
Methodem. Dobrovský stál proti Dobnerovi na stanovisku, že jen
tolik bezpečně hájiti lze, že Bořivoj byl pokřtěn, ale kde? a od
koho? to že nelze dokázati. Že byl pokřtěn od Methoda, je prý
nejspíš jen Kosmův domysl, založený snad na staré moravské po
věsti x) — a z Kosmy prý čerpaly zprávu pozdější legendy; starší,
s Gumpoldem v čele, o tom ještě nevědí ničeho. Je to celkem
argumentace, v níž dosud oblibují si naši němečtí badatelé, J. Lippert,
A. Bachmann, H.Spangenberg — odkazuji na to, co jsem proti Spangenbergovi o otázce této vyložil v tomto časopise již dříve;2) nyní
ovšem máme v Kristiánovi korunního svědka proti podobným po
chybnostem. Dobrovskému, jemuž víra v slovanskou liturgii v Čechách
byla také »blosse Träumerei«, 3) musilo ovšem jiti především o to,
aby dokázal nespolehlivost Kristiánovu tam, kde vypravuje obšírně
o křtu Bořivojově. Učinil to dosti krátce — napsal, že je vybájeno,
že Bořivoj nebyl připuštěn, protože byl pohan, ke stolu Svato
plukovu a musil seděti před stolem na zemi, je vybájeno oslovení
Methodovo k Bořivojovi, oslovení biskupa nedůstojné, vybájeno,
že bylo 30 mužů v jeho průvodu, a vybájeno je konečně, že Če
chové zvolili si proti Bořivoji Stroj míra a pak jej zase vyhnali —
to vzal prý Kristián z Dalimila, přeloživ jeho Stanimíra z 12. st.
směle do st. 9. . . . Tvrzení svá uzavřel Dobrovský rozhořčenou
otázkou: »Kann man sich einen elendern Stoppler denken?«
Jen veliká předpojatost, úplně znemožňující správný úsudek,
může vysvětlit! Dobrovského omyl, že Kristián čerpal z — Dalimila.4)
*) Srv. Bořivoys Taufe, str. 50. — ’) Srv. ČČH., VI, str. 172—173. —
·) Bořivoys Taufe, 111. — 4) Dobrovský projevuje také dost nejistoty tam,
kde mluví o Kristiánově Strojmírovi. V »Ludmilla u. Drahomír«, str. 6
praví, že Strojmír je vzat z bulharských dějin, jinde, že si to Kristián vy
myslil.
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Stačí úplné, co jsme o poměru obou promluvili výše — Strojmír pak sám sebou, nebo třicet průvodčích Bořivojových za
jisté nic o nespolehlivosti Kristiánově dokazovati nemohou. Zbývá
místo o podivném prostředku, jehož užili při dvoře Svatoplukově,
aby Bořivoje přiměli k přijetí křtu. Dobner měl je za věrohodné
a vykládal, že prý jednak staří Slované jako orientálové vůbec,
sedávali na zemi na kobercích a že jsou svědectví toho, že po
hanům, třebas knížatům, nedovolováno spolustolovati s křesťany.
Dokladem uvedl výmluvné místo z pamětního spisu bavorských
biskupů >De conversione Bajoariorum et Carantanorum«, sepsaného
v 2. pol. 9. st. o Ingovi, knížeti slovanském (dux, comes) v Ko
rutanech nebo Dolní Pannonii, že své služebníky-křesťany zval ke
stolu, nevěřící však nechával venku jako psy, položiv jim tam
chléb, maso a víno. Když se tázali, proč s nimi tak zachází, od
pověděl, že nejsou hodni obcovati s těmi, kteří svátým křtem byli
znovuzrozeni — i dosáhl tak, že ochotně se dali pokřtíti.2) Kristián,
jak za to mám, toto místo ze spisu bavorského episkopátu znal
(mohl zcela dobře v Řezně se s ním seznámili) a v práci své ho
užil — shoda jeho líčení a zprávy o Ingovi je zajisté příliš ná
padná, než abychom mohli souditi na náhodu. Toho Dobrovský
nepozoroval; pravil proti Dobnerovi pouze, že co si mohl do
volit! kníže Ingo ke svým služebníkům, nemohl učiniti Svatopluk
hostu svému, knížeti Bořivojovi Námitku tuto mám za oprávněnou;
žádný historik nebude tuším věřiti, že ke křtu Bořivojově došlo
doslova tak, jak to vypravuje Kristián, ale proto není třeba ještě
uzavírati: Kristián nemohl psáti v 10. st., to je bájka z 14. st.
Kristián užil motivu podaného traktátem bavorským k vyložení
obrácení Bořivojova — jemu patrně, synu národa nedávno obrá
ceného a jistě ještě z jisté části pohanského, jemu horlivci nové
myšlénky bylo pouhé jméno pohana něčím hrozným; nekřesťan
nebyl mu člověkem a kníže pohanský sotva čím více než prostý
člověk křesťanský a tak nerozpakoval se přičísti podobné názory
i Methodovi a Svatoplukovi, viděti v Bořivojovi, předku svém, jen
pohana a tak legendárně zabarviti historii jeho pokřestění. Ale
snad tu zbytečně konceduji Dobrovskému příliš mnoho — neboť
datum Kristiánovo, redukujeme-li je ovšem na vyloučení od spo
lečného stolu (tedy nikoliv i na posazení na zemi), je ve shodě
*) Annales, III, 285. — *) Mon Germ. SS. XI., 9. Místo to je i v pře
tisku Pastrnkově, Dějiny Cyr. a Meth., str. 267: Vere servos credentes secům
vocavit ad mensám et qui eorum dominabantur infideles, foris quasi canes
sederc fecit, ponendo ante illos panem et carnem et fusca vasa cum vino,
ut sic sumerent victus. Servis autem staupis deauratis propinare iussit Tunc
interrogantes primi deforis dixerunt: Cur facis nobis sic? At ille: non estis
digni non ablmis corporibus cum sacro fonte renatis communicare, sed foris
domům ut canes sumere victus. Hoc facto fide sancta iustructi certatim cu·
currerunt baptizari.
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s tím, co víme právě ze st. 10.—11. o trestu v církvi tenkrát
oblíbeném: a mensa separare. Vězení, vyloučení od stolu, bití, byly,
jak nás poučuje výborný Du Cange, ’) obvyklé tři tresty mnichů,
vyloučení od stolu bylo i jednou formou exkommunikace 2) a i při
stolech knížecích v Dánsku bylo tohoto trestu užíváno proti pro
vinilým bojovníkům z družiny knížecí. Byl to, jak patrno, obyčej
velmi starý a velmi rozšířený. I středověk měl značně vyvinutou
dvorskou etiketu, v níž však stejnou měrou bylo dbáno, a to dost
bezohledně pro naše názory, účelu trestati nebo nespokojenost,
nelibost projeviti jako účelu vyznamenat! neb lichotiti. Náš nejhistoričtější, t. j. nejspolehlivější a v datech svých nejpřesnější
kronikář, t. zv. kanovník Vyšehradský vypravuje nám o tom po
učnou historku. Při dvoře Lotarově radila se knížata německá
s českým knížetem Soběslavem, s jakou poctivostí měl by císař
přijmouti polského knížete Boleslava, znepřáteleného se Soběslavem.
Soběslav prosadil, že jemu samému dáno místo po pravici císařově;
Boleslavovi však dáno místo — biřice (lictoris), postavena mu
stolice před císařem.. .3) Zde také historik bude sotva ochoten věřiti,
ač autor zde psal jako současník Soběslavův; máme tu tedy zá
roveň doklad, jak rychle takovéto povídky o etiketních trestech
v dvorské společnosti se tvořily a víry nacházely. Kristián krátce
mohl napsati vypravování legendárně zabarvené o křtu Bořivojově,
ač byl jen asi stodvacet let vzdálen události, kterou líčil. Dobrovský,
aby svou posici sesílil, dokazuje níže zcela zbytečně, že Bořivoj
nebyl vasallem Svatoplukovým — mám zajisté za to, že by
Svatopluk nemohl ho posaditi na zem, i kdyby byl Bořivoj >vasalem« jeho. Že však Bořivoj s jinými českými knížaty byl Svato
plukovi poddán a to i před r. 890, o tom přes námitky Dobrov
ského sotva lze pochybovat!. Ale odkazuji zde zase k své kritice
práce Spangenbergovy4) — vedlejší otázkou tou nebudeme se
zde zdržovati.
Ostatní věcné námitky Dobrovského můžeme již registrovat!
stručněji; není jich také mnoho. Jednaje, že je pravdě nepodobno,
že by v době sv. Vojtěcha byla již rozličná skládání o sv. Ludmile
a sv. Václavu, jak tvrdí Kristián v prologu, jiná opakuje po
Dobnerovi, že by syn bratrovraha nepsal o zločinu svého otce,5)
jiná týká se sedmi suffragánů Methodových (srv. výše);6) jiná
tvrdí, že vše, co vypravuje Kristián o potrestání vrahů Ludmiliných,
je jeho vlastní »platte und muthwillige Erdichtung,«
jiná totéž
tvrdí o vypravování o Přibyslavě, podezřívaném žalářníku a boji
s knížetem Kouřimským, jiná o zprávách o vyhnání a zpět poDíl V., str. 342, článek Mensa. — ·) .
viis arcebantur, excommunicati censebantur.
str. 222 223. — 4) Čes. Čas Hist.. VI. (1900),
slaw, str. 33, 19.
8) Bořiwoys Taufe, 83. —

. . qui a Christianorum convi
L c. — *) Srv. Fcntes, II.,
str. 172. — 5) Wenzel u. Bole’) Ludmilla und Drahomiř, 52.
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volání Drahomíry Václavem.x) Jak se tu Dobrovský mýlil, ukázalo
ovšem nalezení legendy Vostokovské s dostatek. A Dobrovský sám,
s prameny, jež měl po ruce, byl by musil uhoditi na pravdu,
kdyby jen byl méně předpojat. Poznal sám zajisté, že Kristiánovo
datum o dnu umučení Lidmilina, datum 15. září (Kristián je je
diný, jenž datum to uvádí), je správné, ale tu pomohl si výkladem,
že skladatel legendy, ten »Stoppler« Dobrovského, zahrál si na
»sečtělého antikváře«, jenž nahlédl do starých kalendářů!2) Kristián
má ještě jiné přesné datum: že tělo sv. Ludmily přeneseno bylo
na hrad Pražský ve středu (fer. IV.) dne 19. října — Dobrovský
v druhé své studii (Ludmilla u. Drahomír) jen z opposice ke
Kristiánovi dával přednost3) údaji legendy »Diffudente sole«
(z rkp. universitního), již považoval za pramen Kristiánův, že se
to stalo v pondělí (fer. II.). Později přesvědčil se, srovnav několik
jiných rukopisů, že datum »feria IV.< je správné,4) že Kristiánovi
křivdil — ale ani tu neozvala se v něm pochybnost. V třetím
kritickém pokusu svém, o Václavovi a Boleslavovi, musil vůbec
přesvědčovat! se krok za krokem, že Kristián je ku podivu dobře
zpraven — křiklavé chronologické omyly Gumpoldovy bily zajisté
u srovnání s Kristiánem do očí — spokojil se však poznámkou,
že chyby Gumpoldovy musily »sčtělému« Kristiánovi, jenž správná
data znal z Kosmy, býti patrny.5) Přece však je v této studii
Dobrovského méně projevů rozhořčení na Kristiána než v po
jednáních předešlých, až na konci setkáme se znovu se slovem
»Stoppler« — odvahu k této karakteristice dodala tu Dobrovskému
shoda, kterou nalezl mezi dvěma větami prologu Kristiánova a vy
pravováním pokračovatele Kosmova o slavnostním přijetí biskupa
Tobiáše v Praze r. 1279.·) Že tu mohl letopisec z konce 13. nebo
poč. 14. st. zrovna tak užiti Kristiána, nebo že jde o rozšířenou
formuli, jejíž shoda v obou pracích nedokazuje nic — o té mož
nosti Dobrovský neměl za potřebné ani se zmíníti.
Že Dobrovský nebyl mistrem »vyšší« kritiky historické,
poznal dobře již Palacký7) — my po bedlivém probrání jeho
l) Ibidem, 59 a Wenzel u. Boleslaw, 118. — ’) Lud. u. Drah . 45 — ·) Ibi
dem str. 71—79. — 4) Wenzel u Boleslaw, str. 8, 21, 27. — 5) Wenzel u.
Boleslaw, str. 20. — e) Ve Fontes II., str. 339. Annalista končí zprávu o slav
nostním vjezdu nově posvěceného biskupa do Prahy slovy: Omnipotens conditor cot gubernátor totius orbis, qui vos ad pontificale decus vestris meritis
conscendere statuit, ipse vobis pro reportato lucro de creditis ovibus coronam
gloriae impertiri dignetur. Kristián praví v prologu k biskupu Vojtěchovi:
Nunc vos deprecor, pontifex inclyte... ut qui vos meritis suis*ad pontificale
decus conscendere statuit, dum vobis in futuro aput christum dominům coro
nam glorie pro reportato lucro de creditis ouibus adquisierit, nobis saltem
veniam eriminum impetrare dignetur. — 7) Ačkoliv mu poněkud i křivdil, vy
týkaje, že pracoval jen v legendách latinských, na staroslovanské a řecké
se neohlédaje (Dějiny, 1, 1, 36). Co za života Dobrovského ze slovanských
legend bylo známo, znal Dobrovský dobře, ale i o tom soudil nesprávně.
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dosti rozsáhlých pokusů kritických, jež chtěly ukázati, jak užívati
legend dějezpytci, pokusů, jejichž heslem bylo »strenge Prüfung«,
a »nichts ohne gültige Zeugnisse anzunehmen«, můžeme napsati,
že celá práce jeho je nekritickou hyperkritikou. Jeho omyly
v posuzování závislosti textů a legend vyložili jsme na svém
místě výše; zde zbývá jen ukázati na to, jak překvapující
dojem činí celek Dobrovského soudů o Kristiánovi se svými po
divnými odpory. Kristián hned (a to nejčastěji) opomíjí »vor
sichtig«, »klüglich«, »aufmerksam«, »bedächtlich« chyby svých
předloh, ale na konci studie je »sehr seichter Kritikus und
alberner Stoppler«.1) V studii druhé opravuje zase Kristián chyby
svých předchůdců, jež musil »mit Händen greifen«, vyvaruje se
jejich inkonsekvencí a neobratností, kontroluje dokonce jednou
data starými kalendáři, »jeho sečtělost ve všech starých legen
dách je patrna«, ale přece je práce jeho »špatná kompilace«,
někde dokonce »erbärmlich« a jeho vlastní dodatky jsou vůbec
buď pouhé vysvětlivky a opakování nebo libovolné výmysly, celek
pak »ein neues Machwerk«.2) V pojednání »Wenzel u. Boleslaw«
jsou »sečtělému« (dvakrát) Kristiánovi zase podezřelé chyby jeho
předloh, on neopíše na př. chyby legendy »Diffudente sole«,
že Vratislav založil klášter sv. Jiří, on má správná data tam, kde
Gumpold falešná, text jeho je lepší než text jeho pramenů, neopisuje z Dalimila pošetilých výmyslů o sv. Václavovi, je opatrným
kompilátorem«, chce dokonce »gleichsam eine kritische Revision*
tradice učiniti, ale ku konci sluje zase »Stoppler« a práce jeho je
odsouzena jako »willkührliches und unkritisches Verfahren«!3)
*
*
*
Co Dobrovský o Kristiánovi vyložil, to stačilo historikům,
kteří pracovali po Dobrovském, úplném až po dnešní den. Důkazy
Dobnerovy zůstaly v jeho psacím stolku uzavřeny půldruhého sta
let; Dobrovský pak vlastně pronesl jen množství mylných závěrů
a domněnek. Omyl jeho lze ovšem vysvětlit! mnohonásobně, ze
jména, že je všude patrno, že je to přece omyl velikána, jehož
lví spár i v probraných námi pracích o českých legendách možno
pozorovati, na př. všude, kde jde o recensi textu. Čím více ne
kritického opisování bylo před prací Dobnerovou a Dobrovského,
tím odvážněji bořila staré bájky mladá česká kritika; že při tom
často se ukvapila, je pochopitelno. Zejména, šlo-li o legendy —
boj proti legendě je vůbec vynikající známkou doby osvícenské;
se zásadním odporem k zbožné bájce pojilo se však i mnoho ne’) Srv. Bořivoys Taufe, 86. 93, 101, 108, 110. — ’) Srv. Ludmila u. Draho
miř, 86, 44, 31, 45, 42, 54, 54, 81, 85. — ') Wenzel u Boleslaw, 28, 20, 26,
30, 32, 31, 119.
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porozumění středověkého životu a názoru. Dobrovský konečně,
a to je hlavní, nepoznal nejlepších pramenů o sv Václavovi,
slovanské legendy Vostokovské, jež sama sebou musila základní
názor jeho, že Gumpoldova legenda je normou pravdy, zvrátiti
úplně. On neznal také vlastně legendy Vavřincovy, neznal, že Wattenbachova »legenda« je z 12. st. A přes to, že pracoval s mate
riálem tak nedostatečným, neuznala doba pozdější za nutné kon
trolovat! novou zásobou dat lepších, jež získány nálezy slovanskými,
podrobněji jeho stanovisko.
To lze vysvětlit! ovšem ohromnou autoritou Dobrovského
v učeném světě, které podřizovali se ochotně právě nejlepší. Pertz
hned r. 1824 napsal o Dobrovského pojednáních o českých le
gendách, že mohou býti vzorem, jak s legendami nakládati.1) Po
dobné pochvaly zněly jistě i z jiných stran. Když r. 1830 publi
koval V. Hanka v Čas. vlast. Musea překlad legendy Vostokovovy,2)
neozvalo se slovo proti vývodům Dobrovského; jen co data smrti
Václavovy se týče, chtěl Hanka na základě nové legendy (jak
víme, zcela správně I držeti se roku -929- Ale to odmítl rozhodně
po několika létech Palacký, háje na základě saských kronikářů
pozdějších roku 936. Ostatek v pojednání svém o legendě Vostokovově všímal si jen otázky, je-li to práce českého původu a pak
nových historických dat jejích. Že legenda slovanská v základech
ohrožuje celou kritickou stavbu Dobrovského o českých legendách,
toho nepostřehl; naopak vzdal pracím Dobrovského chválu, že
»způsob ten, kterak neb. Dobrovský veškero zkoumání své v příčině
této vedl, od výtečných a předních kritiků věku našeho za výborný,
anobrž za vzorný uznán a vyhlášen jest«.3)
Na stopu pravdy nevedl ani nález Wattenbachův, nález, jímž
nepochybná partie z Kristiána nalezena (r. 1849) psána rukou —
12. st. Suggesce zakořeněného již omylu měla hned po ruce výklad:
kompilátor Kristián užil doslova této legendy. Právě v této legendě
byla řada dat, jež Dobrovský jako zcela nemožná posměchem od
býval a jež nálezem Wattenbachovým byla najednou prokázána
za důležitá, ano, když Tomek r. 1860 o Wattenbachově legendě
dovozoval, že vznikla v 10. st., za data povýšená nade vši po
chybnost. To sice otřáslo kritickou autoritou Dobrovského, ale
jen nepatrně. JSúdipger4) bral již Kristiána proti Dobrovskému do
jisté míry v ochranu: napsal, že Kristián patrně měl před sebou
mnohem více pramenů, než tušil Dobrovský. Bůdinger měl za to,
*) Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde, V., 135. —
L. c.,
452 sq. — ’) Srv. Palackého pojednání >O umučení sv. Václava, podie
legendy slovanské, úvaha kritická«, Čas. Čes. Musea, 1837, 406 sq. — Pa
lacký zde odvážil se polemiky s Dobrovským jen v otázce slovanské liturgie
v Čechách. Legendu Vostokovovu kladl do 2. pol 10. st. — *) Zur Kritik
altböhm. Geschichte, 1. c., 511 sq.
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že Kristián čerpal i z legendy Vostokovovy; poznal také, že Kristián
pracoval >mit einem Anfluge von Kritik«, a vyložil, že mu Do
brovský tu a tam křivdil. Potom i Emler, v úvodu o legendách
Václavských ve Fontes, I., pověděl, že Dobrovský patrně nejednal
dobře, zavrhl-li prostě vše z legendy Kristiánovy, co nebylo v Gumpoldovi, že Kristián asi čerpal z prací, »které v dobách pozděj
ších byly napsány« (že čerpal z nich v 14. st., to ovšem zůstalo),
V. Vondrák postavil se, co se poměru Kristiánova k legendě Vostokově^Týče, na stanovisko Búdingrovo, a co Gumpolda se týče,
na stanovisko Dobrovského — staré omyly tedy zůstaly.1) Za
to kalousek nejnovéji dosti obšírně2) ukázal na základě Wattenbachovy a slovanské legendy na mýlky Dobrovského v posuzování
legendy Kristiánovy, na pravdu toho, co Dobrovský beze všeho měl za
»platte und muthwillige Erdichtung» ... I jemu je ovšem Kristián
kompilátorem 14. st. — připomínám však, že to byla také Ka
louskova kritika Dobrovského, jež mi pomáhala uhoditi na pravou
cestu.

V. Výsledky pro českou historiografii.
Končíce, ukážeme krátce na velký prospěch, který vrácením
Kristiána století desátému vzchází české historiografii. Již sama
okolnost, že získáváme tím tak starou a poměrně rozsáhlou práci
historickou českého původu, lze vskutku opakovati: prvou českou
kroniku, že dostáváme darem nového znamenitého spisovatele
a vynikajícího Čecha století desátého, zjev, jenž je kulturním do
kumentem velké ceny, musí s důrazem býti vytknuta. Naše tra
dice letopisná doby starší náleží skoro výhradně století dvanáctému;
nyní budeme míti v Kristiánově práci spolu s legendami staro
slovanskými s dostatek materiálu pramenného z 9.—10 st., z doby
ještě'málo dotčené vlivy západu, abychom aspoň poněkud spo
lehlivě mohli souditi o vnitřních poměrech jejích a protipostavením
obou skupin, prací století 10. a prací století 12., stanovití změny,
jež průběhem tří set let nastaly. Novým datováním legend, jež
jsme provedli, byl také počet vzácných pramenů latinských st. 10.
podstatně rozmnožen. To je zisk druhý; z Kristiánovy práce
samé, jak jsme ve vnitřní kritice její, nevyčerpávajíce však všeho
materiálu jejího, ukázali, lze důležitost tohoto zisku poznati
’) V. Vondrák, Zur Würdigung der altslovenischen Wenzelslegende, 1892.
Kdyby byl autor znal práci Dobnerovu o slov, liturgii v Čechách (srv. výše
str. 471) a vydání Bollandistů ze starého brevíře olomúckého (srv. výše
str. 807), byl by v mnohém úsudek jeho dopadl jinak. Také důraz, jejž klade
na jméno biskupa Notara, je omylem (srv. výše str. 423, pozn. 1 a Jagíčovu
Leg. o sv. Vjač.). — ’) Kalousek, I. c., str. 42—47. Srv. i starší vývody Ka
louskovy tohoto rázu v Dějích král. UČ. Společnosti, str 125—128.
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s dostatek. Velmi důležité je dále, že v Kristiánovi máme zacho
vánu nejstarší tradici českých dějin báječných, zachycenou pérem
130 let před Kosmou; nález takový je značného dosahu v době,
kdy báječné dějiny Kosmovy nedávají stále klidu historikůmx)
— máme nyní aspoň něco, z čeho souditi můžeme bezpečněji
o vzniku a ceně Kosmových pověstí. Jinou otázku, která právě
v poslední době ze strany německé jednostranně bývá řešena, luští
nové datování Kristiána již definitivně: nemůže býti pochybnosti,
že Bořivoj je prvý křesťanský kníže, že to není Spytihněv, jak
dokazoval Lippert a jiní, nemůže býti pochybnosti, že sv. Method
pokřtil Bořivoje a že tedy slovanská liturgie z Moravy Rostislavovy
a Svatoplukovy vykonávala velký vliv v Čechách. Již samo faktum,
že historik český doby Boleslavovy a bratr knížete tak obšírné a
s takovou sympatií vyložil osudy Cyrillovy a Methodovy, je argu
mentem výmluvným v této velké otázce. Co k historii Methodově
více se dovídáme, je víc než pozoruhodné: Method vrátil se z Říma
ještě ,do Moravy Rostislavovy a neshody jeho se Svatoplukem
později dospěly tak daleko, že musil vydati na Svatopluka a národ
jeho kletbu ... V souvislosti s tím lze se zmíniti o vzácné zmínce
o Moravě v století 10. K dějinám st. devátého podává Kristián
data zcela nová: dovídáme se o novém knížeti českém, Strojmírovi a boji Bořivojově proti němu. O uctívání sv. Ludmily
v 10. st. nebude již možno pochybovat!, pravý obraz sv. Václava
bude lze kresliti nyní s jistotou; k biografii Vojtěchově přibude
jedno datum, a ku kritice Kosmy a Dalimila mnoho důležitého
materiálu, také o příslušenství Čech k diecési řezenské do založení
pražského biskupství nebude lze pochybovat! ... Ze zisků pro
starší české dějiny lze dotknouti se ještě dvou dat: sv. Václav byl
zavražděn r.^929; pražské knížetsví bylo v 1. pol. 10. st. s velkou
pravděpodobností pod svrchovaností vévod bavorských. Pro dějiny
české nové doby je to především dokonalejší poznání Dobrovského
jako historika, jež můžeme klásti mezi důležitější positivní výsledky
práce; ovšem poznali jsme i prvý historický spis Dobnerův a obrá
tili pozornost k stejně vynikajícímu jako neznámému P. Athanasiovi.
Tím bychom mohli krátkou kapitolu tuto, obsažnou však
s dostatek, ukončiti. Ale ještě poznámku. Z práce naši je patrno,
že staré legendy naše poskytují mnohem důležitější materiál histo
rický, než se dosud za to mělo. Mnoho jich je z 10. století — co
to znamená dovede posouditi jen historik, jemuž je známo, jak
vzácný je tak starý pramen české a vůbec západoslovanské historie.
U každého národa by tak úctyhodné doklady starého jeho života
kulturního stály v popředí zájmu a pozornosti. My, jak lze bez
rozpaků tvrditi, nevěnovali jsme těmto cenným materiálům dosud
') Srv Čes. Čas. Hist., VIII., str. 333.
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pozornost dostatečnou. Jen tím lze vysvětlit!, že tak velké omyly
o povaze našich legend udržely se do dneška, jen tím lze vysvět
lit!, že máme nejstarší legendy své vydány způsobem, jejž označiti
za nedostatečný je velkým eufemismem. Má-li však nové vydání
stačiti nikoliv na několik let, ale na dalekou budoucnost, musj
ovládati veškerý materiál rukopisný. Tu pak docházím k postulátu,
jenž beztoho se naskytuje každému badateli českému, připravují
címu nějaké vydání starého českého spisu. Nevíme dosud, na poč.
20. stol., co rukopisných prací je y našjfih^fih^
J. Truhlárovo TčaťalógTsé
universitních přineslo, ač
ještě není ukončeno, řadu důležitých objevů, podobně učiněny
překvapující nálezy v knihovně strahovské a v knihovně l^apitolní.
Kdož ví, co je ještě na jiných místech I— staré zprávy Dobrov
ského o opisech Pitterových a opisech Cerroniho slibují značnou
kořist i na Moravě. Má-li nová edice historických pramenů českých
býti dokonalou, je krátce nezbytno, aby jí předcházelo soustavné
probrání domácích sbírek rukopisných. Historická komisse česká,
ovšem kdyby byla organisována jinak než doposud, kdyby jí ná
leželo řiditi větší české práce dějezpytné, musila by tento poža
davek postaviti v čelo svého programmu.

LITERATURA.
Heinrich Finke, Aus den Tagen Bonifaz VIII. Funde und For
schungen. München i. W. 1902. (296 a CCXXIII. str. 8°.)2)
Není to životopis, nejsou to dějiny onoho papeže z římského rodu
Gaětani, který bullou Unam Sanctam na jiejvýš vypial pretense stolice
papežské na vládu nad světem, jemuž král Římský, budoucí cíšař,“še
pokořil jako vasal, který však v zápase s králem Francouzským (i jeho
korunu chtěl podříditi císařské a tím sobě) podlehl v »attentátu« v Anagni,
a kterému po smrti hrozilo odsouzení a sesazení jako illegitimnímu papeži
od počátku a jako kacíři: jsou to základní kameny k budoucímu životo
pisu a budoucím dějinám Bonifacia VIII. Ne že by svého dějepisce
dosud byl nenašel: ve vlašské literatuře máme monografii Tostiho,
v německé Drumannovu, ale kniha Finkova dokazuje, že třeba prameny
doplňovat (druhá její polovice přináší tyto nové prameny) a staré i nové
revidovat! kriticky. Ona hyperskeptická věta: l’histoire c’est une fable
convenue, platí potud, že je mnoho legend, které mají ustoupiti opravdové
’) Značný počet rukopisu s legendami Václavskými v knihovnách němemeckých, v Brusselu, v Madridě vyčítají na rozličných místech referáty
o studiu archivů v Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde, V. s q. —
Kratší referát podobného obsahu uverejnil jsem ve »Wiener Abenduost«.
Č. Č. H. VIII.
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historii, že třeba často nahrazovati to, co se vypravovalo (druhdy hned
od vrstevníků nebo od nejbližší generace potom), tím, co se zběhlo
skutečně.
Také Bonifác VIII. má svou legendu; k ní náleží vysoký věk, ve
kterém prý došel tiary a kterého dosáhl na sklonku svého tragického
pontifikátu. V onom attentátu v Anagni, jak jej líčí dosud historik a jak
by nám jej představil umělec, historický malíř, vidíme v paláci Gaětanském
sedícího na trůně starce více než 80letého (určitě 861etého), očeká
vajícího s monumentálním klidem své nepřátele, vedené Nogaretem . . .
První z kritických rozprav nové knihy ukazuje přesvědčivě, že třeba
odečísti nemálo let, že Benedikt Gaětani se stal papežem v 60. roce
věku svého, že se dožil jako papež roku asi 68. Jestliže však nový pramen
(denník faráře aragonského Vavřince, jenž dlel při kurii r. 1302) po
znamenává: dominus papa est iuvenis sanus et robustus et dicit, quod
vivet, donec sui inimici omneš fuerint subfocati — vidíme před sebou
muže věkem a chorobou (neb trpěl chorobou nevyléčenou do smrti)
nezlomného, při kterém silné konstituci tělesné odpovídaly silné affekty,
zvláště hněvu a nenávisti.
O jeho mládí skoro nic nevíme. Byl muž učené vzdělaný, ne tak
theolog, jako právník: než, kde nabyl svého vzdělání? Od Bulaea za
čínaje bývá počítán k žákům školy Pařížské, ale bez důkazů dostatečných.
A právě mistrů Pařížských neměl v lásce. Nepřízeň tato je starší než jeho
konflikt s Francií, starší nežli jeho pontifikát. Bylo to r. 1290, za legace
jeho ve Francii, kdy se s nimi srazil nepřátelsky. Ona řevnivost, která
se ozývá také u nás v době Waldhausrově mezi žebravými mnichy a
ostatním duchovenstvem, vedla ve Francii již v té době ke sporům, do
kterých kardinál-legát, pozdější papež Bonifác, zasáhl ve prospěch mnichů,
k jichž protivníkům náleželi též mistři university. Finke otiskl v druhé
části své knihy zajímavou relaci o synodě Pařížské r. 1290. Jestliže
pro století 14. naše sympathie platí Waldhausrovi, pro 13. smíme s ve
řejným míněním té doby postaviti se na stranu tehdy ještě nestarých
řádů r) a tím také na stranu kardinála Gaětaniho, v jehož vystoupení
při té příležitosti již napřed poznáváme budoucího Bonifacia VIII. On
neostýchal se vysloviti se o mistrech nejslavnější university té doby:
putant dicti magistri, quod reputati šunt sdentes apud nos (t. j. u kurie),
ymmo stultis stulciores^ on jich deputaci pověděl do očí: vos, magistri
Parysienses, stultam fecistis et fadtis doctrinam sciencie vestre...
Vere dico vobisy antequam curia Romana a dictis fratribus hoc privi
legium (bulla Martina IV. > Ad fructus ubereš«) ammoveret^ podus studium
Parysiense confunderet. Non enim vocati sumus propter sdre vel glo*) Na synodě se mnichů ujímal též jeden z biskupův proti ostatním,
Jan Boulogneský. On útisk (pressura) církví, t. j. konkurrenci mnichů
žebravých s ostatním duchovenstvem, zvláště faráři, pokládal za oprávněný:
quia hoc eorum vita dsclarat et doctrina sana. Et quia parum omneš reputamus
salutem animarum* dignum estl ut pressuram sustineamus ecclesiarum.
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riose apparere, set ptopter nostras salvare animas. Et quia dictorum
fratrum vita et doctrina multos salvat, privilegium dictum semper erit
eis salvum. A relace dodává: et Universitas magistrorum inclinatis cápi·
tibus accepta benedictione rediit ad propria.
Předchůdce Bonifacia VIII. je Coelestin V., dříve, před volbou,
poustevník na hoře Morrone v Abruzzách. Proč byl zvolen? Ze to
byla volba per inspirationem^ tím ovšem není nic vysvětleno (womit der
Historiker natürlich nichts anfangen kann — podotýká Finke): každé
konklave je místo, kde se tká předivo velmi rozmanité, a skoro každé
má své problémy. Pro Finke je ovšem neposlední, ne však jediná
otázka, jaká úloha při této volbě připadla kardinálu Benediktovi, nejbližšímu potom nástupci Coelestina V. Nestojí při ní v popředí, není
původce její — není však (mínění to v literatuře dosavad převládá)
původce abdikace, kterou se po nedlouhém trvání pontifikát Coelestinův
končí? Snadno bychom si to vysvětlili, vždyť vstoupil sám na místo,
které se abdikací uprázdnilo, a přece je pravděpodobnější, že světa ne
znalý poustevník, právě proto, že byl světa neznalý a nezkušený, sám
první uznal, že papežem zůstati nemůže. A je možná, že i předvídal,
kdo bude jeho nástupcem — v legendě se to děje ovšem slovy: intrabis
ut vulpis, regnabis ut leo et morieris ut canis,
Konklave Bonifacia VIII. trvalo jen přes noc (23. — 24. pros. 1294).
Krátké trvání se však nevysvětlí volbou quasi per inspirationem. Více
inspirace bylo přece při volbě onoho duchem chudého předchůdce jeho.
Volba Bonifaciova nebyla jednohlasná; jaký byl průběh konklave, Finke
první pokusil se vyšetřit, ale prameny na jasný a určitý obraz nestačí. x)
Zdá se, že při ní nebylo nic zvláštního, ani porážky strany jedné, ani
vítězství strany druhé. Zvláštností bylo ovšem, že nepředcházela smrt
předchůdcova, nýbrž abdikace. Hned po volbě počal se spor, zda-li je
abdikace papežova právně možná, spor, který ohrožoval legitimitu papeže
vládnoucího, zvláště když se již tehdy od protivníků jeho (a protivníky
měl od počátku) šířily pověsti, že Coelestina svými machinacemi k ab
dikaci pohnul a takměř přinutil — spory a pověsti připravující půdu
pro vzpouru Colonnův v nejbližších letech, kterou papež vítězně pře mohl
a krůtě pokutoval. Finke o této vzpouře v celém jejím průběhu nejedná,
jedná však o traktátech s řečeným sporem souvisících.
Pak následují tři stati se společným titulem >Zur Geschichte des
Kardinalkollegiums unter Bonifaz VIII.< Zde již úplně odstraněno mínění
Souchonovo(v knize »Die Papstwahlen von Bonifaz Vlil, bis Urban VI.«),
že v konklave, ve kterém zvolen byl Bonifác, umluvena napřed volební
kapitulace, obmezující moc budoucího papeže. Pokusy o takové obmezení
vyskytují se až v pozdější době. Než Bonifác VIII. byl by se při svém
*) Finkova kniha přináší své kritické rozpravy ve skupinách. Druhý kus
skupiny nadepsané »Wahl Bonifaz VIII. und daran sich anknüpfende Fragen«,
jedná o domnělé professio fidei Bonifacia VIII. Otázku že tato professio
fidei je falsum, pokládá Fink za definitivně vyřízenou.
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pojmu o moci papežské takovou kapitulací po volbě sotva vázati dával.
Tento papež byl autokrator též v poměru k svým kardinálům, ale i v té
příčině v dosavadní literatuře užito často barev příliš křiklavých. Pravda
jest, že Bonifác VIII. šetrný a hladký nebýval k nikomu — ani ke
svým kardinálům. Když smrtí (vypravuje onen aragonský farář ve svém
denníku) bylo právě uprázdněno místo v sv. kollegiu, dal papež kardi
nálům na jevo, že se o jeho obsazení postará sám a zcela podle své
vůle, slovy : aliqui aiunt et credunt, quod nos debeamus creare cardi*
nales. Nobis videtur magis tempus aliquos deponendi quam creandi.
Možná ostatek, že někteří by to byli zasloužili. Již tím si 1ze vysvětlit,
že oddané kardinály měl jen mezi těmi, které sám za svého pontifikátu
do kollegia přibral. Mezi staršími blíže mu stála frakce Orsinská, a již
tím vyložen částečně spor jeho s Colonny, ale přece jen částečně. Že
tu byly ještě jiné a hlubší příčiny, ukazuje Finke: jsou to gibellinské
tradice rodu Colonnského. Hlubší kritika často nalézá a přibírá takové
hlubší motivy, kde legenda nebo dosavadní literatura spatřuje jen mo
menty osobní. A také nelze tvrditi, že by byli Colonnové z velké části
spor nezavinili sami.x)
Čtyři články (str. 146. —186.) jednají o bulle Unam sanctam (1302).
Jako jinde, tak i zde Finke vybírá jen jednotlivé otázky. Tak se do
vídáme z rukopisného pramene, že bullu složil papež sám, dočítáme se
parallelních míst z jiných bull Bonifacia VIII. (Constituit nos deus super
reges et regna a p.); nejzajímavější je tu přibrání rozličných traktátů
starších než bulla; o jeden z nich, traktát Aegidia Colonny >De ecclesiastica potestate« se bulla sama opírá.
Arnold de Villanova, rodem Španěl, dostal se do knihy Finkovy
nejen proto, že byl lékařem Bonifacia Vili., kterého sice z jeho choroby
(papež trpěl kamenem) nevyléčil, kterému však přece zjednal úlevu:
tento lékař (v dějinách medicíny má pojištěné místo) a alchymik byl
také dilettant in theologicis, Finke sebral o něm velmi mnoho dat a
z těch padá světlo také na osobnost papeže Bonifacia, jenž mezi pro
středky, které pomohly, nemálo cenil talisman, jejž Arnold pro něho
zvláště zhotovil; v hotovení takových talismanů (sigilla) jeví se nám
lékař zároveň jako astrolog. Traktát jeho o takových talismanech mu
síme však přece počítati k medicínské literatuře ve smyslu té doby, jako
jeho spisy alchymické (zdá se, že ty věci zajímaly také papeže Boni
facia) k chemické; jeho quasi-theologické traktáty patří k nepřehled
nému množství těch, které předpovídají Antikrista a vypočítávají dobu
jeho příští (pro Arnolda byl to rok 1376). Jeden z těchto traktátů
Třetí stať této skupiny jedná o kardinálovi Janovi příjmím Monachus.
Byl to znamenitý kanonista. Mezi jeho spisy najdeme též glossu k Unam sanctam.
Jiná glossa téže bully, kterou Finke ve své knize vydal, byla mu přičtena
neprávem.
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způsobil mu nemilé styky s úřady církevními v Paříži a také v Římě,
kam přišel r. 1301. Ale již jeho nejbližší traktát dostal se do rukou
papežových beze škody svého spisovatele. Ostatek mají některé z těchto
traktátů ještě jinou stránku. Jako všichni reformátoři je Arnold mravokárce
nespokojený zvláště s duchovenstvem své doby: k reformě však vyzývá
právě papeže Bonifacia VIII. — téhož papeže, jenž po smrti bezmála byl
odsouzen jako kacíř.
Odsouzen skutečně nebyl. Od dokončení processu král Francouzský
potom přece upustil. Odsouzení, kdyby bylo k němu přišlo, pro nás by
nebylo hned také důkazem viny. Než došla nás akta toho nedokonče
ného procesu: konečný soud máme vysloviti my sami; zde historická
kritika má opravdu soudit, odsoudit neb osvobodit; ovšem mezi ano a
ne leží uprostřed ještě non liquet.
Jakousi revisi posmrtného processu Bonifacia VIII. provádí ve své
knize Finke (Zur Kritik der Anklage- und Verteidigungsschriften str.
227.—268.). Onen process se počal teprva v 6. roce po smrti papeže,
který měl býti souzen (1310); akta vydal z největší části již dávno
Dupuy (Hist. du différend). Z čeho byl viněn Bonifác VIII.? Z herese,
idololatrie, simonie, z nemravnosti, jež nepochází z nezkrotitelné smysl
nosti, nýbrž ze zásad, jako se u nás o Adamitech říkalo, že »hřích
za hřích nemají«. To jsou hlavní rubriky. Byli vyslýcháni svědkové;
mezi komisaři, kteří vyslýchali, byli také pozdější papež Jan XXII. a
inkvisitor známého jména Bernardus Quidonis. Svědkové shledáni
z celé téměř Itálie Ar. 1311 vyslýcháni také kardinálové, jmenovaní
od předchůdců Bonifaciových, kteří však jen vypovídali, že o tom o všem
také slyšeli. Z vlastní vědomosti nesvědčili proti papeži, ale také ne
pro něho.
Kacířské smýšlení Bonifaciovo by se nebylo omezovalo na nějaký sub
tilní článek theologický neb některé hlavní dogma (nevěřil prý v transsubstanciaci, hostie prý mu byla pasta^ tento papež prý byl nevěřící od
počátku do konce; nevěřil v nesmrtelnost duše, v život posmrtný, svět
mu byl od věčnosti (ne stvořený od Boha) a Kristus — magnus hypocrita.
To vše vypovídali svědkové, kteří prý to většinou sami slyšeli z úst
jeho (ne od jiných), nebo kteří slyšeli o tom. A podobně při ostatních
rubrikách.
Tak zvaná vnitřní kritika (ab non posse ad non esse) bývala kdysi
přeceňována. Nesmíme ji však podceňovat. Že papež nemůže upadnouti
v kacířství: taková námitka ve prospěch Bonifacia VIII. by neodpoví
dala smýšlení jeho doby; ještě méně by platila námitka, že v té době
lidí tak smýšlejících nebylo. Avšak my se dnes smíme tázat: je to možné,
že by se byl na konci 13. století takový člověk stal papežem, zvoleným
ne sice jednohlasně, než přece od většiny kardinálů (také Colonnové,
pozdější jeho protivníci, ho volili)? Neb výpovědi některých svědků jdou
velmi daleko nazpět. Tak vypovídalo pět svědků při jednom výslechu
a při druhém tři jiní o rozmluvě vedené v Neapoli na určitém místě
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(v palazzo Signolfo) v listopadu 1294 (určitého dne 4. t. m.), tedy ne
dlouho před volbou: a při této rozmluvě by byl se nastávající papež
neprozradil, nýbrž spíše pochlubil, že nevěří ... A je nám možná uvěřit,
že by byl v jubilejním roce 1300 Bonifác VIII. své kacířské smýšlení
vykládal deputovaným, kteří přišli k audienci papežské z některých měst
střední Itálie? A netoliko při takových příležitostech. I svého řezníka
by byl kardinál Benedikt Gaétani poučoval, že je po všem, když člověk
zemře. x) V tom ve všem je přece obsaženo ono nimis probare velle^ a
lze tomu i větší váhu přiložit, než přiložil Finke sám (str. 242.). Jen
že pověsti ty, zvláště o kacířském smýšlení papežově, nevznikly teprv
v pozdějších letech; známy byly zejména kardinálům hned v prvních
letech jeho pontifikátu. Zde věži problém 2) — ne ve výpovědech, třeba
souhlasných, četných svědků, neboť právě ona schematická souhlasnost
vzbuzuje podezření proti nim, před kterým jich nikterak nechrání, že od
povídali pod přísahou. A jsou i jiné důvody ku podezření proti jich hodno
věrnosti.
Co je konečný výsledek této nejnovější revise nedokončeného pro
cesu Bonifacia VIII. ? Je to více než non liqueit »Ich (praví Finke)
halte es íur nicht unwahrscheinlich, dass Bonifaz VIII. als Kardinal
und Papst, besonders im Affekt zum Disputieren und Anreizen, religiös
auffällige Bemerkungen gemacht hat, die seine Umgebung ärgerten. ..
Wie sie gelautet haben, ist nicht festzustellen ... So wie es die Zeugen
erzählen, besonders aus den Tagen seines Papsthums, angeblich gethan
gegenüber feierlichen Gesandtschaften, haben sie unzweifelhaft nicht ge
klungen . . .« 3) Tolik, co se týče herese a nevěry. Snadno si však vy
světlíme obžalobu z idololatrie. Karakterisuje tohoto papeže, že on
první — jako kdysi činili císaři — si dal za života stavětí sochy a
stavěl sám, i v Lateránu a v basilice sv. Petra. Nepřátelé Bonifacia
vinili, že chce, aby mu byla vzdávána modloslužebná pocta. 4) Jak daleko
šla jeho pověra, nevíme určitě (šla dále než k víře v talismany), a také
na tom nejméně záleží. O jeho mravní neúhonnosti (zdá se ostatně, že
l) A přece mu svědkové připisují výroky: tak musí věřit každý vzdělanec,
před lidmi ovšem mluvíme jináče. — *) Das Ergebniss unserer Untersuchung
ist also: Ähnliche Gerüchte, wie sie spezialisirt in den Aussagen der ersten
und zweiten Zeugengruppe erscheinen, waren auch schon in allgemeinster
Form in den ersten Pontifikatsjahren in Kardinalskreisen verbreitet, in denen
sie nicht erfunden, sondern in die sie von aussen hineingetragen worden. —
A na jiném místě praví Finke o výpovědech kardinálů: Hier fehlt das drama
tische Interesse der früheren Aussagen (svědků): aber wir fühlen uns bei
den zurückhaltenderen Angaben der Kardinale auf sichererem Boden. — Než
tato zdrželivost kardinálů má také svou pro papeže nepříznivou stránku. —
·) Určitěji se Finke vyslovuje na jiném místě (str. 295.): Aus den Anklagen
dürfte hervorgehen, dass er bei religiösen Äusserungen ebenfalls nicht den
auch sonst bei ihm vermissten Takt gezeigt hat. Zu ernsthaft zu nehmenden
Anschuldigungen der Häresie verdichten sie sich nicht ...-*) Finke z toho
vyciťuje blízkost renesance.
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vrstevníci na ni menší váhu kladli než na jiné viny), tuším, nedospějeme
než k podobnému non liquet jako při heresi; Finke sám zde jde dále
ve prospěch papežův (wol muss ich persönlich meinen Unglauben an all
die hässlichen Anschuldigungen bekennen, die sein moralisches Andenken
beschmutzen sollten). Ve výpovědech svědků je ovšem i zde ono nimis
probare velte. Na dvůr papežský však (to právem vytýká Finke) z nich
padá světlo ošklivě nepříznivé.
Process Bonifaciův je i jináče zajímavý. Tak byli ve středověku
mnozí souzeni a odsouzeni. Finke není první, jenž upozorňuje na proces
Jana XXIII. v Kostnici. Jan měl býti na základě podobných, ba bez
mála totožných rubrik odsouzen jako Bonifacius VIII.; také on prý ne
věřil v nesmrtelnost duše, v život posmrtný atd. A mravní jeho povaha
se líčí v barvách ještě černějších. Papež Jan byl skutečně odsouzen,
ale na základě článků potom redukovaných, při čemž právě nejhorší
byly vymýceny. Snad se otcové Kostničtí přece styděli odsouzením na
základě prvních článků prohlásit! před celým světem, že takový člověk
mohl se státi papežem, a to v době, kdy heslem byla reformatio in
capite et membris. Nebo byla v tom jakási kritika vnitřní? . . .J) Je
pravda, co podotýká Finke, že vina neb nevina Janova by nedokázala
nic o vině neb nevině Bonifaciově. Ale lze snad tvrditi ještě určitěji,
že se tyto dva procesy (a našly by se i jiné) navzájem seslabují ve
prospěch obžalovaných.
Zdá se, že pro podobné procesy bylo pohotové schéma, vykazující
hned napřed všecky možné rubriky špatností a hříchů lidských a
křesťanských. Potom se hledali svědkové a také snadno našli. Také
v Kostnici se vyslýchali svědkové a k jich výpovědem přibírala publica
fama. Oba tyto processy — jeden papež byl ne sice osvobozen, ale
aspoň z obžaloby propuštěn, druhý byl sice osvobozen, ale na základě
zmírněné obžaloby — ukazují, jak nesnadno najiti pro středověk jed
notnou formuli.
Kniha Finkova je velmi bohata obsahem přes to, že to nejsou
souvislé dějiny Bonifacia VIII. Z bohatého obsahu jsme tu vybrali jen
některé otázky. Často vyslovil při nich Finke slovo poslední, anebo
(lze-li tak říci) předposlední. Celek je pak přece jakási apologie Bonifacia VIII.,
ovšem ne v obyčejném slova smyslu; není to zvláště žádné »zachrá
nění«. V poslední stati poslední skupiny (Zur Beurteilung der Persönlichkeit
Bonifaz VIII.) najdeme otázku: odkud tolik nenávisti proti tomuto papeži hned
u vrstevníků? Zavinily to jeho pýcha, jeho bezohlednost a příkrost ke všem,
s kterými se stýkal. A svému smýšlení a svým citům dával výraz co
možná urážlivý. Příkladů je plno; některé, a to zvláště karakteristické,
zachoval onen denník aragonského faráře, kde čteme skoro doslovně
rozmluvu nebo spíše hádku mezi Karlem II. Neapolským a Bonifaciem,
při které papež krále nazval nejhorším ruffiánem (vilissimus ribaldus) .. .
*) Zde bychom si takového papeže spíše vysvětlili blízkostí renesance.
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A jindy papež ve veřejném konsistoriu přede všemi kardinály přijal
nové ustanoveného patriarchu s posměchem, že se jeho obličej na patri
archu nehodí, a přinutil ho, aby se vzdal. Později jej ovšem připustil
ze své milosti (provisione). A tak lze uvěřit i jiným pramenům, že
v době sporu papeži Francouzové byli psi a král Filip uličník (garcio).
Tento papež rád ukazoval každému, že je pánem: sic volo, sic jubeo, l)
To, co se nazývalo »plenitas potestatis< (theoreticky ji formuloval
v bulle Unam sanctam\ bral zcela osobně . . . Jen pro své příbuzné
měl srdce, ale i zde láska přechází v dědící se hřích papežského
nepotismu. Tolik o osobnosti. O politice Bonifacia VIII. autor pro znalce
těch věcí svůj soud naznačil dosti patrně; je příznivější, nežli co se týče
osobnosti.
Po Anagni přišel Avignon. Tak nadepsal Finke poslední skupinu
svých kritických rozprav: Von Anagni nach Avignon. — V tom, co
papeže potkalo v Anagni, mnozí, i kdo nebyli jeho protivníci, viděli
dopuštění boží. I v apologetickém traktátu, který vydal ve své knize
Finke, zní k otázce, proč Bůh dopustil, že jeho vikář byl zajat a církev
potupena, odpověď takto: Hodie pastores ecclesie, quia in dignitate
vigent, diviciis habundant, turba famulorum et armatorum pollent, presumunt, ultra quam presumere debeant . . . Permittit ergo Deus tales
pastores quandoque in manus persequencium ecclesiam incidere, ut
discant omneš, arma Romanorum pontificum non debere esse carnalia
sed spiritualia ... I zde šetrně naznačena ona vina antické tragedie:
hybris. A narážka na tlupu sloužících má svou zvláštní příčinu. Když
se blížil v září 1303 onen attentát, zůstal papež v paláci rodu svého
sám a opuštěn ... Z kardinálů jen jeden setrval při něm (budiž to
jemu ke cti připomenuto): Petrus Hispanus. Mnohem obtížnější bylo
apologetovi najiti odpověď k otázce, proč Bůh dopustil volbu papeže,
jenž se nepostaral o potrestání těch, kdo Bonifacia zajali a církev po
tupili, ba jenž je spíše povznáší a povyšuje . . . Míněn tím druhý ná
stupce Bonifacia VIII., první Avignonský papež Kliment V.
O volbě Klimenta V. máme starou legendu (vypravuje ji Villani),
již dávněji odstraněnou. O průběhu konklave (trvalo 11 měsíců), ze
kterého vyšel jako papež Bordeauxský arcibiskup Bertrand, podařilo se
Finkovi nalézti v bohatém archivu Barcelonském nové prameny, na jichž
základě se mohl pokusiti o positivní vypravování. Najdeme zde histo
rickou odpověď na zmíněnou otázku apologetického traktátu? Skutečně
běželo o otázku — řekněme to lidsky: má-li Bonifacius Vlil, pomštěn
býti čili nic. Podle toho stály proti sobě strany hned na počátku kon
klave; vůdcové jich byli dva kardinálové z rodu Orsinského, v době té
již rozdvojeného-; v čele strany jedné stojí starý kardinál Matteo Rosso,
vlastní kingsmaker při posledních volbách, v čele druhé jeho synovec
*) Podotýkám, že tato věta pochází od referenta. Není mi však lze
naznačit všude, kde něco přidáno neb pověděno jináč.
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Napoleone, který byl již před attentátem od Bonifacia odpadl. Při dalším
líčeníx) najdeme i zde přirovnání ke komedii . . . 2) Když konečně zvolen
byl arcibiskup Bertrand, nebylo hned patrno, která strana zvítězila a
pokud. Skutečné to bylo vítězství Napoleona Orsini: Kliment V. Boni
facia VHL nepomstil. Ale musíme dodat: také neodsoudil!8) I to však
bylo vítězství krále nad papežem, Francie nad Itálií: Klimentem V. se
počíná řada francouzských papežů. Až pak po návratu kurie z Avignonu
do Říma volba prvního zase italského papeže způsobila schisma, kterým
byla roztržena — una sancta catholica ecclesia.
Jar, Goll.

Arnošt Kraus, Stará historie česká v německé literatuře. Praha.
Buršík a Kohout. 460 str. 8°.
Kniha nedávno vyšlá, a přece přicházíme pozdě. Bylo o ní refero
váno, jakmile vyšla (což u nás nebývá často), na několika místech. Hned
první referent (v Č. Revue) položil si otázku, zdali nemohla neb neměla
látka býti uspořádána jináče. Položil si ji ještě dříve spisovatel sám
v předmluvě, kde čteme: »Tuto literaturu . . . bylo lze stopovati chrono
logicky od dob nejstarších po nejnovější, jak se střídají oblíbené látky,
názory, přízeň a nenávist v ní.< Kraus volil cestu druhou: seřadil díla
básnická >dle_Játfik«; kniha se počíná Marbodem, Samem, Čechem,
Krokem a končí Přemyslem II. Očekávali bychom však v předmluvě
autora samého obšírnější výklad obou cest, úvahy o výhodách a ne
výhodách zde i tam, o důvodech, proč zvolena cesta druhá. Co je zde
řečeno ve prospěch cesty druhé, není hned zcela jasno. S prvním refe
rentem dal bych přednost cestě první, tedy té, která nebyla zvolena.
Výhody či podle mého mínění přednosti její naznačeny krátce, ale dobře
v citované větě předmluvy. A lze přidati ještě jiné.
Kniha jedná o literatuře většinou mrtvé, totiž takové, která se
většinou již dávno nečte, nečte proto, že nemá již dávno ceny samo
statné (a namnoze neměla od počátku). Co překvapí, když přehlédneme
nadmíru hojný obsah knihy, je velký počet plodů tak zv. krásné litera
tury s látkami z české historie a zároveň nepoměr tohoto počtu k jich
l) I zde najdeme něco na prospěch Bonifaciuv, totiž k vysvětlení ne
diplomatického tonu jeho rozmluvy s králem Neapolským, jednoho dne
(a bylo to v posvátné době vánoční) srazili se (a bylo to v plném konsistoriu)
strýc a synovec tak ostře, že starý kardinál nazval mladšího — nechrne
raději nadávku nepřeloženou — ·) Und nun beginnt.. das unwürdigste, aber
auch geschickteste Intriguespiel Napoleons, das einem Lustspieldichter alle
Ehre machen würde. — 3) Jináče zůstává v platnosti, co podotýká Finke, že
žádný papež pozdějšího středověku se některému světskému panovníku tou
měrou nepoddával, jako Kliment Filipovi Krásnému. Je známo, co všecko
povolil, aby nemusil Bonifacia odsuzovat. Než nazývá li se doba Avignonská
»babylonským zajetím«, rozumí se tomu často přece příliš jednostranně.
A mravně to není nikterak nejhorší doba v dějinách papežství. Tato přišla
teprve po velkých reformátorských konciliích 15 století, která reformy ne
provedla, protože jí více záleželo na jednotě (i dávné schisma mezi Západem
a Východem bylo aspoň na chvíli odstraněno) nežli na reformě církve.
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trvalé ceně. Dnes i Ebertova Vlasta i Ebertův Břetislav patří k litera
tuře mrtvé; k živé, když přihlížíme k dílům většího rozsahu, snad jen
Grillparzrova Libuše a Grillparzrův Ottokar. Zde se však setkávají cesty,
spojují methody obě; Libuši i Ottokarovi věnován rozbor všestranný —
jsou to nejcennější části nové knihy. Vlastně jsou tu cesty, jsou tu
stanoviska tři. Obě díla oceněna tu estheticky i historicky. Historicky
v dvojím směru. Máme tu historii látky: u Libuše vychází od Kosmy,
od Hájka; a vidíme na příkladu, jakou výhodu poskytuje cesta druhá,
pro kterou se Kraus rozhodl; látka žije jaksi vlastní životní silou, až
pak dostupuje k svému kulminačnímu bodu u Grillparzra, než tak, že
nelze skutečně odděliti látku od básníka, ve kterém oživla k vyššímu
a hlubšímu životu. A tím se dostáváme hned také k momentu nejvlast
něji historickému: jak se v básníku a díle jeho zračí doba, kdy básník
žil a dílo jeho povstalo. A to platí pak též o Ottokarovi.
U Grillparzra spojení obou cest je oprávněno. I kdyby byl Kraus
se rozhodl pro cestu první, očekávali bychom zde také historii látky
a též ocenění esthetické. Theoreticky lze snadno rozlišovat, co prakticky
se potom přece spojuje (nejen u Grillparzra). A proto také referáty, ať
již dávají přednost první či druhé methodě, mohou se shodovati v cel
kovém a konečném soudu příznivém.
Vlastně neběží tak o volbu mezi dvojí cestou, které byly v před
mluvě postaveny proti sobě, nýbrž o to, která by se měla zvoliti za
hlavní. Že je tu tolik mrtvé látky, mluví spíše pro methodu první, neb
tato mrtvá látka oživne jen, když k ní hledíme historicky. Mám-li z toho
učiniti výtku, zněla by takto: Kraus musil přečíst nadmíru mnoho věcí
samo sebou bezcenných a nudných. On sám tak učiniti musil (srovn.,
co praví na konci knihy), avšak příliš mnoho z toho uložil také čtenáři.
Míním tím obsahy románů a dramat samo sebou bezcenných, kde se
udávají per longum a kde by bylo stačilo uvésti jen některé rysy důle
žité pro historii látky ve smyslu cesty druhé a ovšem také pro rozbor
ve smyslu cesty první. Ani vlastní stanovisko knihy (historie látky)
tolik nevyžadovalo; ještě méně by bylo vyžadovalo stanovisko literárněhistorické, kdyby v knize bylo hlavní a vládnoucí. K tomu, co zní po
někud jako výtka, budiž dovoleno přidati přání. Kraus u čtenáře (a kniha
česká je pro čtenáře českého) příliš mnoho předpokládá. I u Grillparzra
(ještě více u Eberta) by mu vítán byl napřed celkový obraz,x) a na
mnohých místech poučení o autorech, ke kterým přicházíme, bylo téměř
nutné. Kdo je Kachler, kdo Schiessler a mnozí jiní citovaní z orku
zapomenutí? Kniha Krausova často probouzí přání, aby v ní bylo ještě
vice literární historie. Také v tom smyslu, aby častěji překračovala své
vlastní hranice, totiž literaturu německou, a zaběhla někdy anebo aspoň
otevřela perspektivy do literatury české. Na str. 163. čteme (na konci
') K literatuře o Grillparzrovi lze přidati Redlichovu přednášku, Grill
parzers Verhältnis zur Geschichte (Wien 1901).
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kapitoly): »Pro úplnost budiž dodáno, že i dvě česká díla o Libuši
a o Vlastě přešla překladem do německé literatury; jsou to Vyšehrad
Zeyerův ... a libretto Fibichovy opery Šárka«. U Zeyera jdou myšlenky
naše mimovolně dále: co znamená i v historii látky Zeyerův Vyšehrad?
Kniha Krausova vůbec v té příčině jeví se nám jako polovice (zda
opravdu jen polovice ř) většího celku. Literaturu českou a německou spojují
zde tytéž látky: působily zde také na sebe navzájem, zejména (ta otázka
se zde ozývá) německá na českou ?x) Zde však Kraus (dobře-li rozumím
předmluvě) přenechává vědomé druhou část úkolu (konečně přece jed
notného) jiným, a tu mu také literární historie česká bude velice vděčná
za »sousedskou službu«, kterou jí prokázal.
Ze všech, kdo si z Němců vybrali české motivy, nejvýše stojí Grill
parzer: jak smýšlel o národě českém? Není to otázka nová; Kraus se
jí také nevyhnul. Při rozboru Libuše čteme : »Hledíme-li na úlohu, kterou
hraje český národ v tomto dramaté, musíme uznati, že se básník k ná
rodu, který mu byl vždy odporný, krásněji ani nemohl zachovat.« —
Grillparzer totiž, jak čteme v Krausově knize o něco dříve, r. 1826 pod
dojmem návštěvy v Praze (Praha město způsobilo jako u jiných, tak
i u něho dojem mocný) napsal do svého denníku: »Město mne poněkud
smířilo s českým národem, který mně byl vždycky protivný.« Toto smí
ření bylo však přece jen esthetické, a pokud se ozývá v Libuši, složené
značné později 1837 — 1841, poetické. Do doby, která uplynula mezi
návštěvou v Praze a skládáním Libuše náleží jiný výrok, z r. 1830,
o »Winkelnationalitäten«,2) který je Krausovi, jak patrno ze str. 393,
dobře znám, který však mohl býti připomenut hned při Libuši, abychom
se z ní s Bozdéchem a Krausem netěšili více, než smíme.
Podruhé se otázka vrací při Ottokarovi; a tu teprve najdeme v knize
Krausově výklad delší. — Přemyslu II. je věnována celá dlouhá kapi
tola osmá, poslední v knize Krausově (str. 315—448) a pro historika
z celé knihy nejzajímavější. Počíná se citátem z Dalimila: »Přemysl jako
krásný květ pojde.« 3) Zde bylo lze jiti daleko nazpět až k době hrdiny
samého.
Kraus rozdělil kapitolu o Přemyslu Otakarovi podle látky ; jedná
nejdříve o »básních«, potom o dramatech. Oddělení první zahajují básně
l) Na str. 170. čteme první sloku Grieslovy (zase neznámá veličina) ballady o Horymírovi:
Was stürmt das Volk zum Vyšehrad
Der sichern Ruh' entrissen.
To jsme čítali kdysi v čítankách a učili se ve škole nazpamět jako báseň
Jindř. Marka: Co lid všechen spěchá k Vyšehradu? — *) SW5 sv. 18. str. 144.
R. 1829 vydána Ebertova Vlasta; r. 1830 Grillparzer napsal o ní několik po
známek. A tu čteme: Derlei unhaltbaren Winkelnationalitäten wäre zu raten,
sich lieber an eine bedeutendere äussere anzuschliessen... Smíme-li to místo
vykládat podle pozdější věštby Libušiny, nebyla by tím míněna germanisace,
nýbrž, lze-li tak říci, slavisace. Než možná, že zde, v Libuši, je to jen poetická
konsekvence. — ’) Sr. na počátku legendy Svatovojtěšské: nascitur purpureus flos.
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současné, básně vrstevníků Věc je tak zajímavá, že bychom si zde
spíše přáli, aby o tom o všem bylo pověděno ještě více, ne ačkoli,
nýbrž protože Kraus již o tom byl pojednal ve své rozpravě »Jan z Michalovic«. Nejraději bychom zde čtli onu Cantilenu básníka jménem
neznámého, onu Todtenklage v plném znění, ač ji najdeme v plném
znění také u Palackého. »Nejkrásnéji, nejdojemněji zní ze všech písní
a věnování přece jenom ta, kterou zapěl věrný básník nad mrtvolou
královou« — praví Kraus. A lze říci, že v politické poesii středověké
najdeme málo tak cenných skvostů; paralielu máme v (latinských)
básních anglických o Šimonu z Montfortu (Leicestrovi), tedy vrstevníku
našeho krále. V této kapitole je také mrtvá literatura novověká za
jímavější než kdekoli jinde v knize Krausově.1) Proč? Odpověď
dává poněkud již Napoleonův bulletin o bitvě u Wagramu, kde při
pomenuto, že v této bitvě moc domu Rakouského zahynula (jak
se vítěz domníval a klamal) na témže bojišti, kde v 13. století byla
založena. Než i tu poutá nás hlavně a především Grillparzer. Od něho
máme také nedokončený cyklus romancí Rudolf und Ottukar, složený
asi r. 1819, ze kterého patrno, že již v té době žili ve fantasii básní
kově oba jeho »hrdinové« v těch hlavních rysech, jak potom vystupují
v jeho dramatu; a také v té době již se v něm byl ozval úmysl napsati drama, ke kterému podrobné historické studie vykonány teprv
později před jeho napsáním (1823). Nazývá Kraus plným právem (na
str. 367) Ottokara »výsledkem historických studií Grillparzrových« ?
A jestliže dále o Grillparzrovi podotýká: >jak daleko užil ostatních před
chůdců (t. mimo rýmovanou kroniku Otakara, kdysi tak zv. Hornecka),
je velmi těžko říci u básníka, který tak důkladné znal všechny histo
rické prameny, na nichž se zakládaly shodné rysy u dřívějších básníků« —
překvapuje nás, že autor právě zde opustil svůj hlavní úkol (filiaci látky),
ač bychom právě zde od něho (spíše než od kohokoli jiného) očekávali
odpověď určitou a podrobnou, podrobnější, než potom nacházíme. Grillparzra lákal Napoleon; a podobnost, třeba velice vzdálená, mezi Napo
leonem a Přemyslem Otakarem »nadchnula« ho také podle mínění Krau
sova k Ottokarovi. I zde bychom měli otázku, totiž po původnosti
takového popudu2) (ovšem jen vedlejšího), když jsme krátce před tím
(str. 352) při Zieglerově Thekle z r. 1816 čtli: »Drama . .. vnáší do
staré doby představy úplně moderní; král český je Napoleon, který
r. 1805 okkupoval Vídeň .. .« Že však Grillparzer poněkud svého Otto
kara podle Napoleona kreslil, svědčí také Laube (Nachwort v SW5 sv. 6.
‘) Na str. 333. čteme: »Celkový všestranný obraz Přemysla II. nakreslil
Franz Schmied« — beze vší poznámky. Kdo je tento Schmied (jeden z mnohých
toho jména , kde a kdy máme hledat, co napsal? — Také Kotzebue napsal
svého Ottokara a na drama o Rudolfu pomýšlel sám Schiller. — ■) Str. 363.:
»Už r. 1819 nalézáme v studijním sešitě Grillparzrově slovo »Ubermut und
seinIFall. Konig Ottokar«. — Není zde naznačen jiný motiv u Grillpartra
velmi blízký, hybris antické tragedie?

Literatura.

493

str. 148.: Es ist äusser Zweifel, dass die Figur Napoleons I. Grillparzer
vorgeschwebt hat bei der Bildung der Ottokarfigur. Natürlich in gewissen
Punkten. Grillparzer selbst hat mir das gesagt...). x)
>0 povaze Otakarové (praví Kraus) psáno mnoho, ale jak málo
jednotný je obraz, který si o ném tvoříme, ukáže sestavení jenom nékolika hlasů«. Na prvním místé uveden potom hlas Schererův, který
vlastně Grillparzrova Ottokara (hlavní postavu kusu) odsoudil, to jest
prohlásil za nepodařeného. Proti Schererovi se ozvali Klaar, Sauer. Také
Kraus dospívá k podobnému výsledku jako Scherer, jen že vykládá
jináče, proč se Grillparzrovi jeho Ottokar, t. j. hlavní postava jeho básně,
kterou ostatek Kraus vysoko cení, nepodařil. V tom, že různí posuzovatelé tak různě soudí, vidí znamení, že v líčení povahy Přemysla Ota
kara básník sám nějak pochybil. Zajímavé je také, co vypravuje Laube.
Pokud Ottokara hrával Löwe, přicházel ku platnost první akt, pak effekt
hry upadal; obrácené, když úloha přešla na Wagnera. Laube to vysvět
luje rozdílností obou herců; Wagner dobře hrával Hamleta. Ale — ne
vězí v tom také, třeba bezděčně, kritika kusu samého ? Scherer má
pravdu: Ottokar Grillparzrův si nevzbudí sympathií u diváka, který
musí věřit, že byl kdysi (v době ležící před dobou tragedie) jiný, kte
rého však básník nepřesvědčí, že z Ottokara prvního aktu se stal Ottokar
aktů ostatních (zejména onoho nemožného čtvrtého).
Grillparzer chtěl vytvořiti Ottokara pravdivého nejen poeticky (to
je conditio sine qua non), nýbrž také historicky. Sám se domníval, že
se mu to podařilo, jak svědčí místo z autobiografie (citované Krausem
na str. 383). Ale Grillparzer dodává hned také: man kann aber nicht
sagen, dass Ottokar nicht so gewesen ist, weil niemand weiss, wie er
gewesen ist. I dnes je pro dějepisce osobnost Přemysla Otakara ve své
plné individuálnosti problém; jen že historik smí pochybovat!, že byl
takový jako Ottokar Grillparzrův . . . Ostatek možná, že na německé
historiky po Grillparzrovi působil právě Grillparzer.2) Je-li Grillparzrův
’) Svědectví přímé, místo z autobiografie, cituje Kraus str. 383. —
Kladu zde delší citát z Redlichovy přednášky. Zmíniv se o důkladných
Grillparzrových studiích historických, pokračuje Redlich: »Wohl müssen wir
darauf hinweisen, wie die Intuition des Dichters auf Grund des eindringenden
historischen Studiums jener Zeit eben diese Zeit und diese Gestalten tiefer
und wahrer erfasst und beurtheilt hat, als es die Historiker vor und zu Grill
parzers Zeit gethan haben. König Ottokar ist bei Grillparzer keineswegs bloss
Jer längergierige Eroberer voll stolzen Übermuths... nein, er zeigt sich uns
auch als machtvoller Herscher, der sein Böhmen gross gemacht hat vor allen
Ländern, und der nun will, dass dieses Böhmen auch an Cultur und Bildung
an innerer materieller und geistiger Kraft sich erhebe und sich messen könne
mit der höheren Cultur des Westens. Darum ruft er die Deutschen ins Land ...
Diese Auffassung des glänzender Ottakars konnte Grillparzer sich um 1820
aus keinem historischen Werke holen... Er hat geschaut, was die Historiker
erst nach ihm erforscht haben.« — Co výše pověděno o možném vlivu Grillparzrově na pozdější historiky, týká se ovšem jiné věci (osobnosti královy). A je
Grillparzrův Ottokar (celý kus) skutečně tak eminentně historický? Ve sku-
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> Ottokar« nej vlastnější drama historické, není divu, že ho právě jeho
vlastní dílo přimělo k hlubšímu přemýšlení o poměru poesie a historie,
určitěji o rozdílu dramatu s historickým obsahem od dramatu jiného,
slovem o problému historické tragedie (ovšem i románu). *)
Známá jsou fata libelli. Grillparzrův Ottokar r. 1823 byl censurou
zamítnut. Z dvojí příčiny. Předně: připomínal-li Grillparzrův Ottokar
Napoleona, odpovídal jeho rozvod s Markétou rozvodu císařova, sňatku
s Kunhutou sňatek s arcikněžnou. Než překvapuje nás, že Sedlnitzky ve
svém referátu se ujímá proti Grillparzrovi Čechův, že jemu vadí »der
Kontrast, in welchen die Österreicher gegenüber denen, überall mit den
ungünstigsten Farben geschilderten Böhmen hier dargestellt werden.«
Co z toho udělal Laube! »Man stützte sich nun (v době reakce) gern
auf die einzelnen, verschiedenartigen Völkerschaften des Reichs, und
es passte in dieses System nicht, das die Unterwerfung Böhmens unter
das deutsche Macht- und Kulturgebiet gefeiert würde.« — Věc zde lze
vysvětlili jednoduše jakousi bureaukratickou setrvačností. Již r. 1804
(Kraus str. 350) censura nepropustila Popprova dramatu Rudolf; censor
neschvaloval, aby se na jevišti líčily neblahé časy, kdy národové, pod
daní teď jednomu žezlu, zuřili proti sobě v bouři válečné — což Kraus
dobře vykládá poměry doby: všichni národové byli tehdy voláni do
boje proti Napoleonovi.2) Je známo, že tenkráte censura »utrpěla po
rážku«; Ottokar byl tištěn a r. 1825 provozován . . . Jak soudil Grill
parzer o národu českém, jehož dějiny mu poskytly tolik motivů? Ze
sympathií k národu z dějin českých jich nevybíral, a návštěva v Praze
(1826) starých antipathií ho jistě nezbavila. V Sedlnitzkého dobrozdání
je však řečeno příliš mnoho. Především: kontrast národnostní není
hlavní motiv tragedie s) — zde zůstal Grillparzer i v poesii historikem.
Jak si však máme při něm vysvětlil onu antipathii, s kterou r. 1826
přišel do Prahy, když přece jináče byl »odpůrcem nacionalismu nové
doby,« tedy také nacionalismu německého? Co Kraus vykládá o Grillparzrově vídeňáctví, stačí v té příčině, ale nestačí pro básníka, který
přece nemohl »naivně« ústy královými (míněno místo, kde Přemysl
posílá Čechy z podhradí Pražského do Chrudimě) kresliti tak nepříznivě
lid český, leda že by bez oné antipathie básníkovy v jeho kuse král
nemluvil snad tak příkře. Zde přece Grillparzer stojí výše. Ostatek přitečné historii sňatek a rozvod s Markétou a sňatek s Kunhutou nebyly tak
důležitými momenty jako jsou v tragedii. Zde je úskalí každé historické
tragedie. Nejhistoričtější historická tragedie je podle*mého mínění Shake
spearův Caesar, protože v ní nejvíce historie. — *) SW. sv. 18. str. 188. z r.
1825: »Wenn ich mir’s recht zu verdeutlichen suche, so ist dieser Unter
schied kein anderer, als der zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit, zwischen
Gedenkbarkeit und Existenz, zwischen Handlung und Begebenkeit... »Srovn.
i zde Redlichovu přednášku, která se končí citátem z autobiografie: »Der Ge·
chichtsschreiber weiss wenig, der Dichter aber muss alles wissen.« — *) Srovn.
též str. 401.: Ne ze Sympathie s tímto národem, ale ve smyslu starých tradic.
— *) Sr. 400 o dobrozdání Stifftové.
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náší Kraus sám na jiných místech korrekturu k poslední větě str. 397,
na kterou tu narážím.
Známo, jaký ohlas vzbudil Grillparzrův Ottokar v Čechách. Ne
hledě k pseudonymnímu dopisu, poslanému básníku samému, nejostřeji
se vyslovil Čelakovský proti kusu, v němž velmi »hanebně se mluví o ná
rodě českém«; nás dnes zvláště zajímají listy hr. Kašpara Šternberka Goethovi a Dobrovského hr. Černínovi (str. 405.). Nesrovnávám se však
s Krausem, že by »esthetické důvody« v listě Šternberkové nebyly
věcí hlavní.J) Možná však, že Šternberk nepověděl, co mu nejvíce va
dilo. Jeho a také Dobrovského esthetické důvody jsou však oprávněny,
ozývají se také v knize Krausově.
Zde opouštíme knihu, ač i při tom, co přichází po Grillparzrovi
(Uffo Horn, J. E. Kopp a Lauffův Burggraf z r. 1897;’) pak následují
ještě romány), interess čtenářův trvá do konce.
Kniha Krausova, ač to není naznačeno na titulu (u nás se nakla
datelé při dílech vědeckých toho bojí), je počátek práce rozsáhlé, vy
počtené na několik svazků, ve které bude pokračováno, dovolí-li milo
stivé obecenstvo.
Jar. Goll.

Eugěne D’Eichthal, Socialisme, communisme et collectivisme.
Druhé vydání přehlédnuté a rozmnožené. Paříž, Guillaunim et Cie 1901,
str. 325. — Jean Bourdeau, Ľ évolution du socialisme, Paříž, Félix Alcan
1901 str. 330.
V roce 1850, po nezdařených pokusech r. 1848, praví ve své
knize D’Eichthal (str. 288), pokládán byl socialismus za »quantité négligeable«. Louis Reybaud a jiní publicisté jej studovali jako historickou
kuriositu. Stejně po strašlivé krisi r. 1871 mohlo se věřiti, zeje zničen.
Teprve v druhém desítiletí třetí republiky nabývá socialismus větší váhy
ve Francii, od r. 1885 jsou socialisté ve sborech zákonodárných, a od
r. 1893 nabyl socialismus občanského práva mezi politickými stranami.
V posledních letech počal míti větší vliv na osudy Francie, zvláště od
vstoupení Milleraudova do ministerstva Waldeck-Rousseauova. Pochopi
telné jest, že v souvislosti s těmito okolnostmi počal socialismus opět
buditi větší pozornost u národních hospodářů, u politiků i historiků.
I naše obě knihy byly jím vyvolány. Jsou to, jak již objem dává tušiti,
díla resumující, díla, která chtějí podati hlavní rysy celého hnutí sociali
stického, a můžeme řici, že tomuto úkolu dosti dobře dostála; že leccos
’) Hr. Šternberkovi je Grillparzrův Ottokar triviální (weil er zu oft
ins Triviale fállt). Podobnou výtku (ale s omluvou) čteme u Grillparzra
samého v autobiografii citované na str. 3S3: Wenn ich ihm etwas Zufahrendes
und... Wachstubenmássiges gegeben hatte, so war es, weil miř der Kaiser
Napoleon vorschwebte; man kann aber nicht sagen, dass Ottokar nicht so
gewesen ist, weil niemand weiss, wie er gewesen ist. — ’) Historický purk
rabě Fridrich z rodu Hohenzollerského byl skutečně agentem pro volbu
Rudolfa, nebyl však, jako v dramatě, kandidátem, který by byl ustoupil ve
prospěch jeho.
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chybí, tomu se při tak rozsáhlém thematé ani diviti nebudeme. Máme-li
na mysli každé dílo o sobě, je neúplnost větší; na štěstí obě se vzá
jemné doplňují. Pro nás jejich zajímavost a cena je zvýšena tím, že po
dávají aspoň o francouzském socialismu přehled velmi úplný a že při
tom pracují na základě literatury u nás málo přístupné. Obě díla jsou
bojovná, bojovně kritisují hlavní theorie socialistické; ve své kritice
nejsou spisovatelé ani noví ani originální, ale dlužno přiznati, že své
výtky čerpali z dobrých děl moderní vědy národohospodářské. Od
Masarykovy knihy liší se hlavně tím, že nejednají toliko o marxismu
a že se obírají mnoho socialistickou praxí (politikou, volbami, syndikáty),
kde zvláště jsou neúnavní v kritice a v kreslení stinných stránek. Také
ani jeden z autorů nevšímá si socialistických názorův na rodinu, nábo
ženství a filosofické problémy, jež s tím souvisí. Za to však mezi oběma
autory a Masarykem je v jedné otázce důležitá positivní shoda: oba,
odmítajíce na základě svých analys historický materialismus, docházejí
k závěru, že člověk není toliko homo ekonomicus, čili že otázka sociální
je také otázkou mravní — mravní také proto, že socialisté dosud
v massách rozněcovali jen city nenávisti a závisti . . .
Po stránce historické je pro dějepisce a sociology zajímavá otázka,
jaký význam má v socialistickém hnutí francouzském >velká revoluce«.
Otázka ta v poslední době byla probírána třemi spisovateli, Espinasem
(Philosophie sociále du XVIII siěcle), A. Lichtenbergerem (Socialisme
et la Révolution franqaise) a Aulardem (Histoire politique de la Révolution franqaise). Oba poslední zaujímají stanovisko negativní a k nim
se připojují i naši spisovatelé. Ideje kommunistické objevují se v revoluci
jen ve >stavu sporadickém« <D’ Eichthal str. 60). Ale revoluce podala pří
klad, jak může jedna třída druhou vyvlastniti (Bourdeau str. 2); ničíc privi
legia, demaskovala nejdůležitější ze všech — vlastnictví; potlačivši nerov
nosti umělé, ponechala volnou hru nerovnostem přirozeným. I vidíme, že
již r. 1796 Baboeuf hlásal nutnost, proti zdánlivé rovnosti čistě politické
postaviti rovnost »reální« (D’Eichthal str. 64). Vylíčení socialistické
minulosti zabírá v obou knihách málo místa, více u D’Eichthala
(90 stránek), který v stručném přehledu skizzuje kommunismus antický
(při tom mu nejde tak o to, co bylo v antice nepoměrně kommunistického, jako o to, co od dob renaisančních v tom směru působilo',
křesťanský, židovský, po tom líčí středověk, reformaci, 18. století,
revoluci a konečně přechází ke školám 1830 — 1848. V tomto odstavci
nejobšírněji jedná o Saint-Simonovi, kromě něho o Fourierovi, Owenovi,
Sismondim, Comteovi, Cabetovi, Proudhonovi a stručně i o některých
tehdejších (1848) publikacích Marxových. Bourdeau naproti tomu,
dotknuv se několika slovy »velké revoluce«, Louis Blanca a Proudhona,
přechází k státnímu socialismu za Napoleona III., jehož opatření jsou
probrána podrobněji, k internacionále a kommuně.
Jak již řečeno, oba spisovatelé větším dílem mluví o moderním
socialismu francouzském a méně o cizím, D’Eichthal je tu jednostrannější
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než Bourdeau. Ve shodě s S. Webbem rozeznává Bourdeau šest druhů
nynějšího socialismu: instinktivní; experimentální, který se vyvinul
v Anglii; vědecký — marxismus, který má vlastí Německo; idealistický,
který je vlasní Francii; konečně agrární a kommunismus. Ve Francii
v přítomné době jsou čtyři školy socialistické: 1. socialismus experi
mentální, 2. vědecký, 3. idealistický, 4. anarchismus. Socialismus experi
mentální nevěří v dobrodiní náhlých organisací, má více důvěry v posloupnou melioraci. Je to směr, jejž v Anglii představuje hnutí t. zv.
fabianské. Nejznamenitější hlavou tohoto hnutí je známý S. Webb.
Vychází od myšlenky, že obce spíše než stát jsou povolány k reformám
sociálním. Obce mohou takřka nepozorovaně přetvořiti se ve svazky
kooperativní, osvojiti si částečné řízení produkce a prodeje produktů
(Bourdeau str. 130; v knihovně Rozhledů vyšla »Fabianská pojednání
o socialismu
*,
přel. J. Pelcl, a S. Webba »Nesnáze individualismu«, přel.
P. Moudrá); ve Francii je jeho hlavní zástupce Brousse, nepřítel vše
obecné stávky.
Socialismus vědecký i ve Francii je repraesentován marxismem.
Oba spisovatelé, D’Eichthal i Bourdeau, podávají obsah i kritiku mar
xismu, ale každý postupuje jinak. U Bourdeaua najdeme kritiku na ně
kolika místech, nejsouvisleji v kapitole »Krise socialismu a konec jedné
doktríny«. Hlavním základem tohoto pojednání je Bourdeauovi známý
spis Bernsteinův »Die Voraussetzungen des Socialismus . . .«, jejž nazývá
nejdůležitější knihou o socialismu od doby Marxovy. Rozbcr marxismu
je tu podán s velikou úplností, a co je také důležité, i s jasností.
D’Eichthal více mluví o východisku ekonomických theorií Marxových.
Definici Smithovu (hodnota díla i majetku pochází z práce) dobře po
suzuje; její marxistickou formu a s ní souvisící theorii nadhodnoty
podrobuje zničující kritice, opírající se o Gidea a jiné národní hospodáře.
Co zbývá z officielního marxismu po Bernsteinově kritice, ptá se
na konec Bourdeau? Nesprávný je zákon nadhodnoty, zákon o kon
centraci kapitalistické, zákon o ustavičném chudnutí mass, x) zákon
o vztahu mezi mocí politickou a ekonomickou (historický materialismus),
zákon krisí periodických i zákon velké krise sociální. — A nejinak mluví
D’Eichthal, který však více a podrobněji než marxismus rozebírá these
agrárního kommunismu hlásaného H. Georgem (Progress and Poverty),
především jeho theorii renty, která má význam takový jako u Marxe
zákon mzdy.
Všeobecné nebo aspoň hodně demokratické právo hlasovací má
největší podíl ve vzniku socialismu »politického a volebního« (D’Eichthal
str. 231). Socialisté, ucházejíce se ohlasy dělníků průmyslových a vstu*) Při té příležitosti oba spisovatelé ukazují na stoupající mzdy, na vznik
zámožnějších tříd v lůně dělnictva a vypočítávají zákony, které v posledních
letech byly ve Francii vydány ve prospěch dělníků; D’Eichthal dochází do
konce k výroku, že »třídou opravdu privilegovanou stává se ponenáhln třída
pracující« (str. 179, 1. pozn.).
č. č. H. VIII.
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pujfce do parlamentů, jsou nuceni usilovati o reformy, které by zlepšily
okamžitý stav dělníků, jichž provedení však — marxistickou revoluci od
daluje. Vůbec, jak praví Bourdeau (str. 199), socialismus volební je málo
úzkostlivý v otázkách theoretických. Millerand zvláště od té doby, co
se stal ministrem, na místě »třídního boje< počal hlásati jmír sociální«,
cíl přijímaný horlivě od nových adeptů, které socialismus rekrutuje ze
světa universitního a učitelského; o těchto lidech čteme pěkné po
zorování v knize D’Eichthalové (str. 274, pozn. 1). Bourdeau obírá se
ponejvíce sociální demokracií německou a francouzskou, D’Eichthal
stručně můžeme říci spíše registruje než líčí také poměry v ostatním
světě. Bourdeau se také zmiňuje o kongressu české sociální demokracie
z r. 1901 a praví charakteristicky o něm, že »skýtá málo všeobecného
zájmu« (str. 1781 Se snahou a nutnou potřebou socialistů, získávat stále
větší počet voličů, souvisí úkaz, jejž spisovatelé velmi ostře kritisují:
socialisté ve francouzském parlamentě představují systém, jenž činí
voličstvu nejvyšší nabídky dražební. S růzností voličstva souvisí, že
socialističtí poslanci ve Francii jsou >un monde bariolé«, dělí se na
četné strany, a všechny pokusy je sjednotit jsou podle Bourdeaua marné —
konec konců nedělí je otázky, nýbrž zájmy. Potřeba získati moc veřejnou
ukázala, že nutno pomýšleti i na získání sedláků. Bourdeau tomuto za
jímavému thematu věnuje zvláštní kapitolu »socialismus a sedláci«.
Program marxistický předpovídá agrárnímu majetku týž osud jako prů
myslovému. Ale sedlákům nelze hlásati kollektivismus, venku se nevede
boj mezi kapitálem a prací, nýbrž boj vlastnictví proti vlastnictví. Přes
to na sjezdu v Erfurtě (1895) předložil Vollmar program, který v od
poru s celou theorii maxistickou hlásal ne zničení nýbrž utvrzení a roz
šíření selského majetku. Byl sice zavržen, ale na praxi Vollmarovců
votum toto mnoho nezměnilo. Socialisté francouzští, daleko více po
třebujíce sedláků, zahájili tuto taktiku již před vystoupením Vollmarovým v Německu. Jak D’Eichthal citáty z programů i volebních pro
volání ukazuje, (str. 249) slibují sedlákům, že je zbaví břemen, jež je
tíží, lichvářů a dluhů hypothečních. Každým způsobem, praví D’Eichthal,
otázka agrární ukázala socialistům celou složitost moderní společnosti.
S praktickou tendencí knihy Bourdeauovy souvisí péče, s jakou
kreslí to, co nazývá »socialismus municipální«. Na prvém místě probrán
tu anglický fabianismus, při čemž vytčeny i některé stinné stránky
jeho. Přecházeje k francouzskému fabianství, mluví nejvíce o pařížském
a ukazuje rozdíly — pro Francouze nepříznivé. Svůj úsudek shrnuje na
konec slovy: v Anglii »les Services communaux« mají úspěch, poněvadž
»jsou vedeny obchodnicky, a ne politicky« (str. 166). Kongressy an
glických »Trades-Unions« mají podle Bourdeaua zcela jinou důležitost
a vážnost než obdobné kongressy »syndikátů« ve Francii. Příčiny toho
jsou podle spisovatele historické, národní a psychologické. Historickými
míní francouzské zákonodárství, velmi dlouho nepřátelské (od »revoluce«)
dělnickému spolčování. Za to se autorovi líbí »bursy práce«, pro Francii
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stejné karakteristické, jako »Trades Unions« pro Anglii. Kapitola »hnutí
syndikátní< ve Francii (Bourdeau str. 253—290) má velikou cenu také
tím, že líčí dějiny hnutí až do doby nejnovější (1899) a doplňuje tím
na př. hojně užívané dílo W. Lexise: »Die Gewerkvereine und Unter
nehmerverbände in Frankreich« (1879).
Politické a hospodářské názory obou spisovatelů, jak vidíme, dosti
se shodují. Oběma se nelíbí státní socialismus posledního ministerstva, který
jak ukazují, je ve Francii dražší než v jiných zemích. Oba jsou pevně
přesvědčeni, že je třeba v průmyslu držeti se principu svobody a ini
ciativy individuelní.
Jul. Glücklich.
♦

*

*

Časopis Matice Moravské, 1902. Sešit 3. a 4. — Adolf Kubeše Manové
bývalého benediktinského kláštera Třebíče (předeslán delší úvod o manech
služebných neboli ministeriálech, kde se také vykládá náprava a nápravník
odchylně a lépe, než vyložil Brandl a jiní; zde se lze dobře o celé věci poučiti; o manech Třebíčských potom pojednáno velmi podrobně). — Fráni.
Bartol a Cyr. Masíček, Líšeň, obrázky lidopisné. — K. V. Adámek, Ze
selských bouří (z konce 18. století v krajinách blízkých hranic českých). —
Th. Antl, Příspěvky ku genealogii pánů z Žerotína (vlastně: dopisy týkající
se pánů z Žerotína, rázu převahou soukromého, ze 16. věku v archivu Tře
boňském, které se tu otiskují). — V třetím sešitě delší referáty: Lubor Niederie, Slov. Starožitnosti (R. Dvořák), Fr. Kameníček, Sněmy II. (R. Dvořák),
Fr. Pastrnek, Dějiny Cyrilla a Methoda (Fr. Snopek), J. L. Píč, Starožitnosti
země české L —II. (K. Buchtela, polemicky), J. L. Červinka, Děvín a Velehrad
(Kalina). — S titulem »Loňské vzpomínky na K. J. Erbena a nové vydání
jeho Kytice« najdeme v 3 sešitě ukončený článek St. Součka, který má
jiný a hojnější obsah, než onen název naznačuje; vypsáno zde zároveň po
drobně, jaký vliv měla Kytice na poesii českou. — O článku Bohuslava
Navrátila V. Brandl v seš. 4. v. Zprávy v tomto čísle našeho časopisu.
Český Lid. Ročník XI. přináší velký počet menších článků a příspěvků,
z nichž zaznamenáváme: Th. Antl, Choroby a léky našich předků (výpisky
z pramenů 15. a 16. věku\ — Frant. Dvorský, Historické příspěvky k dě
jinám pověr a čarodějnictví v zemích Českých (výpisky z rozličných dopisů
1519 — 1650). — J. Nedoma, Spor o meze a přísaha v hrobě (ze 17. století
podle rukopisných pramenů). — V. Petru, Robota a vzpoury selské na Pel
hřimovsku (ze zajímavé knihy, kterou složil r. 1760 po němečku městský
radní Fuchs; vzpoury byly r. 1713, 1742 za války, dále po válce sedmileté). —
Ant. Tomiček, Dědické právo selského lidu na Litomyšlsku 1360-1648. —
Č. Zibrt otiskuje dopisy V. Krolmusa V. Hankovi. — Českou literaturu lidovědnou z r. 1901 zaznamenává F. Pátek. C. Zibrt podává i v tomto ročníku
hojný a instruktivní přehled literatury kulturně-historické a ethnografické
z r. 1901—1902; zde umístěn též delší referát Μ. Jeřábka o chatrné knize
Em. Grigorowitzy Libussa in der deutschen Literatur.
32*
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Věstník Matice Opavské 1902 (číslo 10). — K Hauer. Matice Opavská
od svébo založení do r. 1902 (k 251etému jubileu). — —ý. Původ názvu
>Bezkydův< (bezkyd se vykládá jako přechod}. — Ve zprávě o museu Ma
tice Opavské vypočítávají se rukopisy a listiny v archivu chované; mezi
rukopisy jsou některé urbáře, řády cechovní a pod.; listiny, počtem 200 —
často jen přepisy — se počínají r. 1416; nejvíce je jich ze 17. století.

Museum. Časopis bohoslovců českomoravských, ročník XXXVI (1901 až
1902). — A. Havelka. P. Josef Šmidinger. Malý příspěvek k dějinám českým
v době buditelské. — F. Hruda. Ruskinův životní názor. — R Martinek.
Klášter sv. Kříže v Doubravníce. Krátký nástin historický, spisovatel však
bohužel nezná kritické studie Klicmanovy o počátcích kláštera v ČČH. IV,
89; odtud nesprávnosti v jeho článku. — L. Tomášek. O ideové povaze středo
věku. — Z referátů uvádíme L. Sloupského ohlášení Laichtrovy »Literatury
české XIX. st.< Pozornost a uvážení zaslouží vyzvání (nepedepsaného) k studiu
dějin našeho náboženského, národního, sociálního a politického života v 19. st.
Mittheilungen des Vereines fiir Geschichte der Deutscben in Bohmen.
Ročník 41., sešit 1. — O. Weber. Prag im J. 1757 (slavnostní přednáška
o obležení Prahy na počátku války sedmileté; úvod se dotýká sporu, který
v posledních letech byl veden mezi německými historiky; běží o to, zdali
Fridrich počal válku, aby předešel Rakousko a jeho spojence či zdali
počal váiku útočnou, aby nejen Slezska uhájil, nýbrž také dobyl ještě Saska.
Weber se rozhoduje pro mínění první, ovšem tak, že by byla šfastná válka
měla ze následek nové výboje. Počátek války sedmileté připomíná počátek
války r. 1866; Karel Lotrinský očekával, že Prusové do Čech vtrhnou, král
Pruský chtěl vyčkat, ale jeho generálové Winterfeld a Schwerin ho přiměli
k útoku; a také začátek válečné akce byl potom podobný jako r. 1866 —
s tím rozdílem, že r. 1757 běželo o Prahu. Po bitvě u Prahy počalo
se obléhání; na útok pruské vojsko nestačilo — první kule dělová zasáhla
chrám Svatovítský, do konce obležení bylo 800 domů poškozeno). —
A. L. Hein. Adalbert Stifter (pokračování). - R. Schmidtmayer. Eine lustige
Comedie (dokončení). — Ant. Morath. Kleine Beitráge (týkají se Krumlova). —
Heinr. Ankert. Baumeister Balli (v Litoměřicích je dům z 2. pol. 16. století
s věží na způsob kalicha. Stavitel jeho Ambrož Balli (t. j. Vlach) r. 1576
byl v hádce zabit; vypočítávají se i jiné stavby provedené od něho a jeho
bratra Františka). — Z referátů: referát (se značkou a + b) o 10. svazku
Sněmů (1600—1601), výtky se hlavně vztahují k datování kusů. — O. Weber
referuje o publikacích generálních štábů, rakouského (Oesterr. Erbfolgekrieg V.) a pruského (Der Siebenjährige Krieg I- III ); pátý svazek rakouské
publikace vypravuje o událostech v Čechách 1741 - 43, pruská, o kterou
se opírá přednáška referentova, sáhá svým obsahem do srpna r. 1757. —
Referát o knize Schweizrově Die Wallensteinfrage in der Geschichte und
im Drame (vyšlo již r. 1899) zní nepříznivě. Srovn. ČČH,, sv. V. 262. Zde
referuje také A. Horčička o článcích Neuwirthových v Bohemii, týkajících
se nešťastné restaurace maleb na Karlštejně, a připojuje několik slov svých.
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Jq pravda, že c. k- centrální kommisse nebyla o radu tázána, ale proč se
neozval nikdo, řekněme — nikdo nemá býti omlouván — nikdo z nás? Což
se nevědělo, Že se na Karlštejně restauruje?
Mittheilungen des Institutes für oesterreichische Geschichtsforschung.
Sv. 23 (1902), seš, 3. — Jar. Goll, Zu Brunos von Olmütz Bericht an Papst
Gregor, 1273 (obyčejně se tento pamětní spis vykládá v ten smysl, Že král
Přemysl Otakar II. ještě po volbě Rudolfově a na místě jeho chtěl se státi
císařem ; zde se ukazuje, že pamětní spis naznačuje jako budoucího císaře
Alfonse Castilského; jeho měl papež proti Rudolfovi uznati).

V Historisches Jahrbuch 1902 (seš. 2) referuje Starzer o Schubertových
»Urkundenregesten aus den ehemaligen Archiven der von K. Joseph II.
aufgehobenen Klöster Böhmens« — velmi nepříznivě Čteme tu podobné
výtky jako ve Friedrichově referátu v ČČH. VIII. 8 A a také ještě jiné;
seznam kusů, při kterých jsou chybně převedena data, vyplňuje v Starzrově
referátu celou stranu.
Monatshefte der Comenius-Gesellschaft svazek 10. (1901). - Tento
časopis přináší čím dále tím méně příspěvků o Komenském. V tomto roč
níku — v rubrice Kleinere Mittheilungen — máme jen krátký článek Kvačalův,
týkající se nového svazku Korrespondence Komenského, který mezi tím
vyšel, dále zprávy a referáty o některých publikacích, které sem patří;
mezi nimi o novém vydání Komenského Katechismu (Der Katechismus des
J. A. Comenius. Vydal T. O. Radlach v Lipsku, 1900; kniha vyšla r. 1661
v Amsterodamě s titulem: Die uralte christliche katholische Religion in Fragen
und Antworten; exemplář — podle vydavatele jediný — se zachoval v Gnadenfeldu ve Slezsku); vydání nešetří pravopisu předlohy a nahrazuje výrazy
dnes zastaralé.
Deutsche Literaturzeitung 1902 v č 27 přináší referát Julia Lipperta
o práci Schreuerově »Untersuchungen zur Veriassungsgeschichte der böhm.
Sagenzeit« (srov. ČČH VIII. seš. 3.); Lippert v některých kusech odporuje,
v jiných se poddává; zejména se mu líbí, že by Samo byl totožný s Pře
myslem.

ZPRÁVY.
Časopis Matice Moravské (1902 seš. 4.) přináší článek Bohumila Navrátila
věnovaný památce Vine. Brandla. Biografická data o mladších letech jsou tu
úplnější než jinde. — Vincenc Brandl narodil se r. 1834 z chudých rodičův.
Otec Ondřej - ve službách kláštera Augustinského na Starém Brně — byl
Němec, matka Češka; Brandlův jazyk mateřský a rodinný byl český, ve škole
ovšem německý, ale již v hochu probouzel vědomí národní české Matouš
Klácel. a při tom také touhu po vyšším a hlubším vzdělání; později působil
na něho zvláště Šembera, tehdy professor českého jazyka, na něhož však
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Brandl sám ve svých Vzpomínkách (vydaných v Moravské bibliothece 1882
nevzpomněl; spor o Libušin Soud později »položil stín mezi oba<. Byla
to zejména záliba v historii, jež byla v Brandlovi podnícena Šemberou a
stupňována příznivou náhodou, že pomáhal Brandl Chytilovi rovnat pozůstalost
Bočkovu; a tu se počalo též jeho studium historické — autodidakticky. Na
universitě Vídenské studoval od r. 1852—1853, nejprvé na právnické (jeden
semestr\ potom na filosofické fakultě. Protože Brandl byl prošel ještě starou
filosofií, stačilo to, aby se mohl připravovat k učitelství. Na universitu Ví
denskou přišel však ještě jednou 1857—8 v době, kdy již byly pronikly re
formy ery Lva Thuna. Ale nenajdeme tu Brandla na novém institutu pro
rakouský dějezpyt. Potom působil jako učitel na rcálce starobrněnské, a tu
se počíná též jeho činnost literární menšími pracemi v jazyku německém
(na př. pojednáním »Otto II. der Schwarze, Herzog von Olmůtz< z r. 1859). R. 186(Lvyšla jeho první větší práce »Handbuch der máhrischen Vaterlandskund.e« Je to předchůdce známé »Knihy pro každého Moravana« (1. vydání
1863). — Rokem 1860 přicházíme k známému sporu Brandla s Dudíkem
o^Yfilehrad. Navrátil spor vypisuje obšírněji: je v něm leccos typického.
»Vedle nepěkného boje v žurnálech, jenž massy jenom dráždil a nevyložil
podstaty věcí, vedl se také spor vědecký« — ale ani ten nebyl klidný a
věcný. Na Brandla měl spor ten účinek, že se stal — lze-li tak říci — češtějším: Brandl počal psáti česky, počal se učiti psáti po česku — stal se
také přispěvatelem Riegrova Sl. N. (článek Morava). — R. 1861 po smrti
Chytilově byl jmenován zemským archivářem. Tím mu zároveň připadalo
pokračování v díle svých předchůdců; je to Codex Diplom. Moraviae. Ale
Brandl se v následujících letech obracel jinam. R. 1866 vydány první dva
svazky »Spisů Karla z Žerotína« nákladem Matice Moravské, která se zá
sluhou Brandlovou probudila k zvýšené činnosti. Mezi touto publikací a jinými
edicemi: Knihy Drnovské (1868), Knihy Tovačovské (též 1868), Knihy Rožmberské (1873), Knih půhonných (1872—1895) je vnitřní souvislost. Brandl se Ti
tu dostal na půdu, ve které nejvíce vynikl a nejvíce si získal zásluh: jsou
j·
to dějiny práva, dějiny právních institucí; sem patří úvody k edicím a četné
články na rozličných místech, zejména také v Čas. Matice Mor. založeném
r. 1869. Touto rozsáhlou a záslužnou prací byl však Brandl zdržován od J7
práce jiné, která mu byla uložena zároveň s úředním postavením. Teprv
rokem 1874, když na sněmu D’Elvert k věci té pozornost obrátil, po dlouhé
přestávce CDM. vzrostl o svůj svazek VIII.; do r. 1893 dospěl svazkem XIII.
?v
k r. 1407. Práce veškerá, na poli, které si Brandl zvolil sám, i na tom, na
které se musil odhodlati, vedla dále k »nejcennějšímu dílu jeho«; r. 1876
vyšel Brandlův Glossář, který jest zároveň »reální encyklopedií zřízení zem
ského, práva veřejného i soukromého, právních starožitností, chronologie a
dějin«; zde »uplatnil se v Brandlovi současně historik i filolog«. — R. 1878
přinesl práci daleko menšího rozsahu, která však je té povahy a ceny, že
třeba se o ní zmíniti zvláště. Je to kritická rozprava v Čas. Mat. Mor. »Frag7
menta Monseana čili zlomky Monseovy«. Vlastně se lze diviti, že přišla tak
pozdě. Navrátilovi bylo popřáno užiti nevydané (a zůstane ještě dlouho ne
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vydanou) korrespondence Brandlovy. V ní hned z r. 1861 jest list Šemberův
a v něm toto zajímavé místo: »Co se týče spisu Vašeho o Velehradu, radil
bych Vám, abyste se postavil na kritickou půdu, neháje pravosti zlomků
Monseových ... V pravost zlomků Monseových nikdo více nevěří, ani pánové
Palacký a Šafařík, kteří jich r. 1836, když vyšly, užili. Pan Palacký nejdéle
nemohl se rozloučit! s myšlénkou, že jsou pravé, však konečně se přesvědčil!«
Grandi rady uposlechl a v polemice s Dudíkem se o Monseana dále neopíral#
Mnohem později, r. 1875, v ČČM. Šembera vytkl úlohu ještě širší (ani dnes
ještě úplně neprovedenou): revisi veškerých listů diplomatáře Moravského
až do polovice 13. století. Brandl část té úlohy konečně provedl — ovšem
v době, kdy již nebylo v pravdě věřících. Nicméně dobře praví Navrátil:
»Cením tuto malou práci Brandlovu velmi vysoko, poněvadž jí uzavřel stu
dium o celé jedné skupině listin diplomatáře, zde řekl poslední slovo, třeba
ne první.« Jiná úloha připadla, nebo vlastně jinou úlohu si Brandl vyvolil
ve sporech o rukopisy, Zelenohorský proti Šemberovi (od r. 1878 začínaje,
tedy téhož roku, kdy vyšla rozprava o zlomcích Monseových), Královédvorský
proti Vaškovi (1879). — Z následujících let máme práce literárně-historické
o Dobrovském (1883), Šafaříkovi (1887) a Erbenovi (1887, ale již dříve uveřejněnou ve Světozoru 1883). Jsou to poslední Brandlovy větší práce. —
Článek Navrátilův je daleko více než pouhý obyčejný nekrolog; a přede vším
není panegyrický. Činnost Brandlova se vypisuje všestranně (v poznámkách
najdeme úplnou bibliografii) a také kritisuje. Kritika vedle uvedené chvály
nechybí ani u Glossáře; nejnepříznivěji vyznívá při Diplomatáři.

• Literatura česká devatenáctého století (srovn. Č. Č. H. VIII., str. 228)
dospěla posledními sešity ke konci svého prvního dílu. Poslední jeho kapi
toly, sepsané od Jos. Hanuše, jsou hlavně věnovány podvrženým rukopisům
a prvním sporům o jich pravost. Nadpisy těchto kapitol jsou: 14. Počátky
novočeské romantiky. Václav Hanka. 15. V. AI. Svoboda. 16. Josef Linda.
17. Padělky první romantické družiny české (podrobněji udán obsah takto:
Romantické prostředí, motivy a tendence padělků; padělatelé; píseň Vyše
hradská; Ruk. Král, a Libušin Soud; milostná píseň kr. Václava; evangelium
sv. Janské. Glossy v Mater Verborum a ostatní padělky). — 18. První ob
dobí sporův o pravost památek podvržených (význam a vliv památek pa
dělaných: rukopisový boj; desítiletý boj Dobrovského proti L. S. a sv.Janskému evangeliu; dozvuky bojů Dobrovského. Triumfy Hankovy.) —
Na konci svazku přidán velmi podrobný rejsřřík
Sborník Petrohradské akademie přináší nyní ve sv. 71 (vyšlo též o sobě)
také po rusku pojednání N. VI. Jastrebova o Blahoslavcvč spise o původu
Jednoty jako úvod k vydání spisu Blahoslavova v celém znění; ke konci
přidán rejstřík. — Pojednání ruské je na některých místech obšírnější. —
Tím, že nalezen, nebo vlastně ukázáno, že máme dosud spis Blahoslavův,
vyplněna byla mezera: která zůstávala pro nás ve vývoji bratrského dějepisectví; nyní teprve rozumíme, jak povstalo dílo Lasického; 'vidíme zá
roveň, že je méně samostatné a původní, nežli se zdálo.
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ľ Rozhledech (ročn. XII. čís. 47—51) R Marian uveřejnil překlad
zprávy o pražských dělnických bouřích z r. 1844, jež je obsažena v brožuře
»Prag u. die Prager. Aus den Papieren eines Lebendig-Todten« (Lipsko 1844,
Filip Reclam jun.). Této zprávy užil již Zd. Tobolka v referátě o knize Ho
ráčkové »Počátky českého hnutí dělnického* (Č. Č. H. IV. str. 127). Tobolka
tam své doplňky čerpal ještě z jiné brožury, »Die Unruhen in Böhmen«, na
lézající se v universitní knihovně, kdežto prvá brožura chová se v knihovně
Musea král. Českého. Katalog univ. knihovny připisuje »Unruhen« Karlu
Hickelovi, jehož jméno je napsáno na titulním listě knihy, zda právem, ne
bylo možno zatím zjistiti; snad je to K. Hickel, jejž uvádí Wurzbachův
Lexikon sv. 9. Jiný pramen k bouřím r. 1844 je spisek »Das Judenthum in
Böhmen und die Böhmischen Unruhen« (Lipsko, 1845, W. Engelmann),
rovněž chovaný v Museu. Tato kniha napřed líčí dějiny Židů v Rakousku;
o bouřích dělnických z r. 1844 mluví na konci (str. 132-150). Na ní hlavně
zakládá se článek V. Řezníčka »Tiskařské a dělnické nepokoje v Praze 1844<
(Aletheia roČn. II. 1899). »Die Unruhen« i »Das Judenthum« karakterisuje
vedle sympathií k dělníkům ostře vyslovené antisemitické smýšlení.
GL
N programech gymnasií, které nám letos byly poslány, najdeme ná
sledující práce historické: V programu Novobydžovském Jos. Kašpar po
kračuje v »Pamětech o věcech duchovních v král, věnném městě Novém
Bydžově« od r. 1725—1830, v Příbramském Frant. Klima dokončil svou
rozpravu o Břetislavu I. — Program gymnasia v Uherském Hradišti při
náší článek Frant. Fresla »Hlas český při volbě Maxmiliána I. za krále
římského«. Při volbě Maxmiliánově r. 1486, konané ještě za živobytí otce
nového krále, císaře Fridricha III., byl, jak známo, hlas český pominut Proč?
Kurfiřtové se potom omlouvali, že se to nestalo zúmyslně na újmu práv
krále Vladislava; volba byla konána za poměrů mimořádných, a proto že
král nemohl býti řádně v čas pozván. Fresl se nepřidává sice k mínění
Bachmannovu (Zur deutschen Königswahl Maximilian I. 1890), podle kterého
nepozvali Vladislava proto, že nechtěli uraziti Matyáše Corvina, jenž se také
zval králem Českým (podle Zlaté bully hlas náležel jen Vladislavovi), vy
kládá otázku tu podrobně, ale nechává ji konečně bez rozřešení (podobně
jako Ulmann); pravda je, co podotýká na konec, že váha českého hlasu
v té době poklesla. JináČe lze přijmouti omluvu kurfiřtů. — V programu
Brněnském (2. českého gymnasia) vyšla rozprava Rudolfa Dvořáka »Z nej
staršího národopisu rakousko-uherského«. Spisovatel se již dříve obíral po
čátky dějin zemí mocnářství rakouského, zvláště zemí českých, a doplňuje
nyní tyto starší práce přehledným obrazem starověké ethnologie a dějin
ostatního území Obraz ten založen především na MuHenhoffovi, a mohl ze
jména v části úvodní býti doplněn výsledky novějších bádání. — Ve zprávě
reál, gymnasia v Praze (Křemencová ulice) otištěn článek F. X. Zachystala
»Prvá cesta Josefa II. na Rus a její význam«.

Překvapuje, najdeme-li ve vlašské literatuře dílo o Radeckém — od
Vlacha. Spisovatel A. Luzio je archivářem v Mantově, dílo jeho (illustrované)
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Radetzky vyšlo r. 1901 v Bergamě (164 str.). Luzio chválí Radeckého —
jako člověka; on si dobýval srdcí vojáků. Oblíben byl u lidu viašského
i po revoluci, když strůjcové její byli pokutováni. Zásluhu o jeho vítězství
na poli válečném připisuje však chefovi generálního štábu Hessovi (nezapo
meňme však, že mladý Radecký byl v generálním štábu Švarcenberkově
a že jemu se přičítá velké vítězství u Lipska); Radecký byl podle něho
Cunctator. Luzio však připisuje Radeckému schopnost, které žádáme u stát
níka, předvídati budoucnost — aspoň nejbližší. Bouře r. 1848 předvídal
napřed, a když jiní zoufali, on věřil, že rakouské panství v Itálii se udrží,
on chtěl, aby se udrželo, když jiní již tehdy byli ochotni se ho vzdáti. Na
konci svého života však ztrátu Itálie tušil a předpovídal.
V Inšpruku zemřel /< Kaltenbrunner^ professor historie na universitě.
Byl mezi prvními, kdo pracovali v archivu Vatikánském po jeho otevření
jako jeden z prvních členů a po nějaký čas také správce rakouského ústavu
historického v Římě. (Viz ČČH. I. str. 237.) Sbíral tu materiál pro dějiny
prvních králů německých z rodu Habsburského a zároveň konal studia di
plomatická o středověkých registrech papežských. Plodem těchto prací byla
jednak jeho pečlivá edice »Actenstücke zur Geschichte des deutschen
Reiches unter den Königen Rudolf I. und Albrecht I.« (vyšla jako 1. svazek
publikace Mittheilungen aus dem Vaticanischen Archive herausg. von der
kaiserl. Akademie der Wissensch., Wien 1889), jednak několik pojednání
z oboru papežské diplomatiky. Z nich nejdůležitější jsou jeho Römische
Studien, uveřejňované vMitth. des Inst, für öst. Geschichtsforschung sv. V—VII.
(1884—1886). Názvy jednotlivých pojednání jsou tyto*. I. Die päpstlichen
Register des 13. Jh., II. Die Fragmente der ältesten Registra Brevium im
Vaticanischen Archive, III Die Briefsammlung des Berardus von Napoli.
Jsou to práce psané s veškerou důkladností školy Sicklovy. Jejich cena
záleží v tom, že jimi bylo poprvé podáno soustavné a podrobné poučení
o formální stránce celých velkých partií papežských register.
Ve Vídni zemřel v květnu dvorní rada Adolf Beer^ jeden z předních
historiku rakouských. Byl moravským rodákem (* 1831 v Prostějově), pů
sobil dočasně též v Praze jako středoškolský učitel. Později byl povolán na
techniku vídeňskou za professora dějepisu a zjednal si značného uznání
spisem »Allgem. Geschichte des Welthandels« (5 dílů, Vídeň 1860—1884).
Při organisaci reálného školství měl účastenství a působil za »občanského«
ministeria po několik let v ministerstvě vyučování. Od r. 1873 byl poslancem
na říšské radě a stavěl se v řady předáků strany německo-liberalní; jako člen
panské sněmovny zastával dlouho pravidelnou funkci referenta v rozpočtu.
V akademii a jiných vědeckých sdruženích vídeňských měl značnou úlohu,
jsa nepřetržitě spisovatelsky činným. Celá řada jeho prací byla věnována
rakouským dějinám 18. a 19. století, skládajíc se částečně z vydání korrespondencí, částečně ze zpracování jich. Tak: Holland und der öster. Erb
folgekrieg (1871), Die erste Theilung Polens (1873), Friedrich II. und van
Swieten, Leopold 11., Franz II. und Katharina II. (1874), Josef II. und Kaunitz,
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Zehn Jahre öster. Politik 1801—1810 (1873), Die oriental- Politik Oesterreichs
seit 1774 (1883). Vedle politických dějin věnoval Beer též značnou píli dě
jinám obchodním a finančním, hlavně ve spisech: Die Finanzen Oesterreichs
im 19. Jhdt. (1877) a Die öster. Handelspolitik in 19. Jhdt. (1891). Četná
menší pojednání jeho přinášel až do posledních let »Archiv f. öster. Ge
schichte.«
V Římě vychází sbírka monografií o poslední periodě dějin italských
v době, ve které se připravuje sjednocení Itálie (Biblioteca del risorgimento
italiano); vydaný r. 1901 spis Orsi-ho (Milano 1848) líčí události Milánské
r. 1848. (Přehledné dějiny celé této doby podal 1901 týž spisovatel v illustrovaném díle Ultalia Moderna.) — Cenný příspěvek k r. 1848 v zemích ra
kouských přináší spis Ilwofův Der provisorische Landtag des Herzogtums
Steiermark im J. 1848 (ve sbírce Forschungen zur Verfassungs- und Ver
waltungsgeschichte der Steiermarck — vydávané od štýrské zemské histor
kommisse). Sněm Štýrský se radil hlavně o poměrech stavu selského. —
O revoluci Berlínské r. 1848 jedná kniha Rachfahlova (1901) Deutschland.
K, Friedrich Wilhelm IV, und die Berliner Märzrevolution,
Rozpravy Krakovské Akademie ve sv. 43 (1902) obsahují pojednání
Stanislava K^trzyňského >O zaginionym žywocie šw. Wojciecha«, ve kterém
se hájí mínění, že hned na počátku 11. století byl složen ztracený nyní Život
sv. Vojtěcha, ze kterého čerpaly Passio S. Adalberti, Dětmar Merseburský,
tak zv. Gallus-Anonymus a také interpolace v kronice Ademara de Chabannes, mnicha akvitánského. — Tato interpolace je tím zajímavá, že vy
pravuje, že Ota III. daroval trůn, na kterém našel sedící mrtvé tělo Karla Velk.
Boleslavu Chrabrému: solium eius aureum imperátor Oto direxit regi Boisclavo pro reliquiis s. Adalberti martiris; čemuž nejspíše tak se má rozuměti,
že z trůnu měl býti udělán sarkofág.

Z popudu, který vyšel od prof. Osvalda Balzra, nedávno založené
Towarzystwo dla popierania nauki polskiej zahájilo své historické publikace
prameny k druhému i třetímu rozdělení Polska {Žródla do dziejów drugiego
i trzeciego rozbioru Polski), Prameny ty sebral i vydal Bron. Dembtňski.
První svazek, vydaný letos, přináší diplomatické korrespondence objasňující
politiku ruskou a pruskou v době od r. 1788—1791. — Typograficky je tato
publikace vypravena velmi pěkně. — O pruské politice v naznačené době
jedná spis P, Wittichena z roku 1899 »Die polnische Politik Preussens
1788—1790.«
V Kwartalniku Histor, 1902 Potkanski K, v článku »O pochodzeniu
Slowian« (str. 243 — 261) přidává se k Niederlově theorii o původním typu
slovanském a doplňuje vývody jeho řadou pozorování s hlediska polského
historika. Ukazuje předně, že Podhalané nemohou se míti (tak činí novější
polští anthropologové) za čistý typ polský, dále, že staří Mazované a Polané
a polabští Slované najisto byli, jak nálezy svědčí, těsně příbuzní a typu
dlouholebého, a na konec vybírá několik starých zpráv na doklad, že
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u Poláků převládala světlá komplexe. Příčinu změny tělesného typu u části
dnešních Poláků hledá nejspíše v křížení s některým kmenem cizím (Kelty?
Finy?).
-£■ N.

Paulsenovo nové dílo Die deutschen Universitäten jedná o nynějším
stavu německých (zvláště pruských) universit, a to zvláště fakult filosofických,
než hledí při tom také nazpět k jich historickému vývoji.

Příspěvky k dějinám 30leté války přinášejí dissertace (Bonnská) R. Kel·
lera Die Friedensverhandlungen Frankreichs und des Kaisers auf dem
Regensburger Kurfürstentage 1630 (zde vymohli kurfirstové propuštění Valdštejnovo) a (Haitská) J. Knappova Matthias Hoé von Hoenegg (Hoě, lutherán
a protivník kalvinismu, kazatel Jana Jiřího Saského, byl také rádcem jeho
politickým a měl vliv na politiku saskou v době Českého povstání).
K illustrovanému dílu, které vychází v Berlíně s titulem Das Erwachen
der Völker* spojilo se s Pflugk·Harttungem několik spisovatelů (z rakouských
historiků Fournier}, Dílo jedná o Napoleonovi a boji proti Napoleonovi. Skládá
se z 2 dílů, konec líčí exil Napoleonův na ostrově sv. Heleny. — Ozvuky
smrti Napoleonovy sebral Pavel Holzhausen ve spise vydaném ve Frank
furtě: Napoleons Tod im Spiegel der zeitgenössischen Presse und Dichtung.
Literatura o Bismarckovi roste každým rokem, ba téměř každým pěsícem. K Pamětem (Gedanken und Erinnerungen) přibyl dvousvazkový pří
davek
Bismarcks Briefwechsel — korrespondence, ovšem jen výbor z ní ;
r. 190) přinesl 2svazkový životopis Otto v. Bismarck (v Lipsku) od
J. Kreutzra, letos počet biografií rozmnožil Oskar Klein· Hattinger svou
knihou (v Berlíně) Bismarck und seine Welt* jejíž prvý svazek se končí
r. 1871; exilu padlého kancléře věnována kniha Pavla Limana s titulem
Fürst Bismarck nach seiner Entlassung (v Lipsku). — Intimní korrespon
dence Bismarckova s nevěstou a ženou Johankou je základem pro studii,
kterou vydal (v Lipsku) Theodor Matthias s nadpisem Bismarck als
Künstler. — Spolupracovníkem, ale nejednou také protivníkem Bismarckovým
byl generál Blumenthal, jeho zápisky Tagebücher z r. 1866 a 1870 — 1871
vydala firma Cottova. — Také polská literatura má nyní samostatné dílo
o Bismarckovi, knihu Stan. Kozmiana O dzialaniach i dzielach Bismarcka.

Kniha J. Kürschnern Kaiser Wilhelm II. als Soldat und Seemann neobírá
se jen osobou nynějšího císaře německého, nýbrž líčí též vývoj vojska
a loďstva říše německé, jak naznačuje druhý titul »Zugleich Geschichte des
Reichsheeres und der Flotte seit 1871.< Kürschner měl za spolupracovníky
některé vynikající spisovatele vojenské. Že osoba císařova nebyla v titulu
postavena nadarmo na první místo, patrno z toho, že se v ní vypravuje
o jeho vojenském vychování atd.

Z nového díla Μ. Lehmanna o velkém státníku pruském Steinovi,
Freiherr von Stein* vyšel první svazek (do r. 1807); celé dílo bude míti
tři svazky. — Důležité prameny osvětlující politiku pruskou 1850—1858
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vydal ve 2 sv. Poschinger pod titulem Preussens auswärtige Politik
1850—1858. Unveröffentlichte Dokumente aus dem Nachlasse des Minister
präsidenten Otto v. Manteuffel. -- Paměti Manteufflovy Poschinger vydal
již dříve. Nové prameny osvětluji politiku pruskou zvláště v době Olomoucké
smlouvy a Krymské války.
Jedna z nejrozsáhlejších pramenných publikací, které vydává správa
pruských archivů, Preussen und die katholische Kirche dospěla letos 9. svazkem
(1797 — 1807) ke konci; dále přes rok 1807 nebude pokračováno.
U. F. Helmoltovy Weltgeschichte (dílo souborné) vyšla letos prvá část
sv. osmého Westeuropa im Zeitalter der Revolutionen, Napoleon s I. und der
Reaction. Die staatlichen und gesellschaftlichen Neugestaltungen in Europa
zwischen 1830 und 1850 (Bibliogr. Institut, Leipzig u Wien). O francouzské
revoluci psal Kleinschmidt, dobu reakce líčí ZwiedineckSüdenhorst.
Dne 16. září zemřel ve věku 80. let slavný germanista Konrad von
Maurer, syn známého historika německého práva, Jiřího Ludvíka Maurera.
Jeho dlouhá činnost učitelská na stolici nordického práva v Mnichově (od
r. 1847) byla spolu vytrvalou činností badatele, který v oboru svém se stal
autoritou. Práce jeho platily v první řadě kulturním a právním dějinám nor
ských kmenů, hlavně pak Islandu. Vedle toho pracoval v oboru širší
germanistiky spisy jako >Ueber das Wesen des aeltesten Adels der deutschen
Stämme« (1848). Zvláštního uznání došly jeho »Erörterungen über angelsäch
sische Rechtsverhältnisse«, vydávané v Mnichovské »Kritische Ueberschau«
v letech 1853—1856.

Z historiků německých zemřelých t. r. buďtež připomenuti ještě: Jindř.
Tollin, Vil. Martens a Jul. Köstlin. Tollin vydal mnoho menších prací o tak
zv. refugiés, t. j. francouzských protestantech, kteří se vystěhovali do Německa,
větší dílo složil o Servetovi; Martens se v menších spisech vracel zase a zase
k době prvních Karlovců, zvláště k donacím Pippinově a Karlově a vydal
větší práci o papeži Řehoři VIL; Köstlin je znám jako autor objemného
životopisu Lutkerova.
V létě t. r. zemřelý ředitel gymnasia v Giessenu Heřman Schiller je
znám zvláště jako autor 2 svazkového díla o dějinách římských v době císařské
(Geschichte der römischen Kaiserzeit); dříve vydal monografii o Neronovi
a jeho době (Geschichte des römischen Kaiserreichs unter der Regierung
des Nero). Jeho Všeobecné dějiny (Weltgeschichte) uspokojily kritiku jen
v té části, která jedná o dějinách římských. Mimo to vydal Schiller mnoho
spisů paedagogických, mezi nimi též »Leitfaden für den Unterricht in der
Geschichte des Altertums«

Francouzské vydání velkého díla Leaova (sr. Č. Č. H. VII str. 262)
bylo nejspíše podnětem Ch. K Langloisovi k vydání nevelkého, ale instruktiv
ního spisku o dějinách inkvisice »L’ü^risttion ďaprěs les travaux récents«
kV Paříži 1902). Spisovatel polemisuje sice proti apologetům inkvisice starším
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(Joseph de Maistre) i novějším, ale především chce poučit a vysvětlit, jak
inkvisice vznikla a jak působila -- vysvětlit i tam, kde odsuzuje. Úpadek
Španělska odvozuje z inkvisice jednostranně.

Od té doby, co jsme se v našem časopise (VI. str. 402) zmínili o Bibliotkique de bibliographies critiques, dospěla tato sbírka k 14. sešitu. Snaď se
čtenářům zavděčíme, uvedeme-li aspoň některé určitěji. Jsou to: 1. Pád Bastilly (Funck-Brentano), 2. Průmysl francouzský před r. 1789 (G. Martin),
3. Bossuet (Urbain), 4. Schubert (Curzon), 5. Válka r. 1870 (Lehautcourt),
7. Španělské divadlo (Morel-Fatio), 8. Cranach (Dodgson), 9. Německé kolonie
(Decharme), 11. Rousseau (Asse), 12. Bourdaloue (Griselle), 13. Latinská epigraphie (Cagnat). Cena jednotlivých sešitů — obyčejně 2 fr. — je příliš velká.

Z bulletinu G. Manoda v RH. (září říjen) vyjímáme: E. Blum vydal
nově slavnou deklaraci o právech lidských z r. 1789 (La Déclaration des
Droits de ľhomme et du citoyen) s úvodem a výkladem, který ukazuje
všude ke vzniku jednotlivých vět jednak ze zlořádů >staré vlády«, které
měly býti odstraněny, jednak z literatury 18. století. Ale spisovatel jde ještě
dále a zkoumá, pokud zásady deklarace byly revolucí a pozdější dobou
uskutečněny; výsledek je, že ještě mnoho provésti zbývá. — Mezi filo
sofickými spisovateli, jichž spisy daly podnět k deklaraci, E. Ea^uet v díle
»La Politique comparée de Montesquieu, Rousseau et Voltaire« na první
místo staví Montesquieua — v té věci Monod se k autorovi přidává; jináče
je v jeho referátu mnoho polemiky. — H. Cordier dokončil 3. svazkem
(o době od r. 1888—1902) své dílo o stycích Číny s Evropou »Histoire des
relations de la Chině avec les puissances occídentales«. — Dílo Brunetierovo
»Victor Hugo« (Monod mu vykazuje místo vynikající) je zajímavo také jako
společné dílo učitele a neméně než 10 žáků; od učitele vlastně pochází jen
plán celku a řízení společné diskusse a revise všech spolupracovníků při
každé hlavě díla.
Styky Francie a Ruska počínají se ozývati také v publikacích histo
rických. A, Lichtenberger počíná svůj bulletin v RH. publikací vydanou sice
v Petrohradě, ale čerpající svou látku z archivů v Petrohradě a v Paříži;
je to diplomatická korrespondence poslanců francouzských v Rusku a ruských
ve Francii od r. 1814 začínaje; první díl, vydaný letos, obsahuje 1. 1814 — 1816.
Ostatek je obsah bohatší než na titulu (Correspondaqpe diplomatique des
ambassadeurs...) naznačeno; otiskují se tu také listy panovnické, instrukce
atd. — O dvoře Pražském krále v exilu Karla X. vydány byly letos zápisky
generála Amanda ďHautpoul-a, jenž r. 1833—1834, ale jen na krátko k dvoru
náležel jako vychovatel vévody Bordeauxského (Souvenirs du général marquis
Amand d’Hautpoul. Quatre mois á la cour de Prague); na »dyůr Pražský«
nepadá z nich světlo příznivé. — O dvoře TuiDerijském na počátku druhého
císařství vypravuje denník současného svědka: James de Chambrier (La
Cour et la société du seccnd Empire). — Lessepsovi je věnováno dílo:
Charles Rouxf Ľisthme et le canal de Suez.
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Revue lUstari^e (červenec-srpen 1902) přináší zajímavý bulletin Kamilla
Julliana o nových publikacích z oboru dějin římských r. 1901 — 1902, který
se počíná chválou. Že to byl rok výborný, vydatný. Nové dějiny latinské
literatury, které vydal 1901 Lamam, ač chvály hodné, by tento všeobecný
úsudek ještě neopravňovaly. Vztahuje se zvláště k dílům o Africe fran
couzské, které vůbec v novější francouzské historické literatuře věnováno
mnoho péče. Zde přibylo vedle nového vydání (1901, první vyšlo 1895) známé
knihy Boissierovy »LAfrique romaine«, velké dílo archaeologické GseUovo
»Monuments antiques ďAlgérie« (od nejstarší doby až do doby byzantské)
a velké dílo literárně-historické Monceauxovo o křesťanské literatuře v Africe
(Histoire littéralre de l’Afrique chrétienne depuis les origines jusqu’ä ľinvasion
arabe) jehož první svazek je věnován zvláště Tertullianovi, druhý Cypriánovi
a jich době (Monceaux vydal již dříve zvláštní dílo o pohanské literatuře
v Africe). Za dílo zvláště důležité pokládá dále Jullian knihu Girardovu
o soudním zřízení římském (Histoire de ľorganisation judiciaire chez les
Romains I.). — Jullian se ve svém bulletinu dotýká též románu Senkiewiczova Quo Vadis připomínaje, že probudil na novo i v kruzích učených
interess jednak pro Petronia (o Petroniovi Sienkiewiczově soudí Jullian, že
není postavou věrně historickou, protože historický Petronius o křesťanech
nevěděl a neměl s nimi žádných styků), jednak pro »věčnou otázku« po
původu Neronského požáru Říma, které věnovány r. 1900 dva zvláštní spisy
v jazyku vlašském (Pascalův a Coenův).

Ve svém bulletinu o nových publikacích o dějinách středověkých
(RH. srpen-září 1902) A. Molinier upozorňuje zvláště na dílo C. Enlarta
»Manuel ďarchéologie Fran^aise«, jehož první svazek; je věnován stavbě
kostelní ve středověku; referent zvláště chválí, Že se tu o dějinách fran
couzských jedná v souvislosti se všeobecnými dějinami umění. — Chvalně
známý belgický historik G, Kurth vydal ve sbírce »Les Saints« (v Paříži
1902, Lecoffre) životopis sv. Bonifacia: (Saint Bonifáce). — V témže bulletinu
čteme obšírnější posudek velkého díla o schismatu církve západní v 14. a 15.
století (La France et le grand schisme d’Occident, srovn. Č. Č. H. II. 314),
ve kterém N. Valois r. 1901 vydáním 3. a 4. svazku pokročil až k r. 1417. —
O počátcích Pařížského parlamentu bylo již mnoho bádáno; r. 1902 přibylo
o tom předmětu nové rozsáhlé dílo Ducoudrayovo »Les Origines du Parlement de Paris et Ja justice aux XIIIe et XIVe siěcles«.
Velké, bohatě illustrované dílo dvou spisovatelů: Prince ďEssling et
Eugine Můntzt Pétrarque. Ses études ďart atd. (v Paříži 1902, cena 100 fr.)
je v první části ikonografie Petrarky a Laury, t. j. probírá jich vyobrazení
a ptá se po authentičnosti těchto obrazů, v druhé stopuje vliv spisů Petrarkových na malířství; nejvíce podnětů umění daly Trionfi.
Rodolfo Lanciani. professoi tepografie města Říma na universitě Římské,
vydal letos první svazek velké, na 5 dílů vypočítané práce Storia degli
scavi di Roma· Budou to dějiny vykopanin a také všech uměleckých před
mětů, které nám povědí, odkud se kam který dostal. První díl se končí r. 1530,
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počíná v katakombách, t i. převážením ostatků odtud do kostelů Římských,
jež se počalo v 7. století za vpádu langobardského; při tom byly svaté kosti
ukládány do antických van nebo do starých dříve pohanských sarkofágů.
Co dále následuje, je »rovina di Roma«, jak starověký Řím byl všelijakými
cestami ničen a kažen, válečnými událostmi (sem patří vzetí Říma a při
tom osvobozeni papeže Řehoře VII. Robertem Guiscardem; pouliční boj, při
kterém r. 1162 zničeno Mausoleum Augustovo), ale také pokojnou prací,
t. j. tím, že páleno bylo z antických soch a sloupů vápno. Známo je, co
antických sloupů se dostalo mimo Řím — při stavbě křesťanských chrámů;
počátek s takovými stavbami na újmu starého Říma učinila velmi záhy Ravenna. I v Římě brán materiál k novým stavbám ze starých. Kdo dnes, při
cházeje do Říma s přílišným očekáváním, snad se podiví, že z města staro
věkého nenachází více, věda to všecko spíše bude se potom diviti, že našel
přece tolik. Doba renaissanční vždy ještě ničila, tvoříc ze starého nové, ale
také již zachovávala zakládáním sbírek ; na Kapitolu museum založeno v 2. po).
15. stol, za Sixta IV. — Kniha Lancianiho přináší dějiny těchto museí
a sbírek.
Sacco di Roma — obležení a vzetí věčného města r. 1527 vojskem cí
sařským pod vedením Bourbona, který hned na počátku padl — patří k nejdůležitějším událostem 16. století nejen v dějinách politických: je to zá
roveň katastrofa Říma renaissance. Dominico Oráno míní této události vě
novat dílo několikasvazkové, obsahující prameny i studie o nich: II Sacco di
Roma. Studí e documenti. První svazek (559 str.) vyšel v Římě r. 1901.

Nové (druhé) vlašské vydání slavného díla Gregoroviova Geschichte der
Stadt Rom im MitlelaUer (Storia delia cittä di Roma nci medio evo), které
vyšlo 1900 —1902, zaznamenáváme z té příčiny, že přidány jsou četné illustrace,
a to cenná vyobrazení předmětů uměleckých, míst i osob historických. —
I zde se ozvala otázka, jak se mají podobná díla nově vydávat, která, ač
patří živé literatuře, přec v jednotlivostech stárnou. Aspoň při prvních
svazcích zvolena cesta, jako při novém vydání Gibbona (srovn. ČČH. VIL,
263), že totiž k poznámkám Gregorovia samého přidány poznámky nové.
Z Říma došla zpráva, že známá knihovna knizat Barbcrini byla za po
měrně nízkou cenu (500.000 fr.) papežovi prodána. Knihovna čítá asi 60.000
děl tištěných, mezi nimiž mnoho prvotisků' a spisů vzácných, a přes 8000
rukopisů, namnoze pro vědu velmi důležitých. Knihovna bude přiřaděna
sbírkám vatikánským, obdrží však zvláštní správu. Vyjímaje dobu přechodní,
bude změna ta ve prospěch badatelů, neboť sbírka rukopisů připojuje se
organicky ke knihovně vatikánské, odkud i mnohá její čísla, Urbanem VIII.
zcizená, pocházejí. Dosaváde byla knihovna pouze v některých měsících
jednou do týdna přístupna, ledová čítárna v podstřešku působila v zimě
badatelům mnoho nepříjemností. — V Římě bude roku příštího odbýván
historicky kongress mezinárodní, po dvakráte již odložený. Ústřední výbor,
v jehož čele zasedá senátor Pasquale Villari, určil dobu sjezdu definitivně
na dny 2.-8. dubna. Sjezd bude rozdělen na 8 sekcí, hlavní themata pro
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diskussi budou co nejdříve ohlášena. — Ředitelem pruského ústavu histo
rického v Římě stal se definitivně vratislavský professor Aloys Schulte.

Bullarium Franciscanum založil Sbaralea uprostřed 18. století; roku 1739
vyšel první svazek; při čtvrtém (1763) uvázlo. V naší době tuto publikaci, při
důležitosti řádu Minoritského tak závažnou, vzkřísil EubeL Roku 1898 vyšel
svazek pátý, r. 1902 šestý. Bullarium tím pokročilo až do r. 1378.
Ze seznamu přednášek ohlášených na české universitě pro zimní běh
1902 — 3 vyjímáme: Na fakultě theologické: Sedláček, Antiquitates biblicae.
Kadeřávek, Výklad Summy sv. Tomáše Akv., Kryětufek, História ecclesiastica;
aevum antiquum et medium. — Na fakultě věd právních a státních: Haněl)
Právní dějiny německé, Heyrovský, Dějiny a systém římského práva sou
kromého, Čelakovský, Dějiny práva v zemích českých, Kadlec, Dějiny ústav
ního práva českého od válek husitských, Vančura, Dějiny a systém římského
práva soukromého (právo dědické), Henner, Právo církevní, Rieger, Říšské
dějiny rakouské, Pražák, Všeobecné a rakouské právo státní, Bráf Národní
hospodářství, Horáček, Národní hospodářství, Gruber, O dějinách sociálních
theorií. — Na fakultě lékařské: Schrutz, Vývoj lékařství doby nové a Filoso
fické a lékařské zásady Hippokratovské. — Na fakultě filosofické: Masaryk,
Sociologie, Hostinský, Dějiny esthetiky, Goll, Dějiny římské v době císařské,
Bidlo. Rusko v době Kateřiny IL,
Dějiny novověku I. Doba proti
reformace a baroku, Kalousek, Dějiny české v 2. polovici 16. věku a O vnitřních
reformách Marie Terezie a Josefa II, Novotný, Husité, Táboří, Bratří; vývoj
husitské věrouky od Husa do Chelčického, Pclwr, Dějiny rakouské a Přehled
českých dějin hospodářských a sociálních, Fzicfirich, Latinská palaeografie,
Hostinský, Renaissance XII. věku a Uvedení do dějin hudby, Niederle, Slo
vanské starožitnosti III. Šíření západních Slovanů a Slovanský národopis,
Zibrt, Doba Rudolfa II. ve světle kulturních dějin a Bohuslav Balbín a jeho
věk, Chytil, Umění starokřesťanské a Malířství české za posledních tří století,
Matějka, Vývoj středověkého umění výtvarného a Malířství a sochařství
19. století, Kvičala, Výklad vybraných částí Aristotelovy /7o1/cfí«
Král, Dějiny komedie římské, Novák, Dějiny řečnictví římského, Vysoký,
Řecká mythologie, Groh, Latinská epigrafie, Gebauer, Vybrané části české
literatury doby starší, Polívka. Dějiny polské literatury do 18. století, Máchal,
Literatura česká 1880 -1900 a Dějiny ruské liter, kritiky, Vlček, Literatura
česká od let šedesátých 19. století, Mourek, Historie německé literatury doby
střední, Kraus, Dějiny německé literatury II., I. Krejčí, Goethe a Schiller
a Německá literatura doby přítomné, Dvorak, O perské poesii, FridaVrchlický, Francesco Petrarca, Ronsard a básníci Plejády, Četba a výklad
Božské Komedie Dantovy, Mohl, Dějiny dramatické literatury ve Francii.

Oprava. K str. 341 předešlého čísla Č. Č. H. (v pozn.) dlužno přidati,
že již v Kroku I., 89 Fr. Prusík Čte: Vlastiny boje.

